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Sammanfattning 

 
Genomförda studien har avsett att undersöka  hur arbetslinjens intentioner tolkats av 

välfärdssektorerna avseende synen på arbetsförmåga hos personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Aktörerna som har studerats är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa. För 

att besvara studiens frågeställningar har inspelade intervjuer genomförts med representanter från 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa. Analys av genomförda intervjuer har visat at det sker en viss 

förändring kring synen på arbetsförmåga hos personer med psykiska funktionhinder. Det har 

uppmärksammats  ett visst fokusskifte från diagnosstyrd bedömning av arbetsförmåga till en mer social. 

Detta kännetecknar den institutionaliseringsprocessen som arbetslinjen  har initierat inom 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa.. Institutionaliseringsprocessen likställs i studien  med en 

förändringsprocess och har sin utgångspunkt i Arbetsförmedlingens attitydförändrande arbete som 

riktas mot arbetsgivare. Dock har det visat sig att institutionaliseringsprocess är på ett tidigt stadie och 

resursbrist hos flera rehabiliteringsaktörer bidrar att arbetslinjens intentioner blir svåra att förverkliga. 

Målgruppen är väldigt bred och har en sammansatt problematik.  Dock  har det kommit fram under 

intervjuerna att den enskildes svårigheter tenderar att generaliseras vilket leder att  stödåtgärder inte 

blir individanpassade. 

 

Nyckelord: arbetslinjen, medicinsk modell, social modell, arbetsförmåga psykisk funktionshindrade, 

institutionalisering 



 
 

Summary 

Perception of working ability for persons with mental disabilities 
 
Welfare stakeholders interpretation of workingline 

 
The aim of this study is to examine how welfare actors interpret and understand the 
work line when it comes to approaching work ability of people with mental disabilities. 
Actors involved in the study are the Employment Agency and Regional social insurance 
office. In order to answer questions concerning this study, the interviews were 
conducted with the representatives of those agencies. 
  

The analysis has shown that the work line includes people with mental disabilities. 
Attention has been drawn to the change of focus when it comes to assessment of work 
capacity from the one based on diagnosis to a more socially oriented focus. This finding 
is discussed in terms of the institutionalization process that affects the work of 
the Employment Agency and Regional social insurance office. However, this study 
concludes that the institutionalizations process is at the early stage and the lack of the 
resources contributes to the difficulties in fulfilling the intentions behind the work line. 
The definition of the target group is very wide and people with mental disorders suffer 
from very complicated problems. Despite that, there is a tendency to generalize this 
group’s difficulties. The consequence of that is, as shown in the study, a maladjustment 
of interventions towards this target group that does not take into account the 
differences among the individuals. 
  
 

 

Keywords: Working line, medical modell, Social modell, people with mental 
disorders working capacity,  institutionalizations process 
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Inledning 

 

Enligt Socialstyrelsen rapport (2012) har personer med psykisk funktionsnedsättning 
lägst andel lön. Denna målgrupp har svårt att försörja sig samtidigt som 
ersättningssystemet låser de i bidragsberoende och håller de kvar från 
arbetsmarknaden. Personer med psykiska funktionshinder är en grupp med 
sammansatta behov som under lång tid har vistats under den slutna vården och vars 
behov har varit objekt för medicinska interventioner. Jag har sett genom mina åtta år 
av arbete med sysselsättning inom social psykiatrin att en hel del personer med 
psykiska funktionshinder har beviljats förtidspensioneringar. Vissa av dem är helt 
tillfreds med detta förhållande medan andra känner att de inte har fått en chans att 
visa sina kunskaper och förmågor (Ibid). 
 
Men med Psykiatri reformen från 1995 sattes igång en process vars målsättning gick 
ut på att öka integrering av personer med psykiska funktionshinder på 
arbetsmarknaden och inom andra samhällssektorer (Lindqvist m.fl. 2014). Detta har 
också blivit en av avsikter  med s.k. arbetslinjen , närmare sagt att motverka utslagning 
från arbetsmarknaden  när det gäller personer med psykiska funktionshinder. Tillgång 
till arbete är avgörande för den enskildes normalisering och integration i samhället. Ur 
rehabiliterings synpunkt medför tillgång till arbetet till minskning av psykiatriska 
symptom och sjukdomsåterfall. (Rosenberg, 2010; Lindqvist et., al. 2010). Medicinsk 
rehabilitering (psykiatri), social rehabilitering(socialtjänsten) och arbetslivsinriktad 
rehabilitering (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) skapar en 
rehabiliteringstrappa.  Syftet med rehabiliteringstrappa är att möjliggöra att individen 
avancerar från lättare arbetsuppgifter till mer komplicerade för att slutligen kvalificera 
sig till ett riktigt arbete. Integrering av dessa är en viktig förutsättning för lyckad 
rehabilitering för personer med psykiska funktionsnedsättningar (Nationell psykiatri 
samordning 2003:9).Dock Enligt Rosenberg 2010 sker en stor fokusering på 
medicinsk rehabilitering i välfärdssektorernas agerande gentemot målgruppen vilket 
försvårar arbetslivsinriktad rehabilitering av målgruppen. 
 
Under 1990 talet har den ökade arbetslösheten och efterföljande ökning av 
långtidssjukskrivna bidragit till utvidgning av den s.k. arbetslinje. Tidigare har den s.k. 
arbetslinjen endast omfattat arbetslöshetsförsäkringen och utgått ifrån en 
välfärdsmodell ”med omfattande sociala rättigheter” bl.a. rätt till ersättning vid 
arbetslöshet.  Utvidgningen av arbetslinje medförde att välfärdsaktörerna fick i 
uppdrag att aktivera utsatta grupper som inte hade fast anknytning till 
arbetsmarknaden.  Här ingick bl.a. personer med psykiska funktionhinder. Starkare 
arbetskrav, skärpta skyldigheter styrde de aktiva insatserna vars syfte var att höja 
individens kompetens (Johansson & Möller, 2009). 
 
 Kraven på dagens arbetsmarknad är hårda och förutsätter att den enskilde besitter en 
arbetsförmåga att klara hög arbetsbelastning, vara flexibel  och stresstålig. Egenskaper 
som utifrån min arbetserfarenhet av personer med psykiska funktionsnedsättningar 
kan vara ganska svåra att uppnå för en del representanter från målgruppen. Olin och 
Ringsby-Jansson(2009) påvisar att innehållet i begreppet arbetsförmåga styrs av dessa 
hårda krav samt ett behov av att öka den anställdas kompetens. Därmed avvisas en 
tanke att arbetsförmåga är en individuell egenskap (Ibid). Tengaland (2006) betraktar 
arbetsförmåga som relationell begrepp som inte bara förknippas med individuella 
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egenskaper utan även faktorer som mål för arbetet och arbetsmiljön. Ekberg (2011) i 
sin analys av forskning kring arbetsförmåga finner att begreppet inrymmer 
individuella egenskaper som kompetens samt vilja och motivation. Dock det mest 
väsentliga i det sammanhanget  är hälsan, dvs  styrka och ork att kunna arbeta (ibid). 
Tengaland (2006) påvisar det komplicerande förhållandet mellan hälsa och 
arbetsförmåga. En individ  med en viss grad av ohälsa (oförmåga) är ändå kapabel  att 
utföra sitt arbete så länge den oförmågan  inte begränsar eller inverkar på den 
”yrkesrelaterade kompetensen ”(ibid). Melén (2008) betraktar arbetsoförmåga ur ett 
helt annat perspektiv. Han argumenterar att arbetsoförmåga är en följd av arbetslöshet 
och det är just arbetslöshet som leder till långtidssjukskrivningar med psykiatriska 
diagnoser som konsekvens.  
 
För personer med psykiska funktionshinder har diagnos  längre varit en indikator på 
försämrad funktion, bl.a. arbetsförmåga och inskränkt målgruppens delaktighet i 
samhälles och arbetslivet. Omsorg och omhändertagande har varit insatser som har 
haft hög prioritering när det gäller målgruppen (Rosenberg 2010; Nationell 
psykiatrisamordnings rapport 2003:9). Det faktum att det har skett ett skifte från 
fokusering på medicinsk rehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering har väckt 
en del frågor  som berör återgång till arbete för svaga och utsatta målgrupper. Dit hör 
personer med psykiska funktionsnedsättningar vars behov har under lång tid 
behandlas med utgångpunkt  från den medicinska modellen. Frågan kring synen på 
arbetsförmåga hos personer med psykiska funktionhinder är komplex och kräver  en 
granskning av de perspektiv som anammas vid  kartläggningen av målgruppens behov 
och arbetsförmågan samt hur dessa behov kategoriseras.  

Syfte 

 

Studien avser att undersöka  hur politiska reformer bakom den s.k. arbetslinjen  tolkats 
av välfärdssektorerna avseende synen på arbetsförmåga hos personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Aktörerna som kommer att undersökas är 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 
Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

 Har de skärpta kraven på deltagande i arbetslivet påverkat definitionen av   
arbetsförmåga hos personer med psykiska funktionhinder? 

 Hur definieras behov av att återgå till arbetslivet i kartläggning av målgruppen 
psykisk funktionshindrade?  

 Hur utformas arbetslivsinriktad rehabilitering  utifrån kartläggning av 
målgruppens arbetsrelaterade behov? 
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Bakgrund 

Olika perspektiv på funktionshinder 
 

Trots att det finns flertal definitioner av funktionhinder tycks de flesta betrakta 
funktionshinder som konsekvens av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. 
Samhällets bristfälliga anpassning som innefattar  samt individens egna subjektiva 
upplevelse av funktionshinder är också några av de faktorer som inryms i 
definitionerna (Rosenberg, 2010). Sociala  och medicinska modeller  fokuserar på   
skilda faktorer kring definitionen av funktionshinder och kan bidra till ökad förståelse 
av  hur arbetsförmåga hos personer med psykiska funktionhinder kartläggs av 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

 
Medicinska modellen  
 
Den medicinska modellen tillmäter den medicinska vetenskapen och dess expertis en 
stor betydelse när det gäller lösningar på personliga och sociala problem. Modellen 
präglas av diagnostiktänkande vilket bidrar till en stark beroende av medicinsk 
expertis för personen i frågan (Lindqvist et.al 2010). Kaplan 2010 anger att enligt 
modellen har ett funktionshinder medicinska orsaker som har en stark koppling till 
individen. Om individen botas elimineras funktionhinder(Ibid). Även Grifflo (2014)  
argumenterar att den medicinska modellen tillskriver funktionshinder rent  
medicinska orsaker. Rehabiliterings roll blir att återställa funktioner. Holmqvist 
(2009)  hävdar att även arbetsmarknadsaktörer är starkt sammanlänkade med den 
medicinska praktiken. Inom organisationerna sker en klassificering av 
långtidsarbetslösa med stöd av den medicinska modellen. Arbetslöshet som kan 
betraktas både som social problematik och en följd av ekonomiska och 
samhällsförändringar, tillskrivs medicinska orsaker (Ibid). Därmed sker en diagnos 
baserat kategorisering av personer med psykiska funktionshinder som bottnar i den 
medicinska modellen och det i sin tur styr fördelning av resurserna och utformning av 
insatserna riktade till målgruppen. (jmf Rosenberg. 2010). 
 
Den kategorisering som sker funktionshindrade inom välfärdsorganisationer kan 
enligt Holmqvist (2009) betraktas som ett sätt att uppfylla den aktiverings ideologi 
som präglar välfärdsstaten. Organisationer är utformade på ett sätt som möjliggör att 
funktionshindrade hittar ett arbete samt utvecklar sin anställningsbarhet. 
Organisationer har begränsade resurser och det är inte alla som kan erbjudas 
deltagande i speciella arbetsmarknadsåtgärder. Dock medför medicinskt klassificering  
att välfärdsaktörer både kategoriserar bort men även skapar de som lämpar sig för de 
speciella insatserna. Inom välfärdsstaten ligger fokus på att genom identifiera 
medicinsk problematik hitta förklaringar till social problematik (Ibid). 
 
  Alla medicinska tillstånd är objekt för moralisk och social bedömning. Detta baseras 
på det faktum att individen ska underkasta sig den medicinska expertisen och därmed 
själva ansvara för sin rehabilitering (Holmqvist, 2009). Medan Lindqvist (2014) 
påtalar att konsekvens av ett sådant tillvägagångsätt skapar en sjukroll som befriar 
individen från de plikter som förväntas av en frisk person. Sjukrollen berättigar till 
ersättningar och vård. Även övriga samhällsorgan befrias från ansvaret att erbjuda den 
funktionshindrade olika möjligheter till delaktighet i form av skolgång, arbete mm 
(Ibid). Eftersom sjukdom är väldigt central begrepp inom den medicinska modellen, 
där fokus riktas till oförmågor istället för förmågor, förväntas personer med 
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funktionshinder inneha ett livslångt behov av vård, omsorg och annat professionellt 
stöd (Kaplan 2010; Lindqvist m.fl. 2014). 
 
Social modell 
 
Flera modeller har tillkommit som kritik till den medicinska modellen. Den kritik som 
bl.a. framfördes är att modellen fokuserar på brister i kroppsliga och intellektuella 
funktioner och förbiser flera miljöfaktorer. Upplevelse av funktionshinder  relateras 
bl.a. till befintliga attityder kring funktionshindrade, rådande lagstiftning, sociala 
hierarkier mm (Marks, 1997). En av modeller som betonar samhällets ansvar för 
personer med psykiska funktionshinder och introducerar en idé om rättvisan är den 
sociala modellen. Modellen uppstod i England och fick en snabb spridning i Europa. 
Modellens företrädare framhåller att personer med funktionhinder behöver etablera 
sig samt kommunicera och relatera till andra. Staten ombeds att  eliminera barriärer 
som personer med funktionshinder stöter på när de eftersträvar att uppnå delaktighet 
och jämlikhet i samhällslivet (Grifflo 2014).  
 
Enligt Lindqvist (2010) uppstår dessa barriärer som ett resultat av de maktrelationer 
som förekommer inom de politiska och administrativa institutionerna. Grifflo(2014) 
nämnde att en idé om rättvisa införlivades i den sociala modellen. Dessa tankegångar 
kan man urskilja hos Lindqvist (2010) som menar att samhället utformas och 
organiseras på ett sätt som försvårar att ge funktionshindrade likvärda möjligheter, 
service och stöd (Ibid).  Mark (1997) talar om att omgivningen är exkluderande och 
förtryckande gentemot funktionshindrade och de begränsningar som 
funktionshindrade är ofta tvungna att hantera är ett resultat av bristande hantering av 
funktionshindrades olikheter. Lindqvist (2010) redogör hur detta kan te sig i 
verkligheten. Arbete och sysselsättning är ett av de områden där barriärer är väldigt 
framträdande. I arbetslivet möter funktionshindrade fysiska barriärer i form av 
bristande tillgång till arbetsplatser, avsaknad av lämplig utrustning, dålig information 
mm. Ytterligare två barriärer som funktionshindrade möter i arbetslivet är 
attitydmässiga och de som rör tillvägagångssättet vid anställningen (Ibid). 
 
Välfärdsorganisationer i sin utformning utgör också en barriär. Organisationer är 
sektoriserade och därmed indelas den enskildes behov i kategorier som 
”sysselsättning”, ”vård”, ”aktiviteter och sociala behov” mm. Dessa behov är knutna till 
olika aktiviteter som utförs av företrädare från olika organisationer som styrs av olika 
regelverk och varierande resurser. Beroende förhållandet skapas mellan den 
professionelle och klienten (Lindqvist 2010). Mark (1997) menar att det inte är 
inneboende oförmåga som skapar beroende till de professionella utan det sättet som 
behoven blir bemötta. Begreppet grindvakter(gatekeepers) används för att beskriva 
professionellas fördelning av förmåner och service till funktionshindrade(Ibid) . 
 
Den sociala modellen tar inte helt avstånd ifrån sjukdom och skador och därför  är det 
helt i sin ordning att olika sjukdomstillstånd behandlas med hjälp av medicinsk 
expertis. Därmed motsätter sig företrädare av den sociala modellen att medicinsk 
kunskap används för att behandla funktionhindret som är ”livslångt socialt tillstånd”. 
Lindqvist (2010) hänvisar till Oliver (1996) som ifrågasätter den traditionella 
rehabiliteringen med hänvisning till att det sker en maktutövning inom rehabilitering 
processen. Den som besitter makten definierar vad rehabiliterings mål är: normalitet.  
Den typen av rehabilitering blir ineffektiv om inte den sker i samråd med brukaren. 
Även Mark (1997) observerar professionellas strävan att normalisera 
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funktionshindrade dvs likställa denne med resten av befolkningen som är utan 
funktionhinder. Hon anser att för mycket vikt läggs på detta istället för att 
uppmärksamma individens prioriteringar. 
 
Den sociala modellen förbiser andra faktorer i bedömning av funktionshinder. För att 
kunna bryta barriärer som skapar handikapp är det viktigt att skapa kontakt med de 
marginaliserande grupperna så att faktorer som klass, kön, etnicitet ,ålder tas i 
beaktning. Genom detta kan människor med funktionhinder uppnå en bra livskvalité 
trots sina fysiska eller psykiska funktionhinder. Trots detta har den sociala modellen 
har stärkt handikapps organisationer i deras åtagande att skapa inkluderande 
samhällen (Grifflo 2014 och Lindqvist 2010). 
 
 
Moralisk modell och Handikapp modell 
 
Den moraliska modellen är den äldsta och mindre rådande modellen vars 
utgångspunkt är att funktionshinder är ett resultat av synd. Att vara funktionshinder 
associeras med skam och skuld känslor, vilket medför att personer med 
funktionshinder kan gömmas av sina familjemedlemmar och därmed berövas 
möjligheter till deltagande i samhällslivet (Kaplan 2010).  Medan handikappmodellen 
förespråkar funktionshindrades självständighet och rättigheter. Handikapp modellen 
uppmärksammar att diskriminering är det största problem som funktionshindrade 
måste hantera och är orsaken till de problem som enligt andra modeller är kopplade 
till funktionhinder  (Kaplan 2010). 
  

Arbetslinjen och  arbetsförmåga  

 
Sedan” 1910-talet  har ”arbetslinjen”  varit ett centralt begrepp i politiska debatter 
(Junestav 2007). Termen av arbetslinje ger uttryck för en politiks strategi och 
samtidigt betraktas som en princip  som avser konstruktion av den svenska sociala och 
arbetsmarknadspolitiken. Arbetslinjen inom social och arbetslöshetsförsäkringen ska 
betraktas som en reformpolitik. En av avsikterna bakom denna politik är att 
välfärdsorganisationerna ska inta en mer problemlösande och mindre regelstyrd 
förhållningssätt. Framför allt avser det Försäkringskassan (Lindqvist, 2000). 
 
I korthet kan arbetslinjen beskrivas som ett krav på att alla arbetslösa ska först och 
främst erbjudas arbete, utbildning eller åtgärd innan en kontant ersättning övervägs. 
Historiskt sett har Sverige och andra nordiska länder utmärkts av att ”en stark 
arbetsnorm”. Inom välfärdsstaten har den funnits en lång tradition av att betrakta 
medborgare som en arbetare. Medborgerliga rättigheter har längre sammankopplats 
med uppsättning av skyldigheter som arbete och skattebetalning (Johansson &Möller 
2009).  
 

Under 1990-talet har den politiska debatten om sysselsättning och arbetslöshet 
kännetecknats av motsättningar mellan å ena sidan den borgerliga oppositionen som 
uppmärksammade att man stod inför ökad arbetslöshet och sjunkande sysselsättning, 
och å andra sidan den socialdemokratiska regeringen som hävdade att aktiv 
arbetsmarknadspolitik bidrog till lösningar på sådana problem. Den borgerliga 
regeringen som tillträdde hösten 1991 satte som målsättning ”föra en aktiv 
arbetsmarknadspolitik med arbetslinjen som ledstjärna”. I början av 1990-talet har 
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sjukförsäkringen och sjukskrivningar börjat sammankopplas med termer som har 
tillhört arbetsmarknads och sysselsättningspolitiken. Ökade sjukskrivningar 
betraktades som ett politiskt problem och  termer som ”aktiv ” och ”arbetsförmåga” 
började användas för att indikera en förändringsprocess i sjukförsäkringen. Hårdare 
krav på att identifiera kvarstående arbetsförmåga efter sjukdomen har börjat ställas på 
läkare och Försäkringskassa (Junestav, 2007). 
 
 Enligt Ekberg (2011) är dessa omfattande förändringar när det gäller sjukskrivnings 
och rehabiliteringsprocessen som fokuserar på snabbare återgång till arbete, förenade 
med s k arbetslinjen och dess introduktion i sjukförsäkringen. Innan dess har den 
endast omfattat socialpolitiken och arbetslöshetsförsäkringen. Johansson (2009) 
hänvisar till regeringens handlingsplan för tillväxt och sysselsättning från 2006 där det 
framgår att svensk arbetsmarknadspolitik ska syfta till att återfå sjukskrivna till arbete, 
genom att betona arbetslinjen i sjukförsäkringen och göra rehabilitering till arbete mer 
aktiv.  Alla ska uppvisa någon form av aktivitet och delta i olika program för att kunna 
återgå till arbete förutom de sjukskrivna började även marginaliserade grupper som 
personer med funktionsnedsättningar omfattas av arbetslinje (Ibid).  
 
Den utvidgade arbetslinjen sätts i kontrast mot tidigare kontantlinjen och för att kunna 
erhålla ersättning från socialförsäkringssystemet åläggs en motprestation krav på den 
arbetslöse i syfte att minska sjukfrånvaro och förtidspensionerna. (Melén, 2008; 
Marklund, 1995). Sjukskrivningen har belags mer ansvar än tidigare. Ansvaret för sin 
egen rehabilitering har ökat  och i verkligheten innebär att individen ska underställa 
sig  Försäkringskassans rehabiliteringsåtgärder. Till följd av arbetslinjens introduktion 
i sjukförsäkringen skapades en del förväntningar på de enskilde, bl.a. att acceptera  
denna strikta politik samt vara aktiv medborgare som är beredd att jobba på sin 
kompetens (Hetzler, 2004). 
 
Junestav (2007) påpekar att begreppet arbetslinje ska förstås utifrån disciplinerings  
självhjälp och rättighetsperspektiven. Med detta betonas rätten till arbete och 
ersättning vid arbetslöshet samtidigt som arbete betraktas som skyldighet och 
individens ansvar för egen situation sätts i fokus. 
 
Flera politiska direktiv avsåg att effektivisera insatser för speciellt utsatta grupper 
under 1990-talet och till följd av detta initierades  samverkan inom 
arbetsrehabiliteringen. Företrädare från Socialstyrelsen, Riksförsäkringsverket, 
arbetsmarknadsstyrelsen och arbetarskyddsfonden fick i uppdrag att finna 
samverkans former för olika myndigheter. Politiska beslut inom arbetsrehabiliteringen 
har bottnat i önskan att minska belastning på välfärdssystemet och minska klyftor 
mellan olika samhällsgrupper (Grape, 2006).  Detta skulle bl.a. ske genom samordning 
mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ( jmf Hetzler, 2004). Melén (2008) 
redogör hur samverkan mellan Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen ska 
betraktas som ett försök att underlätta bedömningen av arbetsförmåga. Genom 
samverkan skapas en delad förståelse om vilka som ska erbjudas rehabilitering. 
Sjukdomen ska vara en avgörande faktor för bedömning av arbetsförmåga (Ibid).  
 
Lindqvist & Hetzler (2004) behandlar dessa förhållanden genom att betrakta 
rehabilitering som samspel mellan staten, professionerna och klienterna. Sjuka och 
funktionshindrade som genomgår rehabilitering blir föremål för välfärdsbyråkraternas 
socialpolitiska insatser och rehabiliterings expertkunskap skapar ”disciplinerad 
självkontrollerad individ”.  
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 Även  EU:s sysselsättningsstrategi har påverkat Sveriges arbetsmarknadspolitik när 
det gäller förbättring av anställningsbarheten. Detta innebär att man skulle  bekämpa 
ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten genom att stärka övergången från 
passiva till aktiva åtgärder så som utbildningar, jobbträning kompetensutveckling mm 
(Johansson, 2009). Politiska beslut ska implementeras och Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan styrs av dessa beslut i  utformning av sina till policys och regelverk.  
(Grape, 2006).  Dock är den som formulerar målen är inte detsamma som verkställer 
dem och därmed uppstår en diskrepans mellan mål och medel vilken många 
välfärdsorganisationer blir tvungna att hantera. Dessa förhållanden försätter den 
enskilde tjänstemannen i en sits där ha /hon måste avgöra till vem och på vilket sätts 
ska stödet utformas (Olin & Ringsby-Jansson, 2009).  
 
Ekberg (2011) påvisar att begreppet arbetsförmåga saknar en klar definition i 
lagstiftningen, utan utgångspunkten är att alla besitter någon slags arbetsförmåga och 
medicinska faktorer är väsentliga vid bedömningen  Dock med den utvidgande 
arbetslinjen  har fokus skiftas från sjukdom till arbetsförmåga. Arbetsoförmåga 
betraktas inte längre som en direkt följd en sjukdom och den ska relateras till 
nationella arbetsmarknaden. Själva sjukdomsbegreppet sammankopplas med 
arbetsförmågan och socialförsäkringssystemet. Sjukdomen blir likställt med nedsatt 
arbetsförmåga eller omvänt om arbetsförmåga inte är nedsatt är men inte sjuk 
(Junestav ,2009). Arbetsoförmåga  ifrågasätts  när den  inte kan intygas med diagnos 
(Hetzler, 2004; Melén, 2008).  Vid bedömning av arbetsförmåga är det andra 
egenskaper som ålder, sjukskrivnings orsak arbetslöshetsvaraktighet, etnicitet och kön 
som vägs in. Dessa resonemang bekräftas även av Lindqvist (2000). Han resonerar 
kring hur arbetslinjen medförde att istället för att fokusera på de faktorer som bidrar 
att människor blir sjuka skiftas fokus till de faktorer som bidrar till tillfrisknande.  
 
Ekberg 2011 uppmärksammar dock att den som inte återgår till arbete inom 90 dagar 
riskerar att vandra emellan välfärdsaktörerna. Lindqvist och Marklund (1995) 
argumenterat att arbetslinjen fokuserar på de som har anställning och sjuklöneperiod 
i sjukförsäkringen och väckt frågan om arbetslinje har avskiljande eller integrerande 
funktion. Den bild som framkommer ur Ekbergs resonemang är att långsiktiga 
lösningar är inte det som prioriteras inom rehabiliteringen. 
 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans policy och lagstiftning 

 
Arbetsförmedlingen har tilldelats ett sektorsansvar för funktionshindrade vilket 
innebär att myndigheten ska formulera krav på insatser för funktionshindrade som 
riktar sig till andra myndigheter.  Arbetsförmedlingen ska utreda arbetsförutsättningar 
och arbetsförmåga hos personer med psykiska funktionshinder och utifrån det skapa 
individuella lösningar. Arbetsförmedlingen ska samarbeta med Försäkringskassan i 
syfte att motverka att personer med funktionsnedsättning försörjs via sjukförsäkring 
(Socialstyrelsen. 2011-5-2 & Rosenberg, 2010). 
 
Enligt Socialförsäkringsbalken (29 kap. 2 § och 30 kap. 3 och 4 §§ samt 30 kap.8–11 § 

SFB) har Försäkringskassa ett samordningsansvar för individer med nedsatt 
arbetsförmåga. Samordningsansvaret utgår ifrån individ och strukturell nivå. För att 
den försäkrade ska kunna så snabbt som möjligt återgå till arbete samordnar 
Försäkringskassa insatser från olika aktörer. I samordningsuppdraget ingår även att 
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skapa goda förutsättningar för effektiv samverkan mellan olika  rehabiliteringsaktörer 
(Socialstyrelsen. 2011-5-2). Samordningsansvaret  har sin utgångspunkt ifrån den 
utredning som arbetsgivare är skyldig att lämna in till Försäkringskassan. Utifrån det 
upprättas en rehabiliteringsplan. Från 1990 har Försäkringskassan fått möjlighet att 
köpa in rehabiliteringstjänster som yrkesvägledning, arbetsträning, utbildning och 
medicinsk behandling för att kunna påskynda rehabiliteringsprocessen. Förutom 
samordningsansvaret ska kassorna inta drivande och konsultativ roll samt agera 
förebyggande i samråd med arbetsgivare och andra aktörer (Lindqvist ,2000). 
 
Ur IFSAU rapport 2014:12 framgår att regeringen gav Arbetsförmedlingen ett uppdrag 
att utarbeta ett antal delmål gällande sysselsättningsnivån och förbättring av 
arbetsförmåga för personer med funktionsnedsättning.  Ett av målen var att öka antal 
arbetsgivare som är villiga att anställa en person med funktionhinder. 
Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2006 och 2009 innehöll dessa mål samt angav de 
prioriterade grupperna och där ingick bl.a. personer med psykiska 
funktionsnedsättningar (IFSAU rapport 2014:12). Hetzler (2004) nämner 
regeringsdeklaration 2002 som satte som mål för Försäkringskassa att till år 2008 
minska långtidssjukskrivningar med 50 procent och samtidigt reducera antal 
förtidspensioneringar.   
 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hanterar den enskilde utifrån olika 
logiker. Försäkringskassa se till det friska samt arbetar för att stärka individens 
möjligheter att ta vara på det friska. Restarbetsförmåga bedöms utan att hänsyn tas till 
arbetsmarknaden. Handläggarnas arbete styrs av detaljerat regelverk: 
socialförsäkringen. På Arbetsförmedlingen har personalen större handlingsutrymme 
än personalen på Försäkringskassan och verksamheten präglas av ett synsätt  där 
hänsyn tas till individen yrkesbakgrund , utbildning och den lokala arbetsmarknaden. 
I bedömningen av den enskildes arbetsförmåga identifieras de funktionshinder som 
finns för att kunna klara av ett arbete och insatserna riktas för att undanröja dessa 
hinder (Grape, 2006). 
 
För att på ett effektivt sätt kunna stödja den arbetslöse och berättiga den till olika 
arbetsmarknadsåtgärder, klassificeras den enskilde utifrån medicinsk diagnos 
(Holmqvist 2009).  Försäkringskassans definition av psykisk ohälsa baseras på den 
diagnos individen har fått enligt diagnossystemet ICD 10.  Försäkringskassans statistik 
visar förekomsten av en huvudgrupp, psykisk ohälsa, och inom denna huvudgrupp 
finns en rad undergrupper. Psykisk ohälsa kan studeras som ett samlingsbegrepp och 
omfattar alla personer som har en psykiatrisk problematik och är i behov av 
rehabilitering. I  den gruppen ingår även personer med utvecklingsstörning (National 
psykiatrisamordning S. 2003:9). 
 
För Arbetsförmedlingens del kategoriseras arbetssökande med funktionhinder utifrån 
en funktionshinderskodning. Syfte med  funktionshinderskodning är säkerställa att 
dessa åtgärder nyttjas  av de mest behövande. Volym och resultatmål som presenteras 
i Arbetsförmedlingens årliga regleringsbrev kan ha inverkan på hur många och vilka 
som klassificeringen ska avse. Funktionshinderskodningen med 11 koder är uppdelad 
i kategorier med koppling till specifika medicinska diagnoser. Arbetssökande  
registreras inte bara utifrån en funktionsnedsättning utan  även i utifrån dess  typ. 
Psykiskt funktionshinder  omfattar personer med psykisk ohälsa eller sjukdom. Följder 
av dessa är dåligt självförtroende, kognitiva svårigheter, brist på uthållighet mm. För 
den arbetssökandes del kan  funktionshinderskod innebära vissa fördelar i form  av 
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särskilda åtgärder (t.ex. lönesubventioner) som enbart är avsedda för arbetssökande 
med funktionsnedsättning. Dock kan funktionshinderskodning också upplevas som 
stigmatiserande. Negativa attityder och stereotyper om personer med 
funktionsnedsättning som bidrar till negativa effekter på självuppfattning och 
självförtroende är följder av stigmatiseringen (IFAU rapport. 2014:22). 
 
Melén (2008) hävdar att det sker en kategorisering av klienter bland närbyråkrater. 
Melén (2008)  menar att klienterna delas i tre olika grupper. Första kategorin 
innefattar de som inte förväntas kunna återgå till arbete och därmed utredning kring 
förtidspension kan vara aktuell. Andra kategorins klienter betraktas vara så pass friska 
samt har så pass nära anknytning till arbetsmarknaden att de bedöms kunna återgå till 
arbetlivet på egen hand. Hit hör väldigt sällan de arbetslösa sjukskrivna vilka 
behandlas som en kategori för sig och ”antas ha psykiatrisk arbetsoförmåga” Den tredje 
kategorin består av de som med hjälp av rehabilitering bedöms kunna tillfriskna och 
kunna  återgå till arbetslivet.  Den tredje gruppen består av dem med mindre allvarliga 
diagnoser med kortare sjukskrivning och arbetslöshet(ibid). 
 

Sysselsättning och vägen till arbete för personer  med psykiskt 
funktionshinder i Sverige och internationellt 
 

Många personer med funktionshinder uttrycker önskemål om ett arbete. Detta kan 
möjliggöras genom valet av ett lämpligt arbete, det rätta stödet på arbetsplatsen och 
anpassning av arbetsplatsen. Låga förväntningar från arbetsgivare, tjänstemän hindrar 
återgång till arbete för personer med funktionshinder. Personer som lider av psykisk 
ohälsa begränsas av beskyddande inställning. Denna målgrupp utesluts från  
ansvarsfulla jobb med hänvisning till att  det resulterar i för mycket stress(Howard, 
2005). 
 
Baron (2014) påvisar att personer med funktionhinder saknar definitionsmakt utan 
måste underställa sig andras definitioner av dem som funktionshindrade. Att 
definieras som andra än funktionshindrade står inte i deras makt. Vårt 
identitetsskapande är nära sammankopplat med berättelser om oss själva men vi blir 
också till genom andras berättelser. Av vikt i detta sammanhang är att göra klart vem 
som har makt över vår berättelse och om vi har möjlighet att påverka. I detta 
sammanhang behandlar Sandvin (2014) fyra ålderskategorier  i relation till 
funktionhinder: barndom, ungdom, vuxendom och ålderdom.  Som barn och ung är 
man ofta beroende av vuxna. Denna beroenderelation förstärks av det faktum att man 
är funktionshindrad. Sandvin redogör för tre institutioner som definierar och 
positionerar vuxendom som kategori bland andra ålderskategorier. Dessa institutioner 
är: arbetslivet, marknad och familj. Arbetslivet är stark sammankopplad med att vara 
vuxen. Barn och ungdomar förbereds för arbetlivet medan äldre befrias från dessa 
krav. Vuxna som innehar anställning och stark anknytning arbetsmarknaden är 
ekonomiskt oberoende. Den tredje institutionen är familjen där är det de andra som 
hamnar i beroende ställning till de vuxna. Personer med funktionshinder hamnar i 
samma beroende ställning som barn och ungdomar i deras relation till vuxna Pga 
bristande tillgång till arbetsmarknad är personer med funktionsnedsättningar 
beroende av ekonomiska bidrag och ersättningar. Själva funktionshindret kan skapa 
behov av assistans och stödåtgärder från andra vuxna (Ibid). 
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Salonen (2009)  redogör att det har skett en  ansvarsuppdelning när det gäller olika 
grupper av arbetslösa, framför allt  mellan de som står nära arbetsmarknaden och har 
rätt till arbetslöshetsförsäkring och de som helt saknar anknytning till 
arbetsmarknaden. De sist nämnda hänvisas till kommunala arbetsmarknadsåtgärder. 
Rosenberg 2010 hävdar att detta resulterar i en viss kategori av klienter och kan även 
ses som ett försök att definiera olika målgrupper bl.a. personer med 
funktionsnedsättning. Detta skapar vissa förväntningar på det arbete som 
organisationen ska utföra men även medför vissa begränsningar(ibid).   
 
 Kommunernas sysselsättningsutbud riktad till målgruppen psykiskt 
funktionshindrade varierar allt från caféer med betoning på social samvaro, där var 
och en hjälper till efter egen förmåga till sysselsättning med arbetslikande innehåll. 
Det sist nämnda fungerar i samverkan med andra aktörer.  Istället för att erbjuda 
sysselsättning i egen regi finansierar en del kommuner andra aktörers verksamheter. 
Sociala kooperativ, fontänhus är exempel på sådana verksamheter och dessa har mer 
arbetslivsinriktad innehåll. Sysselsättningsverksamheterna som inriktar sig mot 
arbetsrehabilitering uppger att det är svårt att hitta lämpliga arbetsgivare (Nationell 
psykiatrisamordning S 2003:9; Socialstyrelsen 2012). Lindqvist m.fl. 2010 nämner att 
deltagande i dessa verksamheter kan leda till subventionerad anställning eller en 
anställning med lönebidrag. Rosenberg (2010) påstår att det är tidskrävande för 
personer med psykiska funktionshinder att bedöma hur pass bra man kan lyckas i ett 
visst sammanhang. Om tiden är för begränsat riskerar man att uteslutas från 
möjligheten att testa sina förmågor (ibid). Rosenberg &Lindqvist (2010) hävdar att 
rehabilitering sker i ett gränsland mellan ett riktigt arbete och konstruerade miljöer.  
Enligt författarna har skyddade arbeten  har hamnat i detta gränsland. 
 
En hel del personer med psykiska funktionshinder som aktuella hos Försäkringskassa 
erhåller aktivitetsersättning. (Socialstyrelsen 2012; Rosenberg 2010). Olin & Ringsby 
-Jansson (2009) redogör att stödet i form av aktivitetsersättning finns för de 
funktionshindrade som inte klarar av Arbetsförmedlingens krav. Aktivitetsersättning 
innefattar både försörjningsstöd och stöd till delaktighet i arbete och studier. Den som 
beviljats ersättningen har möjlighet att prova på arbete eller studier utan att förlora 
rätten till ersättning. Ur socialstyrelsens skrift (2001-5-2)  framgår att de som har 
aktivitetsersättning kan delta i olika slags aktiviteter  som syftar till att stödja individen 
i sin utveckling. Dessa aktiviteter ska även skapa förutsättningar för att förbättra 
arbetsförmåga (Ibid). Dock riskerar aktivitetsersättning att övergå till en annan 
försörjningsform och chanser att komma ut i arbetslivet ges till de som är resursstarka 
(Olin & Ringsby -Jansson, 2009). 
 
Arbetsrehabilitering avsedd för funktionshindrade är individuellt inriktad. Dock 
motverkar inte dessa åtgärder negativa attityder från arbetsgivarnas sida till att 
anställa funktionshindrade och inte heller förbättrar tillgänglighet till landets 
arbetsplatser (Lindqvist & Hetzler 2004). Vägen till arbetsmarknad är svår till följd av 
det” stora gapet mellan arbetsträning och anställning/arbete” och hårda arbetskrav 
(Socialstyrelsen. 2012). 
 
Baron, m.fl., (2002) redogör för de svårigheter som personer med psykiatriska 
diagnoser möter i USA. De som skrivs ut från institutionell vård finner väldigt litet 
utbud av effektiva rehabiliteringsprogram. Varken skyddade arbeten och de alternativ 
som finns tillgängliga i kommunal regi har varit ett tillräckligt stöd för de vars mål är 
ett lönearbete. Federala policyn som anger grund för finansiell och medicinsk stöd  för 
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personer med allvarliga diagnoser medför att målgruppen förlorar motivation till 
arbete.  I USA kan fortfarande  påträffa beskyddande inställning mot målgruppen. 
Många tjänstemän bl.a. social arbetare hävdar att ett riktigt arbete är något utöver 
målgruppens arbetsförmåga och är stressframkallande. Personer med psykiatrisk 
problematik har fått höra att de aldrig skulle kunna arbeta eller inte var redo att ta ett 
arbete.  I Storbritannien har man framfört kritik att personer med funktionhinder som 
erhåller bidrag deltar kommunens utbud av aktiviteter. Istället skulle de kunna delta i 
arbetsrelaterad aktivitet som leder till löneutbetalning (Howard, 2005). 
 
För personer med psykiatriska diagnoser är själva sjukdomen ett hinder för att kunna 
få ett arbete. Det råder en föreställning att psykiatriska diagnoser och symptomen som 
förknippas med dessa, är svåra att hantera på arbetsplatsen. Baron et., al (2002) 
påvisar att det kan vara de kognitiva svårigheterna som är en av bidragande orsakerna 
till svårigheter att få ett arbete  när det gäller personer med psykiatriska diagnoser. 
Kognitiva svårigheter kan uttrycka sig i koncentrationssvårigheter, förmåga att lösa 
problem, minskad arbetskapacitet.  Bidragsberoende är ytterligare en faktor att beakta 
när det gäller utformning av arbetsinriktad rehabilitering för personer med 
psykiatriska diagnoser. I USA är dessa bidrag avsedda för levnadsuppehälle samt 
täckande av medicinska kostnader. Det finns en rädsla att förlora rätten till dessa 
bidrag om man prövar på ett arbete. Dessutom om man lyckas få en anställning är 
lönen minimal och knappt överstiger det bidragen skulle ha gett. Attityder från 
socialarbetare, psykiatri personal, arbetsförmedlare är att personer med psykiatriska 
diagnoser inte klarar av att inneha en anställning och detta i sin tur bidrar till att 
målgruppen får begränsad tillgång till rehabiliteringsprogram. Samtidigt vittnar man 
en stor påfrestning på statliga och federala budgeten i USA till följd av omfattande 
utbetalningar av bidrag till personer med psykiatriska diagnoser. Det har resulterat i 
satsningen på rehabiliteringsprogram som stödjer målgruppen att återgå till 
arbetslivet  (Baron et., al 2002). 
 
Arbetsmiljön kan vara bidragande faktor till ohälsa. Långa arbetstider, stor 
arbetsbelastning, monotona arbetsuppgifter, begränsade möjligheter att kunna 
kontrollera och påverka sitt arbete är några av de faktorer som bidrar till ohälsa bland 
de anställda. Dessa faktorer ska också beaktas när det gäller anpassning av 
arbetsplatsen för personer med funktionshinder (Howard 2005). Samant m.fl. (2009) 
bekräftar dessa iakttagelser och påvisar att funktionshindrade upplever ojämna 
förhållanden på arbetsplatsen i from av större osäkerhet kring sin anställning, 
begränsade möjligheter till praktik. Begränsad delaktighet i beslutfattande är en också 
ett arbetsmiljö problem för personer med funktionhinder (ibid).Men också vägen in i 
arbete är hård och det finns många faktorer som begränsar delaktighet i arbetslivet. 
Baron et., al.(2002) redogör att låg utbildning, begränsade sociala nätverk , fattigdom 
begränsar möjlighet till anställning för personer med psykiatriska diagnoser som för 
resten av befolkningen. Svåra ekonomiska förhållanden i USA förstärker dessa 
missgynnade faktorer. Dyster ekonomisk framtid väntar de som inte kan leva upp till 
arbetsmarknadens hårda krav. Förmåga att jobba heltid, kognitiva färdigheter, 
akademiska meriter, förmåga att lösa personliga konflikter utan större frånvaro från 
jobbet är några av de kraven som ställs på arbetstagare (ibid). 
 
Dock argumenterar Howard (2005) att arbetsgivare som anställer personer med 
funktionhinder är villiga att  anställa fler. Samant. et., al (2009) bekräftar att de finns 
positiva erfarenheter av att anställa  funktionshindrade.  Dessa arbetsgivare betraktar 
anställda med funktionshinder som pålitliga och produktiva medarbetare som väl 
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interagerar med sina kollegor samt bidrar till ett positivt attitydsskapande. Baron, et., 
al.  (2002) hävdar att personer med allvarlig psykisk sjukdom kan lyckas inom 
arbetslivet. En del som har högskoleutbildning har väldigt krävande arbeten och därför 
är en stor inspirationskälla till andra (ibid). 
 
I detta sammanhang är företagskulturen väsentligt faktor i skapande av en trygg 
arbetsmiljö och förändring av attityders mot funktionshindrade. Företagskulturen  
avspeglar rådande samhalls attityder mot funktionshindrade. Funktionhinder kan 
betraktas som social konstruktion en ”fenomen” som definieras inom politiska, sociala 
rättsliga och ekonomiska sfärer. Samant m.fl. (2009) redogör att företagskultur 
avspeglar delade värderingar, uppförande koder inom organisationen och utvecklas 
genom en samlad  inlärningsprocess. I sin redogörelse av företagskultur presenterar 
Samant ett mångfaldsbegrepp. Mångfald är något som alla organisationer ska 
eftersträva . Genom att anställa personer med funktionhinder öppnas nya möjligheter 
för företaget (ibid). 
 
Politiska reformer i  Storbritannien har under lång tid fokuserat på ökad delaktighet i 
arbetslivet  för personer med psykiska funktionhinder. Dock har det också funnits 
kritik till vilken utsträckning personer med funktionshinder ska delta i arbetslivet. 
Howards (2005)artikeln väcker frågan huruvida jämställdhet på arbetsmarknad för 
personer med funktionshinder handlar om att behandlas som resten av befolkningen. 
För att uppnå jämställda villkor inom arbetslivet kan det finnas ett behov av 
särbehandling av personer med funktionshinder. ”Anpassning koncept”  finns 
implementerad  Storbritanniens lagstiftning. Koncepten syftar till att försäkra att 
funktionshindrade inte behandlas som alla andra om detta missgynnar de. 
Anpassningar ska genomföras och resultera i jämställda förhållanden för 
funktionshindrade (Howard, 2005). 
 
 
I övrig Europa har man antagit olika ställningar när det gäller jämställdhet, där man 
kan å ena sidan urskiljer focus på skydda en definierad grupp medan  å andra sidan 
antas ett bredare perspektiv. Jämställdhets arbete inriktar sig på att skapa likställda 
möjligheter för målgruppen att utföra ett arbete anpassat efter deras förmågor. Denna 
inriktning syftar till öka möjligheter till deltagande i arbetslivet för den gruppen som 
utsätts för stigmatiserande och stereotypa föreställningar. Det finns en annan 
inriktning inom jämställdhets arbete och den är mer resultat fokuserad. Denna 
inriktning fokuserar på individer med svåra skador och  syftar till att generera positiv 
agerande och omfördelning av resurser . En del europeiska länder har antagit ett 
tillvägagångssätt som särskiljer sig från de ovannämnda .  Här förespråkas vikten av 
förändring av institutionella och strukturella faktorer  för att kunna avlägsna hinder 
för delaktighet i arbetslivet för de funktionshindrade. I Norge kan man se exempel på 
det. Landet har ingen specifik anti diskriminerings lagstiftning avseende 
funktionshindrade, utan det som tillämpas är arbetsmiljölagstiftning.  Den reglerar 
arbetsgivarens ansvar gentemot de anställda med fokus på personlig utveckling samt 
skapande av incitament för en trygg arbetsmiljö. Det ansvaret är generell och berör alla 
typer av anställda. 
 
 Sverige har arbetsmiljö lagstiftning en lång tradition dock är det rätt så nyligen som 
lagstiftningen börjat omfatta personer med funktions hinder. Det är ingen  specifik 
grupp bland de funktionshindrade som omfattas av lagstiftningen. Svensk 
miljölagstiftning  förespråkar att alla anställda ska få ett positivt bemötande från 
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arbetsgivaren samt rätt insatser när det gäller arbetsmiljö (Howard 2005). Inom 
politiken har man längre haft fokus på utsatta grupper: t.ex. personer med 
funktionsnedsättning, invandrare osv. Till följd av detta har även lagar mot 
diskriminering av t.ex. funktionshindrade stiftats. Dessa typer av särlösningar inom 
politiken brukar kallas för identitetspolitik, där politiken behandlar situationer för 
specifika grupper istället för att vidta mer generella åtgärder. Konsekvens av denna 
politik blir att skillnader som finns inom varje kategori avseende de ovannämnda 
dimensionerna suddas ut och det träder fram en person som betraktas utifrån en 
egenskap t.ex. funktionshinder, kön mm (Söder & Grönvik, 2014). 
 

Teori 

Följande avsnitt behandlar uppsatsen  teoretiska utgångpunkter  Ny institutionell  
teori och begreppet männiksobehandlade organisationer. 
 
Institutionell teori är en de många organisations teorier som kan användas för att 
analysera välfärdsorganisationer. Scott (1998) redogör för ny institutionell teorin där 
organisationer betraktas som sociala konstruktioner  influerade av sina omgivningar 
dvs organisationer utformas i interaktion med omgivningen. Omgivning utgörs av  
andra organisationer,  samhällsaktörer som t.ex. arbetsgivare, politiska aktörer och 
olika målgrupper.  Detta leder till en hel del extern påverkan när det gäller 
organisationens spelregler, villkor och verksamhetsprinciper och bidrar till 
institutionaliserings process (Ibid). Jag anser att ny institutionell teoris analys av 
omgivningens påverkan av organisationer är till stor hjälp vid undersökning  av 
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassan arbete med målgruppen.  Kopplat till den 
aktuella studien är det intressant att studera hur den s.k. arbetslinjen som är extern 
influens påverkar de uppfattningar som finns kring målgruppen psykisk 
funktionshindrade hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa. 
Hassenfeld (2010) har gjort en omfattande genomgång av forskning kring 
människobehandlande organisationer och har kartlagt de egenskaper som de flesta 
organisationsforskare har tillskrivit  de ovannämnda organisationerna. Aktörer som är 
objekt  för denna studie betraktar jag som männiksobehandlade organisationer. Mitt 
resonemang grundar jag på Hassenfeld (2010) redogörelse av de egenskaper som 
männiksobehandlade organisationer består utav. Enligt Garrow & Hassenfeld (2010) 
inriktar  dessa organisationer åtgärder mot en förändring av vad de betraktar som 
problematisk beteende  hos den enskilde.  
Människobehandlande organisationer: 

 engagerar sig i ett moraliskt arbete som syftar till att och förespråka ett allmänt 
accepterad  handlande och upprätthållande av det goda samhället 

 är en del av en institutionell miljö där de erhåller legitimitet för att ha tillstånd 
för att jobba med människor 

 konkurrerar med intresseorganisationer som försöker genomdriva egna 
målsättningar 

 kännetecknas av klient och tjänsteman relation (ibid). 
 

Genom implementering av arbetslinje i både sjuk och arbetslöshetsförsäkring har 
fokus skiftats från generös bidragspolitik till individuellt ansvar och fullföljande av 
plikter mot samhället.  (jmf Junestav 2007 ;Hetzler 2004)Det faktum bidrar till att 
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Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i sina bedömningar av arbetsförmåga 
indirekt gör en moralisk bedömning av individen. Genom denna bedömning urskiljer 
man personer som är kapabla att arbeta och de som har grund för befrielse från 
arbetsplikt. Personer med psykisks funktionshinder har längre varit befriade från den 
plikten. (jmf Rosenberg 2010 ;Lindqvist 2010). Grape (2006) beskriver att 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan verkar inom arbetsrehabiliteringsfältet. 
Dock har rehabilitering av personer med psykiska funktionhinder har längre varit 
institutionella vårdens och socialtjänstens arbetsområde. 
 
I sin beskrivning av männiksobehandlade organisationer, jämför Hassenfeld (2010)  
organisationens klient med ”råmaterial eller råvara”. Det begreppet beskriver 
hantering av individensproblem där man kan urskilja  liknelser med hantering av en 
riktig råvara. Klienten genomgår en ”transformationsprocess ”som innebär att den 
enskildes behov klassificeras och kategoriseras. Detta i sin tur definierar den 
”transformationsprocess” som individen ska genomgå och bidrar till en konstruktion 
av en klient. I likhet med råvara genom går individen olika typer av kontroll i syfte att 
begränsa och definiera individuella aspekter som organisationen kan jobba med. I 
hanteringen av individens problem tas endast hänsyn till de aspekter som lämpar sig  
för organisationens uppdrag. Individ förväntas passa in i redan definierad klient roll 
och de som inte uppfyller dessa krav tenderar att hamna utanför organisationens 
befattnings område. Dock är klienten inte enbart passiv mottagare av insatser utan 
reagerar och lämnar gensvar på det som händer och på det sättet påverkar 
organisationens dagliga arbete (Ibid). 
 
Det sättet som organisationer utformar lösningar till olika sociala problem utvecklas 
som gensvar till vad som uppfattas vara orsaken. Utifrån dessa värderingar 
konstrueras en klient. När klientens problematik ges individuella förklaringar i större 
utsträckning än de miljörelaterade, inriktas lösningar på att förändra ett visst 
handlingsmönster eller agerande och klienter betraktas som de som har gjort 
omoraliska val. (Carrow & Hassenfeld, 2010)   Hassenfeld (2010) påvisar  att genom 
kategorisering av individen behov anger organisationer klientens moraliska status. 
Vidare hävdar Hassenfeld att moralen är införlivad i organisationens rutiner och 
fungerar som ”osynlig hand ”(sid 13) som styr det dagliga arbetet. Organisationens 
företrädare fattar dagligen moraliska beslut som i sin tur utformar och legitimerar den 
service som den enskilde mottager. 
 
 
Hassenfeld (2010) klargör hur institutionaliserings process sker i 
människobehandlande organisationer.  Människobehandlande organisationer 
anpassar sina tjänster och utvecklar nya för att kunna tillmötesgå allt fler ökande och 
mångfacetterade  behov från olika målgrupper. Kulturella och religiösa preferenser, 
olika livsstilar, etniska tillhörigheter, sociala bakgrunder och olika åldersgrupper utgör 
några av de faktorer organisationer måste anpassa sig till . Anpassning sker även till 
förändringen av samhällsekonomi. Ökade inkomstklyftor och fattigdom bland 
personer med begränsade förmågor är några av de förändringar som samhällsekonomi 
har genomgått (ibid). Att organisationer påverkas av externa faktorer beror enligt 
Blom & Grape (2006) på att de i själva verket är ofullständiga och är beroende av 
utbyten med andra system.  Institutionalisering betraktas som en social process där 
individer skapar en gemensam innebörd av den sociala verkligheten samt leder till 
erhållandet av en särskild kompetens som förser organisationen med en viss karaktär 
(ibid).  
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 Likaså  en välfärdsstat har genomgått omfattande förändringar från en stat som stod 
för trygg social skyddsnät till ett system som förespråkar individuellt ansvar. Det är i 
denna ständigt föränderliga omgivning som organisationer verkar vilket i sin tur 
påverkar dess utformning(Hassenfeld, 2010). Schmid (2008) nämner att för att kunna 
tillmötesgå omgivningens krav och därmed försäkra sig tillgång till resurser måste 
organisationerna anpassa sin praktik och  arbetsprocess till det som är acceptabelt 
inom  deras institutionella miljö. 
 
För att kunna överleva och växa kan organisationen offra framställda mål . Man kan 
särskilja mellan organisationens formella struktur, det som utförs i praktiken och vad 
som sägs för att kunna få legitimitet. En ökad legitimitet är viktig belöning för 
organisationernas och kan relateras till tillgång till resurser, makt och beroende (Scott 
1998 ; Johansson2006). Johansson (2006) menar att inom organisatoriska fält finns 
det en tendens till anpassning, dvs. organisationer strävar efter att efterlikna de 
starkaste aktörerna på fältet samt anpassa sig efter dominerade normer. 
 
 Hassenfeld (2010) argumenterar att det finns signifikanta aktörer (tillsyns 
myndigheter, intresseföreningar, klienter)  vars moralisk grund männiksobehandlade 
organisationer försöker implementera i sitt arbete. Eftersom organisationens rutiner 
och arbetsmetoder griper in klienternas tillvaro  måste de kunna rättfärdigas på 
moraliska grunder (ibid.). Schmid (2008) har fördjupat sig i den anpassnings process 
som organisationer måste genomgå för att kunna behålla sin legitimitet. Förutom 
anpassning till de starkare aktörerna sker även  en inlärningsprocess. Organisationer 
dra lärdomar från  deras interna och externa miljö. Genom information som erhålls 
genom denna process får organisationer en uppfattning om andra organisationers 
svagheter och styrkor.  Att lära sig av den omgivande miljön hjälper organisationer att 
identifiera behoven som organisationer insatser ska riktas mot (Ibid). Organisationer 
behöver vinna omgivningens stöd och på det sättet erhålla legitimitet genom att bevisa 
att man arbetar med angelägen problematik (Johansson, 2006). Garrow & Hassenfeld 
(2010) påpekar att förmåga att genomdriva dessa förändringar relateras till förmåga 
att övertyga omgivningen när det gäller en viss samhällssyn. 
 
 
Hassenfeld (2010) påvisar att människobehandlande organisationer har anammat en 
marknadslogik. Effektivisering av arbete och minimering av kostnader är några av de 
egenskaper som kännetecknar marknadslogiken. Resursfördelning har nära 
sammankoppling med hur effektivt och ändamålsenligt organisationens insatser kan 
distribueras. Frågan om resursfördelning uppstår när man  studerar relationer inom 
organisatoriska fält. Grape (2006) nämner att begreppet organisatoriskt fält anger ett  
avgränsat område där flera olika organisationer arbetar med liknande uppdrag t.ex. 
arbetsrehabilitering. Organisationer som verkar inom samma organisatoriska fält och 
tillhör samma kommun eller geografiskt område relaterar till varandra genom 
konkurrens om resursfördelning samt ett visst samarbete (Scott ,1998). Neugeboren 
och Slavin (1991 ) betonar vikten av medvetenheten kring huvudsakliga målet med 
organisationens åtgärder. Den medvetenheten underlättar fördelning av ekonomiska 
resurser och personal insatser. Enligt  Neugeboren och Slavin (Ibid) riktas arbete inom 
männiksobehandlade organisationer mot tre officiella huvudområden: social omsorg, 
social kontroll och rehabilitering. Social omsorg ska resultera i förändring av klientens 
situation eller omgivande miljön medan rehabilitering avser att förändra individen. 
Social kontroll  inriktas mot avvikande beteende. Insatser inom dessa områden är nära 
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sammanlänkande. För att kunna förändra individen krävs även en förändring av 
individens sociala situation (cf Neugeboren & Slavin, 1991).  
 
Organisationens logiker anger ramar för vad en organisation ska göra  och utgörs av 
regelverk organisationens målsättningar samt förväntningar på organisationen(Scott 
1998). Garrow och Hassenfeld (2010) påvisar att genom institutionella logiker skapas 
organisationens identitet  vilket är väsentligt när det kommer till resursfördelningen. 
Skillnader i dessa kan bidra till konflikter mellan organisationsföreträdare. Inom ett 
verksamhetsfält finns flera domäner  (kompetenser). Så länge man verkar inom sin 
verksamhetsdomän uppstår inga meningsskillnader och missuppfattningar. Det är när 
fråga om hur olika kompetenser ska komplettera varandra och var gränserna ska dras 
som en domänkonflikt kan uppstå (Johansson 2006). Neugeboren & Slavin (1991 ) 
nämner begreppet byråkratisk expertis som handlar om förståelse av de begränsningar 
men även möjligheter som finns inom organisationen. Regler och förordningar 
begränsar organisationens handlande.  Dessa utarbetade regler och krav måste 
organisationerna anpassa sig till för att kunna erhålla stöd och legitimitet från 
omgivningen (Scott 1998) Dock argumenterar Neugeboren & Slavin (1991 ) att det 
krävs en medvetenhet om att dessa regler och förordningar är generella och lämnar ett 
visst utrymme för omdöme och tolkning. Av intresset för följande studie är hur 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillämpar regelverket och om politiska 
avsikter kring personer med psykiska funktionshinder har införlivats både i 
regelverket och organisationernas struktur. Byråkratisk expertis bidrar med insikt om 
att regler och förordningar kan utnyttjas för att gynna tjänstemannen och klienten 
inom människobehandlande organisationer (ibid). 
 
Yrkesverksamma inom männiksobehandlade organisationer är utrustade med 
kunskap och förståelse för klientens sociala problematik vilket gör de till  specialister 
inom sitt arbetsområde. Specialisering är ett rationellt sätt att organisera arbetet så 
vida att den förser organisationen ett set av färdigheter och kunskaper som bidrar till 
effektivisering (Scott 1998 ; Neugeboren & Slavin 1991).  

Metod 

Följande studie är av kvalitativ karaktär. Valet av kvalitativ metod motiveras med at 
metoden lämpar sig för studiens syfte som är att undersöka hur arbetslinjens 
intentioner tolkats av välfärdssektorerna avseende synen på arbetsförmåga hos 
personer med psykiska funktionsnedsättningar I sin beskrivning av den kvalitativa 
metodens särdrag nämner Bryman 2008  att metoden har tolkande karaktär. 
Forskaren försöker förstå och tolka social verklighet genom att granska hur andra 
betraktar deras omvärld. Detta innebär att forskare bör betrakta verklighet genom 
studieobjektens ögon. Bryman (2008) hävdar att  kvalitativ forskning betonar vikten 
av att studera den mening som individer tillskriver olika händelser samt miljön. För 
kvalitativ forskare är det väsentligt att betrakta världen genom det undersökande 
subjektets ögon. Mulinari (1999)  föreslår att vi betraktar kvalitativ metod som ett sätt 
att föra konversation om vekligheten och för att kunna första verkligheten, förstå 
individens värderingar och verklighets uppfattningar måste man försöka komma nära 
dem.  Bryman (2008) beskriver  att den kvalitativa metoden behandlar den sociala 
verkligheten som  resultat av interaktion med individen.  
 
Sohlberg (2009) nämner att kvalitativa studier inriktar sig på att ge flerdimensionella  
beskrivningar som sällan innehåller  mätbar data. Man undersöker miljön/kontext i 
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vilken studie ägt rum i. (ibid)  Studiens undersöknings objekt är  organisationer som 
har arbetslivsrehabilitering som verksamhetsområde och av intresse  här att  studera 
vilket kontext de är verksamma i. Det är aktörernas beskrivningar av denna kontext 
/miljön som är i fokus men även deras upplevelser  och syn på den verksamhet som de 
bedriver avseende bedömning av arbetsförmåga. Kontexten i den här studien utgörs av 
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans organisationer med dess regelverk och 
policyn. Denna kontext studeras utifrån begreppet arbetslinje . Studien avser att söka 
informanternas tolkning och förståelse av dessa kontexter och hur de påverkar syn på 
arbetsförmåga. Bryman (2008) beskriver att  inom en kvalitativ forskning ägnar man 
sig en hel del åt detaljerade beskrivningar. Dessa beskrivningar är väsentliga för 
förståelse av studieobjekten och den kontexten där agerandet äger rum (Ibid). 
 
  Mulinari (1999) beskriver vad det innebär att tolka informanternas beskrivningar. 
Forskaren tolkar utifrån den kunskap som informanterna har förmedlat. Tolkningen 
går ut på att utforska variationer och likheter i informanternas beskrivningar och syftar  
till att förstå hur beskrivningar skiljer sig åt, när de skiljer sig åt och varför.  Tolkning 
är ett försök att sammanlänka personliga berättelsen med teorier om 
samhällsförändring och samhällsstruktur(Ibid). Sohlberg (2009), i sin redogörelse av 
beskrivningar inom den kvalitativa ansatsen har kunnat konstatera att beskrivningar 
kan genomföras på en mängd olika sätt. Ett av dem är att använda sig av teorier som 
utgångspunkt för konstruktionen av den sociala verkligheten. Bryman (2008)  
beskriver hur den kvalitativa forskningen har länge haft induktiv karaktär, då alltså 
syfte med forskningen varit att generera teorier utifrån samlad data. Dock på senare 
tid har allt fler forskare  börjat tillämpa teorier för att kunna förklara den sociala 
verkligheten. I följande studie används institutionell teori samt begreppet 
människobehandlande organisationer för att kunna nå djupare förståelse för 
välfärdssektorernas agerande. 

Datainsamling  

 
För att kunna uppfylla studiens intentioner genomfördes samtalsintervjuer med 
representanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa. Intervjuer avsåg att 
kartlägga specifika ämnesområden som är väsentliga för studien.   Specifika områden 
som intervjufrågor avser att täcka av är :första kontakt med målgruppen, kartläggning 
av behov, syn på sysselsättning/arbete. Valet av samtalsintervjuer baseras på behovet 
av en djupare förståelse av informanternas arbete med målgruppen samtidigt som det 
finns även ett behov av att behålla fokus på områden som är relevanta för studien.  
Esaiasson m.fl. (2002)  hävdar att samtals intervjuer lämpar sig  för de som vill studera 
områden där man inte har så stora kunskaper och när forskare vill få en uppfattning 
om hur människor upplever sin värld. I et sistnämnda är det respondenternas  
vardagserfarenheter som är av intresse. Forskare har som avsikt att se världen med 
genom den intervjuades ögon (ibid). 
 
Intervjuguide användes under intervjuernas gång. Intervjuguide innehöll 
gemensamma frågor till både organisationerna  men även frågor som var specifika för 
varje organisation. Detta i syfte att få en djupare förståelse i hur respektive 
organisation fungerar. Dock användes intervjuguiden som en vägvisning till vilka 
områden intervjun ska omfatta och min strävan var att intervjuerna skulle likna ett 
samtal eller diskussion mellan mig  och de intervjuade (se intervjufrågor i bilaga 2). 
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Urval och genomförande 

 
 I valet av studiens informanter har jag använt mig av bekvämlighets urval.  
Bekvämlighets urval är det urval som är tillgänglig för forskaren (Bryman, 2008). För 
att kunna få tag på informanter har  en förfrågan om att få göra en intervju 
undersökning  mailas till  Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans enhetschefer 
med önskemål att få intervjua fyra handläggare från varje organisation. Sammanlagt 
har åtta förfrågningar mailats till respektive enhetschefer i Stockholm län och 
Jönköpings län. Förfrågan föregick med telefon kontakt  till respektive myndighetens 
service telefon, där jag efter presentation av mig själv och syfte med min uppsats 
efterfrågade kontaktuppgifter på enhetschefer till respektive myndighet  Förfrågan 
innehöll presentation av mig samt önskemål att få introduktion  i respektives 
myndighetens handläggning av ärenden, policyn, kontakt med målgruppen psykiskt 
funktionshindrade, samarbete med andra aktörer, inskrivning och avskrivning från 
respektive myndighet.  I förfrågningar var min strategi att vara ganska specifik  när det 
gäller syften med intervjun. Detta  i förhoppning av att hitta  lämpliga informanter som 
har erfarenhet av målgruppen psykisk funktionshindrade. Mina förhoppningar inför 
bekvämlighets urval var att det skulle minska bortfallet. Dock var bortfallet ganska 
stor. Tre av åtta förfrågningar besvarades och resulterade i sammanlagt sju intervjuer, 
varav fyra intervjuer genomfördes på försäkringskassan i Jönköping, två intervjuer vid 
specialiserade Arbetsförmedlingar i Stockholm och en telefonintervju med 
Arbetsförmedlingen i Jönköping.   
 
Bryman (2008) framför kritik när det gäller tillämpningen av bekvämlighetsurval. 
Kritiken bottnar i  svårigheten att generalisera  studiens resultat med hänvisning till 
att forskaren inte vet om  populationen är representativ. Den kritiken kan även 
inkludera tillämpning av den kvalitativa metoden, där antal informanter är få. Dock 
som det har nämnts tidigare är avsikten bakom kvalitativ forskning är att nå djupare 
förståelse av social beteende som inte alla gånger syftar till statistisk generaliserbarhet.  
Bryman (2008) nämner att åsikter kring kvalitativa forskningen generaliserbarhet 
skiljer sig åt. Vid urval fäst lite vikt vid att få med variationsbredd när det gäller 
informanter, avseende ålder, kön. Dock är jag medveten om att det kan förekomma 
lokala skillnader, kanske när det gäller resursfördelning (mellan en stor stad och 
mindre stad)  samt skillnader baserade erfarenheter och på olikheter mellan könen. 
Den risken som var ganska stor vid tillämpningen av bekvämlighetsurvalet för  följande 
studie är att informanter skulle sakna tillräckligt med erfarenhet för att kunna 
reflektera kring debatten om arbetslinje. Dock har det visat sig inte vara ett problem. 
Man kan anta att de som ställer upp på intervjun är väldig insatta i sitt yrkesutövande 
samt de politiska besluten som berör deras organisation  Myndigheter som studien 
avser är regelstyrda och det förväntas inte en stor avvikelse i svaren som berör 
arbetssättet eller arbetsmetoden. ( se:  IFSAU rapport 2014:12 ; Socialstyrelsen 2011-
5-2 ) 
 Det slutgiltiga urvalet bestod av tre manliga och  fyra kvinnliga tjänstemän från 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan från en större och en mindre stad. Av 
dessa  hade två tjänstemän befattning som sjukpenningshandläggare , i deras uppdrag 
ingick också förtidspensionsutredning samt två  handläggare som utredde behov av 
aktivitetsersättning. Alla handläggare från Försäkringskassan var verksamma i en 
mindre stad.  Två arbetsförmedlare kom från en storstad och var verksamma på en 
specialiserad Arbetsförmedling för funktionshindrade och den tredje 
arbetsförmedlaren var en samordnare på en ordinarie Arbetsförmedling och var avsatt 
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för att jobba med personer med funktionshinder. Nedan följer sammanställning över 
de intervjuade 
 
 
Intervju nr 1  Specialiserad Arbetsförmedlare 

Intervju nr 2  Specialiserad Arbetsförmedlare 

Intervju nr 3 Arbetsförmedlare 

Intervju nr 4 Sjukpenningshandläggare 

Intervju nr5 2 st. aktivitetsersättnings handläggare 

Intervju nr6 Sjukpenningshandläggare 

 
 
De flesta intervjuer genomfördes på respektive myndighetens kontor. Jag bokade 
individuell tid med varje tjänsteman. En av intervju genomfördes via telefon. Varje 
intervju spelades in och det framgick tydligt när inspelningen startade och avslutades.  
De intervjuade informerades om detta i förväg. Handläggare av aktivitetsersättning var  
intervjuade samtidigt. Förutom att de två handläggarna kompletterade varandras svar 
eftersträvade jag att var och en kom fram med sin personliga åsikt. Intervjuerna tog 
mellan 40 minuter. En intervju tog upp en timme. 

 

Analys och databearbetning 

  
Det framtagna materialet analyserades utifrån ny institutionell organisations teori som 
behandlar organisationer som sociala konstruktioner , influerade av sina omgivningar. 
Ny institutionell behandlar  organisationer som sociala konstruktioner och berör även 
inbördes relationer. Sohlberg (2009) argumenterar att teorin ska bidra till  mer 
generell kunskap än vad man kan erhålla vid enstaka observationer. Bryman (2008) 
understryker  att det inte går att förstå socialt beteende utan att koppla det till specifik 
miljö. Det är kontexten som ger mening och värde till individens agerande (Ibid). Dessa 
faktorer bidrog till valet ny  institutionell teorin som analys verktyg samt  ett 
hjälpmedel för förståelse av välfärdssektorernas agerande. Kopplad till följande studie 
är det av intresse att undersöka den kontext som välfärdssektorerna är verksamma i. 
Kontexten i det här fallet är själva organisatoriska miljön Med hjälp av ny institutionell 
teori samt begreppen männiksobehandlade organisationer, kan den kontexten 
analyseras med omgivningens influenser som utgångspunkt. Omgivningen som 
framkommer i Hassenfeld 2010 redogörelse av männiksobehandlade organisationer 
,består av andra aktörer, intresseföreningar, klienter mm. Dessa påverkar 
organisationens agerande i det här fallet bedömning av arbetsförmåga och syn på 
arbetsförmåga hos personer med psykiska funktionshinder. I sin analys av ny 
institutionell teori diskuterar Scott (1998) och Johansson (2006) relationer inom 
organisatoriska fält. Med hjälp av teorin kan dessa relationer  mellan de ovannämnda 
aktorerna samt de logiker de utgår från i sitt agerande gentemot målgruppen studeras  

Genomförda intervjuer transkriberades och för att sedan urskilja återkommande 
teman i intervjuerna. Eftersom jag tog hjälp av teorin för att analysera mina resultat 
har teman bestämts i förväg och baseras på teorier och forskningsresultat.  Teman som 
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framkommer under analysprocess benämndes och gavs definition  För att styrka 
tolkningen av resultat inkluderas citat under varje tema.  Jag tog hjälp av Brymans 
(2008) rekommendation när det gäller kvalitativa data analysen, där han beskriver 
olika steg och överväganden i sökande efter koder/återkommande teman .  Det första 
steget är att läsa igenom transkriberingar, tidigare forskning utan att föröka göra några 
tolkningar. Dock kan man göra noteringar kring intressant och väsentlig information. 
Det andra steget  är mer djupare läsning avseende väsentlig information, till fördel att 
göra så mycket noteringar som möjligt . Intervjun har tematiserats utifrån  studiens 
frågeställningar samt återkommande beskrivningar från respondenterna. Teman 
utgör den underliggande meningen i informantens berättelse. I sin sökning av teman 
rekommenderas fokus på följande aspekter: 

 Upprepningar, dvs återkommande teman 

 Likheter och skillnader, alltså söka likheter och skillnader i hur informanter 
diskuterar ett ämne 

 Språkliga länkar-undersökning av användande av orden som ”för att” och 
”därför”. Dessa ger uttryck för samband 

 Använda teorier som en utgångspunkt i skapande av teman   

Etiska överväganden 

Forskning fyller en viktig roll för individernas och samhällets utveckling och ska 
inriktas på betydelsefulla frågor samt hålla en hög kvalitet. Forskningsobjekt måste 
dock skyddas mot olämplig  behandling av deras levnadsförhållanden, personuppgifter 
mm. Den enskilde får inte utsättas för kränkande behandling, förödmjukelse samt 
psykisk eller fysisk skada. Dessa krav utgör individskyddskravet och tillämpas som 
utgångspunkt vid forskningsetiska överväganden (Esaiasson m.fl. 2000) 

De fyra allmänna krav på forskningen specificerar individskyddskravet. Dessa krav är 
informationskravet, samtyckes kravet, konfidentialitets kravet och nyttjandekravet.  
Nedan redogörs vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

 

Informationskravet 

Forskaren ska informera forsknings deltagare om  forsknings uppgiftens syfte. Detta 
innebär bl.a. att deltagaren informeras om ens uppgift i studien och om villkoren för 
deltagande.  Deltagare ska vara informerade i att deras deltagande är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst under studiens gång. Forskaren kan betona de fördelar när det 
gäller skapande av ny kunskap som  deltagande i studien kan medföra. Den  enskilde 
bör vara införstådd i att uppgifterna som lämna ska endast användas i forsknings syfte. 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning  bestämmer själva över sin medverkan. De har rätt att 
bestämma hur länge och på vilka villkor ett deltagande ska ske. Forskaren bör inhämta 
ett samtycke från uppgiftslämnaren. Forskaren ska inte påverka och utsätta deltagarna 
för påtryckningar i deras beslut att medverka i undersökningen 
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Konfidentalitets kravet 

Uppgifter om all som ingår i undersökning ska skyddas så att ingen obehörig kan 
utnyttja dem. Uppgifter om identifierbara personer ska presenteras på ett sätt så att 
dessa inte kan identifieras av utomstående. 

Nyttjande kravet 

Det insamlade data får endast användas i forskningsändamål. Detta innebär bl a att 
uppgifter om enskilda inte får användas i kommersiellt syfte  samt för beslut eller 
åtgärder som kan direkt beröra den enskilde 

Intervjuföreberedelser  och dess genomförande 

Det kan uppstå en del oönskade effekter i samband med intervjusituation och det berör 
ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. Det handlar eventuell anpassning 
från den intervjuades sida och intervjuaren. Medveten anpassning från intervjuaren 
betraktas som fusk. Omedveten påverkan från intervjuarenssida kan handla om gester, 
ansiktsuttryck när frågorna ställs eller selektivt lyssnande. Intervjuareffekter kan också 
utgöras av intervjuarens kön, ålder etnicitet kan inverka på  svar från respondenterna. 
Medan intervjupersoner kan anpassa sina svar till vad de tror förväntas av dem 
(Esaiasson, m.fl., 2000). Bryman (2008) nämner att  intervjusituation kan upplevas 
som onaturligt och därmed ge upphov till oönskade effekter. Dock enligt Bryman 
(2008)  betraktas intervjuer som mindre påträngande i den intervjuades tillvaro och 
tar inte så mycket tid från den intervjuade.  

Innan genomförande intervjuer  var jag tvungen att reflektera över de frågor som jag 
skulle ställa till berörda myndigheter. Mulinari (1999) beskriver den utsatthet som 
studieobjekten blir föremål utav. Utsattheten ligger i att man blir granskad.  Även om 
de undersökta myndigheterna är vana att bli granskade och ifrågasatta så är det viktigt 
för mig att med mina frågor att inte ge de den uppfattningen. Utan påvisa genuin 
intresse i deras yrkesvardag. Eftersom jag själv  har arbetat med personer med psykiska 
funktionhinder försökte jag  låta bli att influeras av mina tidigare erfarenheter. Det 
skulle medföra risk att jag började med mina frågor ifrågasätta myndigheternas sätt 
att hantera målgruppen. Dock kan en viss förförståelse vara till nytta. 

Genomförda intervjuerna föregicks med introduktionsbrev /förfrågan till respektive 
myndighet . Informationsbrevet/förfrågan innehöll: beskrivning av vem jag är, vad 
syftet är med intervjuerna/undersökningen och försäkran om att informanterna inte 
kan identifieras. Vid några intervjun nämndes namn och personlig information, vilket 
togs inte in i transkriberingen.  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa är hårdkritiserade myndigheter bl.a.  i 
media.  Det faktum kan medföra att de intervjuade presenterar  respektive myndighet  
på ett sätt som försvarar myndigheten i fråga. Eftersom  studiens frågeställning berör 
den individuella upplevelse eller uppfattning, blir det svårt att avgöra om man 
verkligen har lyckats få fram det. Dock upplever jag att de som ställde upp på intervju 
hade genuint intresse i sin medverkan. Genom att försvara  sin respektive myndighet 
kan de intervjuade bidra till en rättvisare bild av myndigheten i fråga.  
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Resultat 

Följande avsnitt behandlar faktorer som bidrar till ett skapande av en viss syn på 
arbetsförmåga hos personer med psykiska funktionshinder. Ur intervjuerna 
framträder en bild att det är Arbetsförmedlingen i sin relation med arbetsgivare 
eftersträvar att förändra institutionaliserade uppfattningar kring målgruppen 
Avsnittet behandlar Arbetsförmedlingens moraliska arbete i samverkan med 
Försäkringskassan och hur det influeras av arbetslinjen.  

Arbetsförmedlingen som moral och kunskapsförmedlare 

 
 
Både arbetsförmedlare och Försäkringskassans handläggare var enade om att 
arbetslinjen omfattar personer med psykiska funktionsnedsättningar. Som en följd av 
arbetslinjes introduktion i sjuk och arbetslöshetsförsäkring  har Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan   gjort satsningar på att förbättra arbetsförmåga hos ungdomar 
med beviljat aktivitetsersättning De intervjuade gjorde hänvisningar  till hur 
situationen för ungdomar med aktivitetsersättning såg ut under 1990-talet innan 
satsningar gjordes. Enligt de intervjuade hade ungdomar med funktionsnedsättningar 
haft svårt att komma ifrån dagliga verksamheter eller sysselsättningsverksamheter  in 
reguljärt arbete och redan i tidigt ålder blev en hel del beviljade 
förtidspension/sjukersättning. Bedömningen som gjordes då är att dessa ungdomar 
saknade arbetsförmåga. Ur intervjuerna framträder en bild av att  man till följd av 
arbetslinjens introduktion i arbetslöshets och sjukförsäkring, har kommit till insikt att 
dessa ungdomar kan aktualiseras till arbete fast i många fall lite senare än de 
ungdomar som inte har nån diagnos. Här kan man uppmärksamma att ålder är en 
faktor som myndigheterna börjar ta hänsyn till förutom  själva funktionhinder och 
detta påtalas i tidigare forskning som en av följderna bakom s.k. arbetslinjen 
 
I egenskap av  männiksobehandlade organisationen engagerar sig  Arbetsförmedlingen 
i ett moraliskt arbete som har som målsättning att skapa en ny syn på personer med 
psykiska funktionsnedsättningar genom att uppmana arbetsgivaren att göra rätt ifrån 
sig genom att anställa den funktionshindrade och särskilt om det gäller en ungdom 
(jmf Hassenfeld 2010). Den syn som Arbetsförmedlingen strävar efter att 
implementera är influerad av ett socialt perspektiv, där arbetsgivaren uppmanas att 
förebygga barriärer som finns på arbetsplatser. Istället för att likställa psykisk 
funktionsnedsättning med  endast svårigheter  som gör det omöjligt för målgruppen 
att delta i arbetslivet. Detta arbete syftar till att fullfölja politiska intentioner bakom 
arbetslinjen och stärka funktionshindrades ställning på arbetsmarknaden. Det är ett 
attitydförändrande arbete som riktar sig mot arbetsgivare där Arbetsförmedlingen 
utgör vad Scott (1998) benämner som ett kunskapssystem som kontrollerar sociala 
beteenden. Genom att informera arbetsgivare om de svårigheter som en viss 
funktionsnedsättning medför, skapar Arbetsförmedlingen en ny förståelse kring 
personen med psykisk funktionsnedsättning samt introducerar ett nytt sätt att agera 
mot målgruppen. Det som inte framkommer så tydligt i intervjuerna är dock om 
personer med psykiska funktionsnedsättningar framställs även utifrån sina styrkor 
vilket i sin tur kan förmedla ännu mer positiv bild av målgruppen. I det moraliska 
arbete som Arbetsförmedlingen gör, har organisationen eftersträvat att anpassa sig 
även efter målgruppens krav och detta beskrivs av specialiserad arbetsförmedlare: 
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Tidigare vet jag har många sagt till mig: ”säg inte att jag har en diagnos “. Och det är ett 
dilemma för att om vi inte kan prata om det som ska anpassas så blir det ju väldigt svårt. 
Det får vi vara skickliga då att hitta andra ord/ synonymer och istället prata om hur 
personen funkar och mindre diagnoser (Intervju 2). 

 
Ärlighet och öppenhet  med detta var enligt arbetsförmedlare en viktig förutsättning 
för att kunna nå förståelse från arbetsgivare och de andra anställda. 
 

Även om Arbetsförmedlingen försöker påverka  arbetsgivare, så styrs organisationen 
ändå av arbetsgivarens krav.  Detta påpekade av flera av de intervjuade. Individens 
arbetsförmåga prövas på vanliga arbetsplatser  med en viss anpassning  och även den 
som är psykisks funktionsnedsatt måste vara beredd att möta arbetsgivarens krav. Den 
uppstår en viss diskrepans mellan det som attitydförändrande arbete syftar till att 
åstadkomma och det man möter på arbetsplatsen. Så här beskriver arbetsförmedlare  
1 från FK-teamet  förhållanden på arbetsplatser: 

Det uppstår stress, det uppstår saker och ting som händer på en arbetsplats som man 
måste vara beredd att vara med på….Lite ok är det säga att nu är det för stressigt för mig. 
Men omgivningen kan man inte göra om på det sättet (Intervju 1) 
 

För arbetsförmedlare handlar det om att förmedla vilket ansvar som ett arbete medför 
redan innan en anställning och på det sättet även kunna uppmärksamma om individen 
är kapabel att möta dessa krav. En arbetsförmedlare från ordinarie 
Arbetsförmedlingen uttryckte det så här: 
 

Just att vi som jobbar runt omkring de här personerna förstår skillnad mellan 
sysselsättning och arbete. När du har ett arbete så är det faktiskt någon som ska betala 
för det du utför…. 
Ja det är rättigheter och skyldigheter på ett annat sätt än på sysselsättning. Och det kan 
vara på sitt  sätt lite stressande för en del människor (Intervju 3) 

 
För den funktionshindrade handlar det om att fortsätta den attitydsförändrade arbete 
som Arbetsförmedlingen initierat hos arbetsgivare genom att försöka uppfylla dessa 
krav. Det kan uppfattas som ett  väldigt tungt arbete med tanke på att målgruppen har 
länge stått utanför arbetsmarknaden och inte heller förväntats uppfylla  de 
ovannämnda kraven. För att kunna uppfylla dessa krav och bli aktuell för 
arbetslivsinriktad rehabilitering måste individen genomgå en transformationsprocess 
(se Hassenfeld, 2010).  Kopplat till redogörelse kring männiksobehandlade 
organisationer syftar transformationsprocessen till att konstruera en klient som 
lämpar sig för det stödet Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa tillhandahåller 
samt urskilja vilka är kapabla eller icke kapabla att utföra ett arbete. Genom att urskilja 
vilka är lämpliga för arbetsprövning engagerar sig Arbetsförmedlingen  ytterligare i 
moraliskt arbete men även förmedlar en kunskap till den enskilde om förhållanden på 
arbetsplatser vilket tydligt framträder ur intervjuerna (jmf Hassenfeld 2010 ;Scott 
1998). Både  arbetsförmedlare och Försäkringskassan handläggare bekräftade 
varandras resonemang att  individens motivation och vilja till förändring är bra 
utgångspunkter när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering. Trots att det finns en 
strävan att introducera ett mer socialt synsätt när det gäller hanteringen av 
målgruppens arbetsrelaterade behov kvarstår behovet av det medicinska perspektivet. 
Det har visat sig genom att båda myndigheterna hade samsyn kring är att personen ska 
vara stabil  när det gäller medicineringen  och ha insikt om att man har en diagnos som 
medför vissa svårigheter. Att vara aktiv medborgare som är kapabel att jobba på sin 
egen kompetens förutsätter att man är stabil ur medicinsk synpunkt. Det är upp till 
individen att kunna visa upp de här egenskaperna Synen på sjukdomar och dess 
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verkningar är djup integrerat i det övriga samhället , bl.a. arbetsgivarorganisationen 
och påverkar i sin tur välfärdsaktörernas agerande. Både arbetsförmedlare och 
handläggare på försäkringskassan såg sig själva som coacher i  individens process att 
komma tillbaka till arbetslivet. Så här beskrivs processen av  specialiserad 
arbetsförmedlare: 

 Det bygger ju på att vi samarbetar, vi kan ju inte sitta och leta åt alla personer (Intervju 
2). 
 

 Här kan man bevittna hur ”arbetslinjen” verkar inom organisationerna ur ett 
disciplinerande perspektiv och bidrar till det moraliska arbetet som genomförs i 
organisationerna (  jmf Junestav, 2007). Hassenfeld (2010) påvisar att  
organisationens rutiner måste rättfärdigas på moraliska grunder eftersom de griper in 
i klientens tillvaro. Att betona vikten av eget ansvar för återgång till arbetslivet samt 
uppmana till anpassning till arbetlivets krav kan relateras till skapande av en 
arbetsmoral hos den enskilde.  Följande citat resonemang från handläggare 1 på 
Försäkringskassa  kring individen som  är inne arbetslivsinriktade rehabiliteringen 
påvisar detta: 
 

Det är ju två myndigheter och då ska man göra sitt bästa så det är ju stöd och stöttning 
men samtidigt känner de ju press på sig att de måste prestera……Allt är ju individuellt. 
Individuellt ansvar, individuella planeringar, allt ske ju på individnivå (Intervju 4). 
 

Arbetsförmedlingens attitydförändrande och kunskapsförmedlande arbete sätter 
prägel på kartläggningen av målgruppens arbetsrelaterade behov samt initierar en 
institutionaliseringsprocess som syftar till att förändra synen på arbetsförmåga hor 
personer med psykiska funktionhinder inom välfärdsorganisationer. Detta kommer att 
analyseras i kommande avsnitt. 

 

Kartläggning av den enskildes arbetsrelaterade behov 

 

 Ur genomförda intervjuer framgår att kartläggning av psykiska funktionshindrades 
arbetsrelaterade behov kan ske: genom hänvisning till läkarintygen och i samverkan 
mellan aktörerna.  För att kunna göra en bedömning av individens arbetsförmåga 
använder sig Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av läkarutlåtanden. Hur 
dessa tillämpas och påverkar bedömning av individen arbetsförmåga kommer 
redogöras i första avsnittet. Kartläggning av målgruppens arbetslivsrelaterade behov 
sker bl.a. i samverkan med Försäkringskassan, psykiatriska vården, 
Arbetsförmedlingen och  socialtjänsten. Samverkan mellan olika aktörer och det stöd 
som läkarintygen  förser organisationerna med är två områden som enligt de 
intervjuade genomgår en förändring. Därför väljer jag att behandla samverkan och 
läkarintygen som två underkategorier.  
 
 
Hänvisning till läkarintygen 
 
Det är Försäkringskassa som uppmärksammar behov av arbetslivsinriktad 
rehabilitering till Arbetsförmedlingen, efter att ha fått ett incitament från individens 
behandlade läkare och när det gäller personer med psykiska funktionhinder kommer 
incitamentet från psykiatriska mottagningar. Beskrivning av funktion och 
aktivitetsnedsättning (hur mår du och vilken effekt har det på din aktivitet) samt 
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behovet av samordnade insatser är väsentliga faktorer som ska framgå ur läkarintygen.  
Detta påvisar läkarkårens monopol på bedömning av arbetsförmåga. Det faktum att 
det har skett en anpassning till vårdens arbetsmetoder inom Försäkringskassans 
organisation medför en del komplikationer för Försäkringskassan. Enligt de 
intervjuade Försäkringskassans handläggare medför otydliga eller otillräckliga 
beskrivningar i läkarintygen svårigheter i bedömningen av sjukpenningen samt 
eventuell aktualisering hos Arbetsförmedlingen.  
 
 Trots det finns det förlitar sig de intervjuade aktörerna mycket på vårdens hantering 
av den enskildes problematik.  Psykiatriska vården  betraktas som en stark aktör inom 
rehabilitering av personer med psykiska funktionshinder. Inom psykiatriska vården 
finns, enligt de intervjuade en viktig kunskap kring målgruppen och 
Försäkringskassans kartläggning av arbetsförmåga baseras på den kunskapen. Med 
hjälp av läkarensutlåtande rättfärdigar Försäkringskassan sina beslut kring 
sjukersättning för personer med psykiska funktionshinder men även beslut kring 
vidare samverkan med Arbetsförmedlingen. Sjukpennings handläggare resonerar på 
följande sätt kring arbetsförmåga och  behovet av samverkan: 

 Det är ju vården som känner de och det är vården som skriver underlagen som vi behöver 

och det är de som ska först och främst tycker jag signalerar att det behövs….Är det så att 
vården bedömer att de  är för sjuka, att det saknas förutsättningar för arbetslivsinriktad 
rehabilitering, då måste vården  ge dem den hjälp de behöver (intervju 4) 

 
Genom att hämta underlag från psykiatriska vården genomgår Försäkringskassan  en 
inlärningsprocess som ökar handläggarnas kunskap kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar (Schmid, 2008). Hassenfeld (2010) nämner att 
männiksobehandlade organisationer  försöker implementera  en moralisk grund från 
signifikanta  aktörer. Som nämndes tidigare har läkarkåren monopol på bedömning av 
arbetsförmåga och det visar sig tydligt i Försäkringskassans handläggning. Det 
intrycket man får ur intervju med sjukpenninghandläggare är att deras  syn på 
arbetsförmåga präglades av den medicinska bedömningen och den  moraliska grunden 
som finns i varje läkarutlåtande: att en  sjuk individ ska inte arbeta. Diagnos som 
medför påtagliga svårigheter under arbetsprövning legitimerar till hel eller delvis 
befrielse från arbetslinjens krav och berättigande till bidrag.  Vissa psykiatriska 
diagnoser tillhörde den gruppen.  Även arbetsförmedlare upplevde vikten av att den 
enskilde är diagnostiserad. Så här beskrivs situationen av specialiserad 
arbetsförmedlare: 

Om man då bli beviljad sjukersättning på 25%, då vet man ju det och då kan det vara 
hållbart för personen och då kanske man kan leta efter jobb på 75%. För det finns en 
gräns för att kunna fungera för individen………. Att man inte behöver kämpa på och klara 
100% (intervju 1) 

 I det här sammanhanget är det viktigt att notera att vissa diagnoser  legitimerar 
befrielse från arbetslinjens krav. l . En arbetsförmedlare kommenterade att många kan 
nu förtiden relatera till ”lättare” diagnoser som depression samt en del 
neuropsykiatriska diagnoser som ADHD för att man känner oftast någon i 
omgivningen som har eller har haft det. För arbetsgivarnas del är det de tyngre 
psykiatriska diagnoserna svåra relatera till och därmed uppstår behovet av att 
uppmärksamma de som lider av tyngre psykiatriska diagnoser, som betraktas som 
psykiskt funktionshindrade i samhället.  

..det tror jag är viktigt att nån bejakar de som är ute i samhället ses psykisk 
funktionshindrade… Det måste vara intresseföreningar och olika lobbyföreningar och 
sånt som påtalar detta Men där är det ju bra om det kommer från vårdens intresse 
föreningar då (Intervju 3) 
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 En arbetsförmedlare påtalar att ungdomar med funktionsnedsättningar talar lättare 
om sin psykiska status.  Trots det betraktas individens beskrivning av sitt tillstånd som 
subjektiv utan handläggare efterlyser den objektiva bedömningen som utgörs av 
läkarutlåtande. Detta förhållande beskrivs av  sjukpenningshandläggare på 
Försäkringskassa:  

När man är patient så beskriver man att man har besvär mellan det och det. Men sen 
vad har doktorn själv sett det. Sån försöker jag att lista ut vad som är objektiva 
undersökningsfynd, vilken aktivitetsbegränsning det medför (Intervju6) . 

Enligt Lindqvist (2010) sker en maktutövning inom rehabiliteringsprocessen där den 
som besitter makten definierar normalitet som ett rehabiliteringsmål. 
Försäkringskassans handläggning styrs väldigt mycket av läkarbedömning. Det är 
inbyggt i organisationens struktur. Det ovannämnda citatet får en att reflektera över 
vikten av individens ansvar i när det gäller återgång till arbetslivet som även är ett av 
de kraven som arbetslinjen lägger på individen. För personer med psykiska 
funktionsnedsättningar gäller att bevisa att man är  tillräckligt frisk, motiverad och 
ansvarsfull både för behandlande läkare och handläggare på Försäkringskassan, trots 
att vissa  sjukdomsrelaterade besvär kvarstår. Det ter sig som om   förändringsprocess 
som individen ska genomgå är mycket mer påtaglig och genomgripande än den 
förändringsprocess som välfärdssektorer  genomgår till följd av arbetslinjen debatten.  
Baron 2004 betonar vikten av att definiera individen utifrån andra faktorer än 
funktionsnedsättning. I det här fallet kan man uppmärksamma den underordningen 
som läkarmonopolen skapar för personer med psykiska funktionsnedsättningar när 
det gäller eget identitetsskapande.  
 
Representanter från både organisationerna upplevde att vården ska förbereda 
personen till prövningen på arbetsplatser. Förutom själva medicinska behandlingen 
ska psykiatriska mottagningar eller allmän läkarmottagningar förse individen med 
kuratorn eller psykolog stöd i synnerhet personer med psykiatriska diagnoser. Så här 
säger en arbetsförmedlare om det stöd personen behöver från vården: 
 -..de behöver hitta strategier. Vi gör ju våran bit när det gäller arbete men de behöver 

annat: ”Oj nu helt plötsligt ska ja lämna min hund och hur ska jag hinna laga mat.” Många 
blir påverkade i det som är utanför arbete så att säga som gör att man kanske inte mäktar  
med det (intervju5). 

 

Förespråkare av det sociala sättet att se på funktionhinder skulle ställa sig kritiska mot 
det uttalandet. Detta med hänvisning till  Marks (1997) resonemang kring det beroende 
som organisationernas utformning skapar hos individen. I det här fallet är det vårdens 
övertagande av funktionshindrades sociala problematik som skapar beroende till 
vården.  De intervjuade aktörerna är inte specialiserade med att hantera den enskildes 
sociala problematik och detta medför till medikalisering av sociala problem (jmf 
Holmqvist 2009).  Dock kan det även betraktas som ett sätt att hjälpa individen att 
hitta strategier att hantera problematiken på egen hand, vilket medför ett visst 
ansvarstagande från individens sida. Ökat ansvarstagande ligger i linjen med 
arbetslinjens krav. 
 
Arbetsgivarens krav användas som ett sätt kategorisera de funktionshindrade som 
lämpar sig för arbetsprövning. Ur intervjuerna framkommer en bild att 
Arbetsförmedlingens funktionshinderskodning tillämpas vid bedömning av 
arbetsförmåga och även som ett sätt att kategorisera de funktionshindrade. Så här 
beskriver två arbetsförmedlare sammankopplingen mellan funktionhinderkodning 
och bedömning av arbetsförmåga: 
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 Det är funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmåga… Att överhuvudtaget kunna 
sätta koden ska det påverka arbetsförmåga (Intervju 1). 
 Det är det  vi tittar på, vilket innebär om vi pratar om psykisk funktionsnedsättning, så 
är det  ju om man generaliserar så är det oftast man kan ju se som jag bedömer då att 
man kanske har dålig självkänsla (Intervju 3) 

 Genom att bli kodad som psykisk funktionshindrad får man tillgång till det speciella 
stödet som Arbetsförmedlingen tillhandahåller. Funktionshinderkodning  är starkt 
sammankopplat med läkarutlåtanden  och erhålls efter att Arbetsförmedlingen tar del 
av läkarutlåtande eller utlåtande av en specialist som bedömt omfattning av 
funktionsnedsättningen  i relation till specifik arbetsplats. Det faktum skapar 
förutsättningar för legitimt användning av resurser  samt  berättigande till speciella 
insatser (jmf Hassenfeld, 2010). 
  
Funktionshinderkodning är en metod som är tänkt att effektivisera Arbetsförmedlings 
arbete Så här beskrivs kodningen av arbetsförmedlare FK: 

...de flesta som inte vill bli kodade vill inte heller att man informerar arbetsgivare 
funktionsnedsättningar. Det medför att de får vara arbetssökande med samma 
förutsättningar som alla andra, dvs främst söka arbete på egen hand (intervju 1). 
 

Arbetsförmedlingens definition av målgruppen är väldigt bred och omfattar olika typer 
av diagnoser vilket enligt arbetsförmedlare  anger en icke homogen målgrupp. I 
gruppen inkluderas allt från mindre ångestproblematik till utvecklingsstörning och 
tunga psykiatriska diagnoser. Trots detta får  de flesta psykiskt funktionshindrade 
samma kod.  Trots den breda definitionen ställs lika krav på målgruppen oavsett vilken 
diagnos man har i bakgrunden när man aktualiseras hos Arbetsförmedlingen.  Så här 
beskriver en arbetsförmedlare problematiken med det hela: 
 

Ibland ställs ju de här grupperna mot varandra. Och då blir det ju att de här som har 
största svårigheterna kommer i skymundan. …….Så grupper ställs emot varandra hela 
tiden på arbetsmarknaden (Intervju 3)  
 

Trots att skillnader i diagnostiken anger en icke homogen målgrupp, bidrar 
funktionhinderskodningen att de svårigheter som olika diagnoser medför blir 
generaliserade. Holmqvist (2009) hävdar att långtidsarbetslöshet förklaras med hjälp 
av  medicinska termer och medför att individen betraktas som funktionshindrad i 
relation till arbetsmarknaden. Ovannämnt citat illustrerar diagnosbaserad bedömning 
av arbetsförmåga. Personer med största svårigheterna hamnar i skymundan och har 
inte samma förutsättningar att komma ut i arbetslivet än de med lättare problematik.  
Kartläggningen av målgruppens arbetsrelaterade behov sker utifrån den 
diagnosbaserade bedömningen .  
 
 Enligt det sociala perspektivet är det miljöfaktorer som är det största hinder för 
funktionshindrades återgång till arbetslivet. Denna uppfattning delades inte av en 
sjukpenningshandläggare 

Jag ser inga omgivningsfaktorer som är det största hinder, utan det hänger på personen. 
Det är alltså mående som är hindret (Intervju 4) 

Bland intervjuade arbetsförmedlare fanns det en uppfattning att det är personen som 
måste  i viss mån anpassa sig till omgivningen. Arbetsplatserna håller på att anpassas 
efter målgruppen, dock det går inte att undgå vissa krav. Sjukpenningshandläggare 1 
beskriver det på följande sätt 

Det finns ju arbetsplatser som är väldigt tillmötesgående och många arbetsgivare som 
har personliga relationer med de som vill ut. Om inte vården kan överbrygga de hindren 

som finns så  kan inte Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen göra det (Intervju 4). 
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  Anpassning till vårdens bedömning  influerar kartläggning utav målgruppens 
arbetsrelaterade behov. På samma grunder som Försäkringskassan kan 
Arbetsförmedlingen hänvisa individen till kommunens verksamheter när det finns 
uppenbara medicinska skäl till den enskilde inte klara av arbetsprövning hos en vanlig 
arbetsgivare. 
 

Samverkan- en framgångsfaktor för arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

 
Organisationens logiker anger ramar för vad organisationen ska göra, dess 
målsättningar mm och det är skillnader i dessa som kan bidra till konflikter när 
gränserna mellan organisationernas arbetsområden är otydliga. Institutionell teori 
förklarar skillnader i hanteringen av målgruppen med begrepp organisationens logiker   
(Johansson,2006). Utifrån intervjuerna framgår att Arbetsförmedlingens hantering av 
personer med psykiska funktionhinder skiljer sig från Försäkringskassans. 
Försäkringskassan hanterar personer under sjukskrivningsprocess och de som är 
under medicinsk behandling. Medan Arbetsförmedlingen hanterar personer som ska 
vara stabila i sitt psykiska tillstånd och när det gäller medicinska behandlingen.  I 
mötet med Arbetsförmedlingen får individen större utrymme än i mötet med 
Försäkringskassa. Detta exemplifierades genom större betoning på kartläggning av 
individens kompetenser, hinder samt tidigare framgångsfaktorer. Medan i 
Försäkringskassans bedömning var läkarintygen en mycket en styrande faktor. Dock 
hanterar man en sammansatt målgrupp och det finns en insikt om behovet av en 
gemensam målsättning. Enligt de  intervjuade myndighetsrepresentanterna från både 
organisationerna är målsättningen att få individen ut i arbetslivet. Den målsättningen 
förtydligades  med politiken bakom den s.k. arbetslinjen. 
 
 Hassenfeld (2010) påvisar att genom institutionella  logiker skapas organisationernas 
identitet. Genom  att vara  medvetna om vad gränser vad deras uppdrag är, uppvisade 
båda myndigheterna en stark känsla för sin egen identitet. Så här beskriver 
handläggare från Försäkringskassa sitt uppdrag där man kan urskilja en stark betoning 
på det organisationen har för uppdrag och det som identifierar 
sjukpenningshandläggare på Försäkringskassa: 

Vi tittar inte på någonting annat än arbetsförmåga och rätten till sjukpenning……. Utifrån 
behoven som kommer fram på socialen och försörjningsstödet och andra behoven av 
stöttning till familjerna , det tittar vi inte på. Utan det är mot arbete först och främst 
(intervju 4). 
 

Medvetenhet kring gränser för varandras uppdrag samt insikt om  behovet av ett 
samarbete mellan  Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är framgångsfaktorer 
när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering,  enligt de intervjuade.  
 
Enligt Neugeboren & Slavin, (1991) riktas arbete inom männiksobehandlade 
organisationer mot tre officiella områden: social omsorg, social kontroll och 
rehabilitering. Ur intervjuerna framkommer att dessa arbetsområden fördelas mellan 
Socialtjänsten, Försäkringskassa Arbetsförmedlingen och den medicinska vården. 
Arbetslivsrehabilitering  utgör ett organisatoriskt fält där  de ovannämnda aktörerna 
ingår. Socialtjänsten står för social omsorg och är en viktig och uppskattad aktör av 
både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan då individens sociala problematik 
inte kan hanteras av dessa myndigheter. Enligt Scott (1998) anger den indelningen mot 
tre officiella områden organisationernas specialisering. Personen med psykisk 
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funktionsnedsättning förväntas passa in i redan definierad klientroll och det visar sig 
tydligt att av individens problem tas endast hänsyn till de aspekter som lämpar sig  för 
organisationens uppdrag (jmf Hassenfeld, 2010)  Detta exemplifierades genom att de 
intervjuade relaterade allt från missbruk  till familjeproblem till social problematik och 
kommunen är den aktör som kartlägger och behandlar den problematiken. Så här 
beskriver arbetsförmedlare detta förhållande: 

Skillnaden är att de som kommer via socialtjänsten som de jobbar med , de har inte 
anmält sig på AF och då är det oftast sociala skäl också (Intervju 3). 
 

Bilden som framgår ur intervjuerna med handläggare på Försäkringskassan och 
arbetsförmedlare  är att man förlitar sig på kommunens hantering av personer med 
psykiska funktionsnedsättningar och kommunens arbetsförberedande verksamhet. 
Förutom individens behandlade läkare är den även kommunens IPS handläggare som 
kan  uppmärksamma behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med 
psykiska funktionshinder. De intervjuade uppmärksammade att det ofta sker en 
tillbakavisning till vården eller kommunens verksamhet när den enskilde inte är redo 
för Arbetsförmedlingen..  
Handläggare  inom aktivitetsersättning  säger följande om kommunens verksamheter 
och den tilliten som många känner: 

Och sen har man insett att man känner sig aldrig orolig när man har lämnat över dit, för 
de tas väldigt bra om hand där. Det är verkligen att det är ute efter deras förutsättningar 
helt och hållet. Och sen jobbar ju de med att motivera vidare. Det känns som man lägger 
de i väldigt trygga händer(intervju 5).  

Så beskriver arbetsförmedlare 1 FK-teamet samarbete med kommunen . Här kan man 
också se den tilliten som även Arbetsförmedlingen har till kommunen: 

Och då det är många gånger var att det inte är bra timing och fortsätta försöka med 
arbetsträningen. Det kanske blir att börja med daglig verksamhet eller daglig 
sysselsättning (intervju 1). 

Vikten av rätt insats vid rätt tidpunkt betonas av arbetsförmedlare och sysselsättning 
inom kommunen ligger före aktualiseringen hos Arbetsförmedlingen för en del unga 
med psykiska funktionhinder som blivit beviljade aktivitetsersättning. Det 
framkommer tydligt ur intervjuerna att kommunens socialtjänst kompletterar 
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens arbete.  Arbetslinjens krav anses vara för 
hårda för en del individer och kommunens arbetsrehabiliterande betraktas vara bättre 
anpassade för målgruppen: 

Och det är två år rehabiliteringsprojekt med lön i princip. Så det är ju en bättre väg om 
kan komma in där än via FK/AF som jag ser det (intervju 4) 

Ovannämnt citat från sjukpenninghandläggare är intressant sett ur 
rehabiliteringsperspektiv, då kommunen erkänns som bättre rehabiliterings aktör än 
Försäkringskassan och  Arbetsförmedlingen. Det skiljer sig avsevärt från andra 
kommentarer kring samarbete med kommunen, där man ser vikten av samverkan pga. 
målgruppens sammansatta problematik. Det ter sig som sjukpenningshandläggare 
omedvetet erkänner att kommunen även besitter bättre kunskap kring målgruppen.  
Den politiska viljan som finns bakom arbetslinjen och som ska implementeras i bl.a. 
Försäkringskassans handläggning, krockar med de verkliga förhållandena som 
organisationerna verkar i. Det som kännetecknar de verkliga förhållanden är 
avsaknaden av bl.a. resurser för att kunna förverkliga den politiska viljan som finns 
bakom arbetslinjen. Det kan även handla om ett det faktum att målgruppen som längre 
har  hanterats av kommunens socialtjänst har till följd av politiska reformer blivit 
andra välfärdsaktörers ansvarsområde.  
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Försäkringskassans har en funktion inom arbetslivsrehabiliterings uppdraget som kan 
hänvisas till vad Neugeboren & Slavin 1991 benämner som social kontroll riktad mot 
avvikande beteende. När det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar kan 
man säga att det som betraktas som avvikande är det som inte överensstämmer med 
de krav som arbetsgivare ställer. Försäkringskassan kontrollerar läkarintygen till sitt 
innehåll  i syfte att legitimera fortsatt sjukskrivning eller initiering till arbetsprövning. 
Det beskrivs på följande sätt av sjukpenningshandläggare 

Så man kan inte bara vara sjukskriven och det rullar på år efter år. Varje ny läkarintyg 
måste vi ta ställning till, pågår det nån slags rehabilitering, ska de till arbetsförmedlingen 
eller är det tillstånd som inte går att förbättra eller förändra. De måste vi begära ett 

läkarutlåtande som prövar rätten till sjukersättning istället(intervju 6). 
 
Neugeborens & Slavins (1991) påpekar att insatserna inom områden social omsorg, 
rehabilitering och social kontroll är nära sammanlänkande. Den 
transformationsprocess relaterad till individens förberedelse för arbetsprövning  som 
redogjordes  i tidigare avsnitt är resultat av samverkan mellan dessa funktioner.  Ur 
intervjuerna framkommer en bild att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa har ett 
tätt samarbete som håller ständigt på att förbättras. I vissa fall kopplas även 
kommunens socialtjänst in.  Enligt Lindqvist (2010)  påpekar att motsatsen , alltså 
organisationernas sektionering skapar barriärer  för funktionshindrade.  Men med 
arbetslinjens inflytande har kraven på  samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan men även andra aktörer, ökat och det bekräftas av de intervjuade. 
Både organisationerna ingår i projekt som kallas effektutvärdering, där man prövar 
olika sätt att hjälpa ungdomarna. Följande beskrivning av projektet ges av handläggare 
av aktivitetsersättning: 

Man har ju sett hur kommunens handläggare Case manager och deras IPS och 
arbetsförmedlingens SIUS och deras arbetssätt och sen vanliga arbetsförmedlare med oss 
handläggare jobbar på tre olika sätt för att nå till ungdomar. Och sen  ska man göra en 
bedömning, vilka av de här tre sätten som är mest effektiv för att få ungdomar ut i arbete 
(intervju 5). 

Det förefaller som att samverkan ökar aktörernas medvetenhet kring 
organisationernas huvudsakliga mål nämligen återgång till arbetslivet vilket i sin tur 
leder till att det medicinska perspektivet ersätts av en mer social syn på funktionhinder.  
Här kan man bevittna  att fokus skiftas från  ett behov att normalisera den 
funktionshindrade till att  uppmärksamma individens prioriteringar och önskemål att 
få ett arbete.  
 
Scott (1998) nämner  att organisationer som verkar inom samma organisatoriska fält  
relaterar till varandra om konkurrens om resursfördelning samt ett visst samarbete. 
Den uppfattning som bildas efter genomgång av genomförda intervjuerna är att 
myndigheterna i frågan inte ser varandra som  konkurrenter om resursfördelning. 
Utan det finns en medvetenhet hos både arbetsförmedlare och Försäkringskassans 
handläggare att alla är i behov av större resurser för att uppfylla arbetslinjens 
intentioner kring personer med psykiska funktionhinder (jmf Neugeborens & Slavins 
1991) . 

Institutionaliseringsprocess 

 
 Politiska reformer som inkluderar arbetslinjen har angivit målsättning för 
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans när det gäller rehabilitering av personer 
med psykiska funktionsnedsättningar. För att kunna  föra aktiv arbetsmarknads politik 
som inkluderar personer med psykiska funktionsnedsättningar anpassar 
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Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa sina tjänster samt utvecklar nya för att 
tillmötesgå målgruppen. De ovannämnda faktorerna bidrar till utformning av 
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens organisationer och initierar en 
institutionaliserings process som sker inom dessa organisationer. Institutionaliserings 
process kan i den här studien likställas med en förändringsprocess som sker inom 
organisationerna till följd av yttre influenser som politiska reformer, nya målgrupper 
kraven från arbetsgivare mm. Analys av genomförda intervjuer har visat att 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa eftersträvar att nå en samsyn kring 
bedömning av arbetsförmåga hos en målgrupp som inte har varit i fokus för 
arbetslivsrehabilitering samt hitta gemensamt arbetssätt. Detta visar sig i  
Arbetsförmedlingens attitydförändrande arbete samt  utformning av insatser som sker 
i samverkan med Försäkringskassa (jmf Hassenfeld, 2010).  
  
Carow & Hassenfeld (2010) påvisade att organisationer utformar lösningar till olika 
problem som ett gensvar till vad som uppfattas vara orsaken. Ur intervjuerna 
framkommer en bild att  den enskildes  oförmåga att utföra arbete är individuell 
egenskap som innefattar bl.a. bristen på motivation ovilja att förändras samt bristande 
insikt om egen  funktionsnedsättning. När individen har fått upp sin motivation och 
hittat viljan till förändring kvarstår i de flesta fall svårigheter som är konsekvens av 
funktionsnedsättning. Det är dessa svårigheter som stödet riktas mot.  Så här beskriver 
Arbetsförmedlare rätten till särskilda åtgärder för målgruppen i samband med 
funktionshinderskodningen: 

Men personen måste vara införstådd med att jag får de här insatserna för att jag har en 
psykisk  funktionsnedsättning annars går det inte, utan väljer man bort det  och det har 
man all rätt att göra och söka jobb som vem som helst……… Men säger man  att jag inte 
vill, jag har inte de här svårigheterna, då kan vi inte gå in och hjälpa personen för att den 
har ingen insikt (Intervju 3). 

 
Scott (1998) nämner att denna externa påverkan förser organisationer med en viss 
karaktär. Det sker med utgångspunkt från arbetslinjens självhjälp och 
rättighetsperspektiven. Transformationsprocess som har nämnts tittigare , kan 
kopplas till arbetslinjens disciplineringsperspektiv och den berättigar till 
Arbetsförmedlingens särskilda åtgärder som öppnar vägar mot arbetlivet för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar. 
 
 För att kunna bearbeta  de svårigheter som psykisk funktionsnedsättning medför och 
undvika att individen hamnar i passivitet, försöker handläggarna på 
Försäkringskassan aktivera individen under tiden med aktivitetsersättning . Detta 
tyder på en stark inflytande av arbetslinje på Försäkringskassans handläggning av 
ärenden, då aktivitetsersättning betraktas som ett slags ekonomisks stöd som den 
enskilde får medan han/hon  får extra insatser för att förbättra arbetsförmåga (jmf 
Junestav 2007;Junestav, 2009). Det har skett en anpassning av tidsramen till 
målgruppen psykisk funktionshindrade då både arbetsförmedlare och 
Försäkringskassas handläggare kunde se möjlighet till förlängning av 
rehabiliteringsperioden om det  fanns en chans för den enskilde att återfå sin 
arbetsförmåga. 
 
Förändringsprocess inom Arbetsförmedlings synliggörs bl,a genom uppkomsten av 
flera olika anställningsstöd för personer med funktionshinder. Dessa stöd är 
varierande i sin utformning.  Det faktum tyder på det förekommer en viss syn på 
personer med psykisk funktionsnedsättning och deras behov och nämligen att 
målgruppen är i omfattande behov av stöd pga. funktionshinder. Man  kan även 
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urskilja en strävan att se målgruppen som mångfacetterad  och därmed  rättfärdigas 
antalet anställningsstöd. Dock  är det intrycket som intervjuerna ger är att stödåtgärder 
utformas utifrån den svårighetsbild som funktionshinderskodning skapar. Som en 
utomstående som studerar välfärds organisationer  inser man att den breda 
definitionen av målgruppen medför svårigheter att anpassa stödet till allas behov.  
 
Det som framkommer ur intervjuerna med arbetsförmedlare att det tar tid att sätta sig 
in hur olika stöden fungerar och det är inte alltid det finns tillgång till den tiden. 
Arbetsförmedlare ger följande beskrivning av svårigheter arbetsförmedlare kan möta 
inför handläggningen av olika anställningsstöden 

Vi har en bra arbetslåda på Arbetsförmedlingen, vi har massa olika stödinsatser men den 
personen som ska initiera de här stöden kanske inte alls fått utbildning i vad som finns 
för nånting, man har inte fått möjlighet att sätta sig in i detta. För det kräver ganska 
mycket att ha kunskaperna om de olika insatserna och förstå hur en 
funktionsnedsättning kan påverka en människa (intervju 3) 
 

Representanter från båda myndigheter hade samsyn kring att insatserna är till stor del 
anpassade till målgruppen. Dock efterlyste  specialiserade arbetsförmedlare mer 
individuell anpassning till individens olikheter samt funktionsnedsättning. För 
närvarande är det individen som måste acceptera de färdig konstruerade stöden och 
utbildningsinsatser.  

 

Hinder för återgång till arbete personer med psykisk 
funktionshinder  

 
I följande avsnitt analyseras de hinder som de intervjuade kunde uppleva när det gäller 
återgång till arbete för personer med psykiska funktionhinder. De faktorer som bidrog 
till hinder för arbetslivsinriktad rehabilitering kunde urskiljas både utanför och inom 
själva organisationerna. Resursbrist är genomgående  temat under intervjuerna och 
betraktas som den största orsaken till att arbete med den berörda målgruppen inte går 
så effektivt som man hade hoppats på.  
Här har följande underkategorier  kunnat urskiljas: 
 

Resursbrist inom vården 

Personen som ska arbetsprövas ska vara någorlunda stabil i sitt mående och detta 
ansvar ålagts psykiatriska vården. Målgruppen har betydliga svårigheter till följd av 
sina diagnoser och  representanter från både myndigheterna var enade att det är 
vårdens uppgift att göra personen redo för arbetsprövning hos Arbetsförmedlingen. 
Enligt de intervjuade  är medicinsk rehabilitering och  arbetsprövning i de flesta fall, 
två oförenliga processer. Detta strider enligt Hassenfeld (2010) mot organisationernas 
marknadslogik som kännetecknas av effektivisering av arbete och minimering av 
kostnader. Målet att vara självförsörjande , vilket är arbetslinjens intentioner hamnar 
i bakgrunden och individen fortsätter vara bidragsberoende. Det faktum att vården är 
en den enda aktör som har legitimitet att påvisa att det finns en möjlighet att finna 
arbetsförmåga bidrar till att minskad effektivitet i handläggningen av ärenden samt en 
negativ påverkan på individen.  Dock på grund av personalbrist inom vården är inte 
läkarkårens dominans när det gäller definition av arbetsförmåga, som hamnar i fokus, 
enligt aktivitetsersättnings handläggare. Utan satsningar på att åtgärda 
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personalbristen prioriteras. En lyckad arbetsprövning process är mycket beroende på 
hur målgruppens behov bemöts från vården. 
Så här resonerar två aktivitetsersättnings handläggare som intervjuades samtidigt, 
kring denna process: 

1)Alltså det påverkar ju.. att hela processen blir utdragen. Säg att en person som vi ser 
har ett behov av en kontakt med psykiatri, har problem med medicineringen eller behöver 
samtalskontakt…….Men de kanske måste vänta ett halvt år för att kunna få en 
samtalskontakt… Och då kanske det tar mer än ett år innan det är igång och då står det 
liksom lite still runt omkring (intervju 5) 
2) )Många gånger så märker man det när man satt igång arbetslivsinriktad rehabilitering 
att det är då de behöver ett bra upparbetad stöd som kan hjälpa de med deras tankar och 
funderingar på de krav som arbete ställer (intervju 5) 

Arbetsförmedlare bekräftar det ovannämnda resonemanget om behovet av vården för 
målgruppen: 

De går på knäna som jag ser det. Det är det man ständigt hör: det finns inga tider till 
psykologer, det finns inga tider till kuratorer. Det blir svårt för många och då faller ibland 
hela vår planering för att man inte har tid hos psykologen på två månader. Och det faktisk 

en jätte Akilles  häl…. det är ofta det jag möter i mitt arbete som arbetsförmedlare, den 
här frustationen som patient då (intervju 3) 

Representanter från både myndigheterna uppmärksammade att psykiatriska 
diagnoserna är oftast långvariga och därför är behovet medicinsk vård också 
långvarigt. Förespråkare av det sociala perspektivet är emot att betrakta 
funktionshinder som något som är i behov av långvarig behandling. Sett utifrån kan 
det te sig som det sociala perspektivet har inte riktigt fått fäste inom organisationerna 
vilket kan delvis stämma. Dock  anser jag att tillämpningen av det sociala perspektivet 
efterfrågas av de intervjuade aktörerna i vårdens hantering av personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. 
 
 Sjukpenninghandläggare efterlyste tydligare läkarintygen där omfattning av 
funktionsnedsättningen är preciserad. Otydligheten i läkarutlåtande kan äventyra 
individensrätt till sjukpenning och enligt sjukpenninghandläggare är följden av detta 
att den sjukskrivne hänvisas till att söka arbete. Till följd av det saknas eller det 
förekommer brister i läkarutlåtande  kan arbetslinjen medföra att det ställs orimliga 
krav på personer som inte är kapabla  att arbeta . Det är i samverkan med vården som 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa engagerar sig i moraliskt arbete genom att 
särskilja vilka som har arbetsförmåga (jmf Hassenfeld 2010). Försäkringskassan 
kontrollfunktion kan betraktas som en del i det moraliska arbetet. I och med att det 
arbete är så starkt beroende av läkarbedömning försätts Försäkringskassa i väldigt 
känsligt läge där individens upplevelse ställs mot läkarbedömning som i vissa fall kan 
vara bristfällig eller otydlig.   
  
Som en viktig aktör inom arbetslivsrehabilitering fältet bör psykiatriska vården få 
utökade resurser för att kunna hantera  det höga antalet sjukskrivna samt bidra till 
effektivare samverkan. Detta efterfrågas både av Försäkringskassa och 
Arbetsförmedlingen.  Så här beskrivs problematikern av sjukpenninghandläggare: 

Ibland gör sjukskrivningen att man blir ännu sämre, det blir ännu svårare att komma 
tillbaka, att man passiviseras lite granna (intervju 6). 
 

Liksom bristande resurser inom organisationerna inverkar externa förhållanden  på 
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans möjlighet att uppfylla arbetslinjens 
målsättning till följd av bristande resurser inom psykiatriska vården. En specialiserad 
Arbetsförmedlare påpekade att timing är avgörande när det gäller arbetslivsinriktad 
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rehabilitering och enligt handläggare på Försäkringskassa ska man jobba tidigt i 
sjukfallen.   

Strukturella hinder och resursbrist inom organisationerna 

 
Både Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen använder verktyg vars syfte är att 
stödja myndigheterna  i bedömningen och beslutfattande. Dessa stöd är utformade av 
externa aktörer och syftar till att skapa gemensam förståelse  för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar och deras  svårigheter.  Med hjälp av Scott (1998) 
analys av institutionell teori, kan man studera Arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassan organisationer som sociala konstruktioner som görs till föremål för 
extern påverkan när det gäller organisationens spelregler, villkor 
verksamhetsprinciper. När det gäller Arbetsförmedlingen kan man bevittna att 
arbetslinjen förser organisationen med nya influenser. Dock möts dessa med gamla 
strukturer och det uppstår en krock. 
  
En specialiserad arbetsförmedlare påtalade att personer med aktivitetsersättning 
berättigas till en hel del av åtgärder från Arbetsförmedlingen pga.  sin diagnos och de 
svårigheterna den medför. Dock behöver Arbetsförmedlingens utöver detta använda 
sig av bedömningsstöd Ett instrument som med hjälp av olika frågor kring tex 
utbildningen eller tillhörigheten till grupper med svårigheter hjälper till att bedöma 
om personen ifråga behöver extra insatser. Med hjälp av  Arbetsförmedlingens 
bedömningsstöd  grupperas  organisationens kunder  och dess problematik jämförs 
med statistiskt likställda grupper. Neugeboren och Slavin (1991) redogör för begreppet 
byråkratisk expertis som  handlar om förståelse för de begränsningar och möjligheter 
som finns inom organisationer.  Detta faktum uppmärksammades av representanter 
från Arbetsförmedlingen som påtalade att bedömningsstöd medför en sådan 
begränsning eftersom, den enligt de intervjuade, innehåller en del inslag som tar tiden 
ifrån klienten. Man såg möjligheter att på ett snabbare sätt komma igång med 
individens arbetsprövningsprocess med endast diagnos och de svårigheter den medför  
som utgångspunkt. I det här fallet kan man bevittna en krock mellan diagnosbaserad 
bedömning av målgruppen och statistiskt grundad, där målgruppen eventuellt likställs 
med resten av befolkningen. För Försäkringskassan har den externa påverkan 
resulterat i Socialstyrelsens medicinska beslutstöd. Utifrån sitt uppdrag  styrs 
Försäkringskassan i större utsträckning av medicinska bedömningar. Det ovannämnda 
beslutstödet innehåller beskrivning av hur  sjukdomen fungerar vilka begränsningar 
det medför och under hur lång tid. Försäkringskassans handläggare 
uppmärksammade att dessa instrument  inte tar hänsyn till individuella skillnader. Det 
finns alltså en medvetenhet hos handläggare att  krävs ett anammande av flera 
perspektiv förutom den medicinska för att skapa gynnsamma förutsättningar för 
personers med psykiska funktionshinder arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
 För Försäkringskassans handläggare är den höga arbetsbelastningen samt 
arbetsuppgifternas sammansättning som bidrar till svårigheter att effektivisera 
handläggningen av ärenden. Försäkringskassans handläggare påtalade att de saknade 
resurserna för att tillmötesgå behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för 
målgruppen samt påpekade att  det inte fanns tillräckligt med tid att få rätt insatser. 
Arbetslinjens inkluderande av personer med funktionhinder har skapat förväntningar 
på Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans dagliga arbete att säkerställa 
målgruppens återgång till arbetslivet. Dock efterlyser arbetsförmedlare och 
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Försäkringskassan handläggare bättre förutsättningar att fullfölja arbetslinjens 
intentioner. 

. 

 Försäkringskassans uppdrag att agera som samordnare och handläggare av det höga 
antalet ansökningar krockar med varandra Så här beskrivs  problematiken med att 
hinna  jobba med samordningen aktivitetsersättningshandläggare 1: 

Därför blir det så att de man har fått impuls från, att de vill att de är beredda, det är de vi 
hinner jobba med. De som inte har någon som stöter på från vården eller kommunen, de 
blir tyvärr lite längre ner på listan. - Vi kanske har 50 som vi har lite tajtare kontakt med, 
med de andra 100 kan vi inte veta vem är på tur nu (intervju 5) 
 

Här kunde man urskilja en diskrepans mellan arbetslinjen intentioner samt de 
satsningar på personer med psykiska funktionhinder som har gjorts till följd av detta. 
Kopplat till uppsatsen teoretiska ansats kan man utifrån de hindren som behandlades 
under den föregående avsnitten konstatera att även om arbetslinjen har haft ett visst 
inflytande över de åtgärder som är avsedda för målgruppen psykisk 
funktionshindrade, är de fortfarande under tidigt stadie av 
institutionaliseringsprocessen. Den slutsatsen kan man dra efter att fler av de 
intervjuade aktörerna har påpekat det saknas resurser för att jobba arbetslivsinriktad 
samt att sätta sig in i de olika insatserna. Satsningar i form av åtgärder, 
bedömningsinstrument har inte förenats med  tillräckliga resurser och resulterar i  de 
strukturella hindren som påverkar organisationernas dagliga arbete med målgruppen. 
Försäkringskassans formella uppdrag som bl. a går ut på att samordna insatser för 
målgruppen är inte alltid överenstämmelse med det som sker i praktiken.  Detta leder 
till  vad Scott (1998) och Johansson (2006) beskrev som uppoffring av organisationens 
framställda mål  Då  genom samordningen mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen initieras den enskilde till arbetsprövning, medför svårigheter att 
hinna utföra samordningsuppdrag, att målsättning med arbetslivsinriktad 
rehabilitering av målgruppen blir svår att uppfylla. 
 

 
 Som organisation skapar man en uppfattning hos omgivningen att man hanterar med 
angelägen problematik. Frågan som uppstår i det här sammanhanget är om åtgärder 
avsedda för att återinföra personer med psykiska funktionhinder till arbetslivet har 
vunnit legitimitet hos omgivningen i form av den berörda målgruppen och 
arbetsgivarorganisationer. För Försäkringskassan del kan man ställa sig frågande om 
hanteringen av den psykiskt funktionshindrades arbetsrelaterade behov utifrån den 
medicinska modellen är fortfarande legitimt. Resursbrist inom vården har inte bara 
inverkningar på aktörer inom rehabiliteringsfältet utan även själva individen.  
Försäkringskassan är en männiksobehandlade organisation och är beroende av 
samspelet med andra aktörer och samt deras klienter. Det faktum att den 
funktionshindrade kan förlora förtroende för den psykiatriska vården kan även inverka 
på Försäkringskassan. Inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns det en 
strävan att tillmötesgå  behov av personer med psykiska funktionsnedsättningar och 
förändra synen på arbetsförmåga hos målgruppen. Det finns en politiks vilja att 
målgruppen ska omfattas av arbetslinjen, dock enligt en del av de intervjuade är det 
inte förstärkt med nånting konkret. Enligt de intervjuade har det inte skett några större 
förändringar i policyn , lagstiftning eller handläggning av ärenden sen arbetslinjen 
debatten. För nuvarande handlar förändringsprocess  inom organisationer möjligtvis 
inte så mycket om strukturella förändringar utan förändring i tankesättet och synen på 
personer med psykiska funktionshinder. 
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Sammanfattning av analysen 

 
Tabellen nedan ger en överblick över de slutsatser som jag kunde dra efter 
intervjuernas analys. Den presenterar de faktorer som definerar arbetsförmåga hos 
personer med psykiska funktionshinder och vilka konskevenser dessa faktorer medför 
för individen. Även om synen på arbetsförmåga är strakt influerad av läkarutlåtande, 
uppmärksammas också arbetslinjens influenser  
 
 

 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har eftersträvat att anamma arbetslinjens 
principer i sitt arbetssätt. Politiska reformer bakom arbetslinjen medfört bl.a. 
samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller 
kartläggningen av arbetsförmåga hos målgruppen samt Arbetsförmedlingen 
attitydförändrande arbete riktad mot arbetsgivare. Arbetslinjen kopplas samman med 
en social syn på arbetsförmåga hos personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
Dock  sker kartläggningen av målgruppens arbetsrelaterade behov  fortfarande utifrån 
en medicinsk modell , där läkarutlåtande med diagnosen som utgångpunkt anger 
individens arbetsförmåga. Det finns en medvetenhet att målgruppen även har en 
väldigt omfattande social problematik dock i utformning av Försäkringskassans och 
Arbetsförmedlingens organisationer finns inte utrymme att hantera den 
problematiken.  Hos arbetsförmedlare fanns en medvetenhet kring olikheter som finns 
inom målgruppen och att dessa behövde uppmärksammas.  
 
Arbetslinjens principer har haft en viss påverkan på organisationerna, dock är 
förändringen inte så omfattande. Resursbrist och vissa strukturella hinder bidrar att 
det är svårt att tillgodose arbetsrelaterade behov av personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Att pröva sin arbetsförmåga  betraktas som rättighet för 
målgruppen psykiskt funktionshindrade  och det har visat sig genom satsningar på 
ungdomar, anpassning som sker på arbetsplatser och attitydsförändrade arbete  riktad 
mot arbetsgivare. Det indikerar på ett visst skifte från medicinsk syn på funktionhinder 
till social , där betoning läggs på hinder inom omgivning istället för hos individen. Dock 

Syn på 
arbetsförmåga

Rättighet -följd av en 
arbetslinje 

Satsningar på 
ungdomar

Anpassning av 
insatser

Förändring av 
atittyder

Resultat av en 
läkarbedömning

Skyldighet- följd av en 
arbetlinje

Krav på -
medicisnk 
stabilitet

Ökad eget 
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för att kunna bli berättigad till arbetsprövning är individen skyldig att ta eget ansvar 
uppvisa medicinskt stabilitet. 

 

Diskussion  

Tidigare forskning 

Debatten kring arbetslinjen är ständigt aktuell och om man följer politiskt debatt kan 
man uppmärksamma vilka satsningar på arbetslivet de olika målgrupperna berörs 
utav. Avsikten med den genomförda studien var att bl. a undersöka välfärdsaktörernas 
tolkning av arbetslinjen i relation till personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
Studier av denna karaktär är väsentliga för att kunna uppmärksamma en målgrupp 
som har förmåga att utföra ett arbete men har inte getts möjligheter att bevisa det. Det 
faktum påverkar alla de aktörer som kommer i kontakt med målgruppen.  Studien har 
även visat hur svårt det är att genomföra  politiska reformer och vilka konsekvenser 
det ger för individen. Den typen av förståelse anser jag borde finnas hos de som 
kommer i kontakt med målgruppen. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa är 
statliga myndigheter och beslut som fattas på regerings och riksdagsnivå styr 
myndigheternas dagordning.  Olin och Ringby-Jansson (2009)  påvisar detta 
förhållande genom att diskutera hur de som formulerar målen för olika 
välfärdssektorer är inte samma aktörer som verkställer de. Alltså uppstår en 
diskrepans mellan mål och medel när den verkställande aktören måste tolka de 
politiska avsikterna.  Detta medför att den berörda tjänstemannen försätts i en sits där 
han/hon måste göra prioriteringar genom att välja vem stödet ska riktas till och hur 
det ska utformas (Ibid). Intervjuer med representanter från Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassa bekräftar denna iakttagelse. Alla de intervjuade var enade kring att 
arbetslinjen omfattar personer med psykiska funktionshinder. Dock tydde detta endast 
på respondenternas samtycke med den politiska viljan. Det fanns en  del hinder för att 
kunna aktualisera den politiska viljan. Det bör uppmärksammas att under 
intervjuernas gång har jag kommit underfund med att  min egen definition av 
målgruppen omfattade en mindre grupp av individer än  myndigheternas. Vid första 
åtanke var det en positiv upptäckt. Dock vid eftertanke och  ju mer intervjuerna 
fortlöpte  började jag reflektera över hur målgruppens mångfald  och olikhet i 
diagnoser och funktionsnedsättningar kan påverka stödets utformning samt syn på 
arbetsförmåga .   
 
Salonen (2009) diskuterar ansvarsfördelning som har skett mellan välfärdsaktörer 
som hanterar arbetslösa. De som saknar anknytning till arbetsmarknad och rätt till 
arbetslöshetsförsäkring hänvisas till kommunala verksamheter. Den genomförda 
studien påvisar att det delvis kan överensstämma. Dock är det viktigt att 
uppmärksamma att det har skett en specialisering inom välfärdsorganisationerna och 
både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa hanterar denna grupp där en hel del 
personer med psykiska funktionsnedsättningar ingår. Rosenberg (2010) påtalar att 
ansvarsfördelningen bidrar till uppkomsten av nya klientkategorier och skapar nya 
förväntningar på organisationerna. Arbetslinjen  har bidragit till  att personer med 
psykiska funktionhinder har börjat hanteras utifrån nya behov  och det är behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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Det finns en viss acceptans kring personers med funktionsnedsättning återgång till 
arbete. Kopplat till Hetzler (2004) resonemang kan man konstatera att det har skett 
ett visst fokus skifte från själva sjukdomen eller i det här fallet diagnosen till andra 
faktorer som ålder. Man kan säga att unga funktionshindrade började likställas med 
andra ungdomar när det gäller arbetslivet. Det som medför svårigheter för målgruppen 
är att funktionsnedsättning accepteras till en viss gräns så länge den inte skapar 
svårigheter under arbetsprövning.  
 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomgår en institutionaliseringsprocess 
och detta innebär bl.a. ett visst skifte från den medicinska modellens dominans när det 
gäller hantering av personer med psykiska funktionshinder till en social modell. 
Samverkan mellan olika välfärdsaktörer är en del av den ovannämnda processen och 
motverkar vad Lindqvist (2014) benämner som organisationernas 
behovskategorisering.   Emellertid är det en pågående process och diagnos  baserade 
beslutfattande och åtgärdsprogram för målgruppen är fortfarande aktuella även om de 
sker i samverkan. De förändringar som trots allt kunde noteras är Arbetsförmedlingens 
attitydförändrande arbete. Marks (1997) nämner att upplevelse av funktionshinder 
relateras till bl.a. befintliga attityder när det gäller funktionshindrade. Jag anser att  
våra attityder är nära sammankopplade med den syn som på vi har på individen och 
han/hennes förmågor. I det avseende är  Arbetsförmedlingens attitydförändrande 
arbete väsentligt för att kunna påverka anställbarhet av personer med psykiska 
funktionhinder  men även upplevelse av ens egen funktionshinder på arbetsplatsen. 
Åtgärdsprogram riktade till målgruppen är  avsedda för att minimera upplevelse av 
funktionhinder för individen som arbetsprövas.   
 
Arbetsförmedlingens attitydsförändrandearbete kan hänvisas till Samants (2009)  
beskrivning av en företagskultur. Man kan säga att Arbetsförmedlingen inriktar sig på 
att skapa en viss företagskultur på arbetsplatser, och huvudsakliga syftet är att införliva 
positiva värderingar samt fördomsfria och välkommande attityder mot personer med 
psykiska funktionhinder. Välfärdsorganisationerna genomgår en process som syftar 
till att införliva nya värderingar och attityder mot funktionshindrade, som skiljer sig 
från de institutionaliserade föreställningarna där fokus på begränsningar är väldigt 
påtaglig. Dock har det hårdnade arbetsklimatet på arbetsplatser medfört att även den 
funktionshindrade individen påminns om vikten av att ha insikt när det gäller ens 
funktionhinder och dess begränsningar för att kunna hantera förhållande på olika 
arbetsplatser. Det som ytterligare hindrar arbetslinjens reformer att genomföras 
fortare är resursbrist hos alla rehabiliteringsaktörer och det påverkar i sin tur 
genomförande av deras uppdrag.  Jag har även uppmärksammat ett behov av 
fördjupad kunskap kring personer med psykiska funktionsnedsättningar och hur dessa 
påverkar deras vardag och arbetslivet. Det fråntar inte läkarkårens betydelse när det 
gäller diagnostisering och medicinsk behandling. 
 
 Mark (1997) diskuterar att det finns en strävan att normalisera den funktionshindrade 
för att anpassa denne till arbetslivets krav. Den förändring som den funktionshindrade 
måste genomgå för att kunna passa in på en arbetsplats leder till att det är en begränsad 
grupp av psykiskt funktionshindrade som klarar de kraven. Samant (2009)  beskriver 
att det finns arbetsplatser som tar vara på funktionshindrades egenskaper och genom 
detta bidrar till mångfald på arbetsplatsen. Det väcker en tanke ifall man som 
arbetsgivare kan se egenskaper förknippade med en viss diagnos som tillgångar istället 
för begräsningar. Den genomförda studien påvisar att det inte är antalet insatser som 
är väsentligt utan hur pass anpassade de är till målgruppen och de funktionshindrades 
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individuella skillnader. Anpassningen  har skett utifrån ett synsätt som inte tar hänsyn 
till individuella skillnader och det uppmärksammas av de intervjuade. Individuella 
skillnader kan uppmärksammas om den individuella berättelsen får mer utrymme 
vilket i sin tur kräver tid och personalresurser. I enlighet med ny institutionell teori  
strider detta mot organisationens rationalitet och effektivitets strävan. 
 
Den medicinska  kunskapen dominans  gör sig gällande även i områden som  ligger 
utanför vården.  Respondenterna betonade vikten av att den som arbetsprövas får 
professionell hjälp att hantera  den nya situationen som arbetsprövningen medför. 
Genom att medikalisera den enskildes sociala problematik betonas eget ansvar för att 
förbättra sitt tillstånd (jmf Holmqvist 2009). Som utomstående som  undersöker 
myndigheternas arbete får man intryck att  behovet av professionellt stöd bottnar i  det 
faktum att all slags problematik som personen med psykisk funktionsnedsättning har, 
sammankopplas med funktionsnedsättningen. Den psykiatriska vården får en väldigt 
stor roll  i den enskildes tillvaro.  Utifrån mina egna erfarenheter av att arbeta med 
målgruppen kan förklaringen till ovannämnda förhållanden ligga i att den psykiska 
funktionsnedsättningen är så komplex att det är svårt att särskilja vilken problematik 
är följd av en diagnos och vad som hänvisas till annat. Detta bidrar till att personen 
med psykisk funktionsnedsättning hanteras endast utifrån sin funktionsnedsättning. 
Man ska inte frånta betydelsen av medicinsk bedömning, utan det är som är avgörande 
är hur medicinska, sociala och individuella modeller relateras till varandra och hur 
stort utrymme får dessa  i bedömning av den enskildes arbetsförmåga. 
 
 Respondenterna bekräftade att arbetslinjen har bidragit att det tillkommit flera 
arbetslivsrehabiliterande insatser  riktade mot målgruppen. Funktionhinderkodning 
ger tillgång till sådana insatser.  Dessa insatser kan hänvisas till vad Söder &Grönvik 
(2014)  benämner som identitetspolitik, en politik som skapar särskilda lösningar för 
utsatta grupper, i det här fallet personer med psykiska funktionhinder.  
Funktionhinderkodning kan betraktas som positiv särbehandling av målgruppen. Det 
skulle vara av ett intresse att studera hur kodningen tas emot av de funktionshindrade, 
och ifall de själva ser ett behov av särbehandling.  Enligt mig kan detta relateras till den 
självuppfattning som de funktionshindrade har. Howard (2005) behandlar 
särbehandling som ett sätt att tillmötesgå målgruppens behov genom att den 
funktionshindrade inte behandlas som resten av befolkningen. Det syftar att resultera 
en känsla av jämställdhet gentemot resten av befolkningen (Ibid). Dock har studien 
visat att genom att inte bli behandlade som resten av befolkningen, hanteras de 
funktionshindrade endast utifrån sin funktionsnedsättning. Särbehandling av 
målgruppen medför då endast negativa konsekvenser och förlorar sitt goda syfte.   
 
Söder &Grönvik (2014)  studerar ovannämnd problematik utifrån förhållanden mellan  
makt och underordning. Detta synsätt  förklarar hur de funktionshindrade hamnar i 
underordnad ställning dels pga funktionshinder som medför vissa begränsningar t. ex 
avsaknad av arbete men även pga begränsande förmåga att hävda sin rätt. Sandvin 
(2014) hävdar att detta skapar beroende till andra.  Den genomförda studien kunde 
påvisa att vårdens struktur bidrar till att målgruppen blir väldigt beroende av dess stöd. 
Det påverkar målgruppens kontakt med välfärdsaktörer inom arbetslivs 
rehabiliterings fältet då läkarbedömningar anses ange en objektiv bild av den enskildes 
funktionsnedsättning och dess påverkan på individens arbetsförmåga.  Det är alltså 
läkare  och inte själva individen som identifierar funktionhinder och arbetsförmåga. 
Bristande tolkningsföreträde medför att personer med psykiska funktionhinder har 
svårt att positionera sig som vuxna. Även tillgång till arbetslivet skapar ekonomisk 
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oberoende som är så starkt förknippad med att vara vuxen.  De ovannämnda 
faktorerna  får mig att reflektera över målgruppens dubbla utsatthet som 
funktionshindrad och den  som saknar tolkningsföreträde. Utsattheten blir också 
väldigt påtaglig när den psykiatriska vården, en aktör som ska stärka den 
funktionshindrade, saknar tillräckligt med resurser att göra det.  
 
Baron (2002) uppmärksammar att i USA förekommer en skyddande inställning till 
målgruppen pga en strak övertygelse att dessa personer är för sjuka för att klara av ett 
arbete. Jag har inte upplevt att det finns en sådan övertygelse bland de intervjuade.  
Det de erkänner att det saknas resurser och kunskap om funktionshindrade vilket 
medför att rehabilitering till arbetet förenas med en del problematik och hinder.  Den 
skyddande inställning har funnits under tiden då målgruppen har varit 
institutionaliserad och långt efter avskaffande av institutioner (jmf Rosenberg 2010 
och Lindqvist 2010). Det som sker nu med arbetslinjens inflytande är ett nytt sätt att 
betrakta funktionshindrades arbetsförmåga, dock får man idag, enligt min 
uppfattning, konfronteras med en del institutionsskadade individer som är starkt 
påverkade av den skyddande inställning som har funnits under och efter 
institutionernas tid.  
 
Arbetslinjens disciplinerings och självhjälp perspektiven har medfört att individen 
förväntas ta allt större ansvar för egen försörjning samt delta i arbetslivsförberedande 
aktiviteter (Junstav 2004).  Arbetsförberedande aktiviteter övergår dock för många 
med psykiska funktionshinder till ett sätt att skapa struktur i sin tillvaro och minska 
passivitet, vilket på ett sätt kan betraktas som självhjälp. Dock förlorar den det 
ursprungliga syftet som är arbetsförberedande utan förblir ett sätt att vara aktiv. Det 
sistnämnda är det enda alternativet för en del psykisk funktionshindrade, eftersom det 
är långt ifrån alla som är avsedda för arbetslivet.  För att kunna delta i 
arbetsförberedande aktiviteter kan man hänvisas till kommunala verksamheter. 
Howard (2005)  nämner att i Storbritannien riktas kritik mot  att målgruppen deltar i 
aktiviteter som erbjuds av kommunala verksamheter och erhåller bidrag istället för 
löneutbetalning. Detta väcker en fråga om hur vi definierar  begreppet lönearbete. Är 
det något som tjänar allmänhet, är resultatinriktat eller konkurrenskraftig? Kan de 
aktiviteterna som bedrivs inom kommunens dagliga verksamheter likställas med 
riktiga arbetsuppgifter eller det bara daglig sysselsättning eller  en hobbyverksamhet?  
Svar på dessa frågor skulle kunna förändra situation för många personer med 
omfattande funktionsnedsättningar. Man kan reflektera ifall  definitions ändring av 
begreppet lönearbete kan inverka även på vår syn av arbetsförmåga hos personer med 
psykiska funktionsnedsättningar.  
 

Metod och teori diskussion 

 
Studiens val av respondenter  genomfördes genom bekvämlighetsurval. Det 
ursprungliga tanke var att använda sig utav myndigheter som är verksamma i 
grannkommuner i en storstad där jag själv bor.  Dock allteftersom tiden fortlöpte och   
det var för få som kunde tänka sig att ställa upp för intervju, blev jag tvungen att tänka 
om och inkludera en mindre stad. Svarsfrekvensen skulle nog öka avsevärt ifall 
intervjuförfrågningar skickades till flera städer. Resultatet blev att de flesta 
intervjuerna skedde i en mindre stad medan två intervjuer genomfördes i en storstad 
där jag själv är verksam i. Frågan som uppstår i detta sammanhang är om den 
genomförda studiens resultat kan relateras till förhållanden i resten av landet.  Det är 
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flera faktorer som väcker den frågan hos mig.  En av dem är  resursfördelning och  hur 
den skiljer mellan större och mindre städer.  Analys av intervjuerna visade att det 
arbetsförmedlare från specialiserad Arbetsförmedling i storstad inte har påtalat 
resursfråga, bristande kunskaper om målgruppen samt de särskilda insatserna som 
problemområden. Detta till skillnad från ordinarie Arbetsförmedlingen i en mindre 
stad. Jag anser att resursfråga är nära sammankopplat med antal inskrivna och 
registrerade personer med psykiska funktionsnedsättningar hos Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan. Av intresse är att studera ifall det faktum kan  påverka synen  
men framförallt bedömningen av arbetsförmågan målgruppen. Det skulle medföra 
behovet av ett mer strategiskt urval med hänsyn till de ovannämnda faktorerna. Med 
tanke på att urvalet av respondenter inte var strategiskt anser jag ändå att jag fick en 
ganska god insikt i hur organisationernas utformning utifrån studiens frågeställning.   
Dock  upplever jag att resultatet kan  vara svårt att generalisera över förhållanden i 
landet. Jag tror att en studie där fler större och mindre städer är inkluderade skulle ge 
mer korrekt bild av verkligheten. 
 
I studiens urval ingick representanter från Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Det finns en ytterligare aktör inom arbetslivsrehabiliteringsfältet 
och det är Socialtjänsten. Efter en del övervägningar valde jag bort den aktören. Dels 
berodde det på avsaknaden av respondenter.  Å andra sidan upplevde jag att efter att 
ha jobbat med målgruppen i drygt 8 år har jag fått en del kunskaper samt hunnit skapa 
mig egna värderingar kring Socialtjänsten hantering av målgruppen. Det skulle i sin 
tur medföra att jag  hade gått in med en hel del  egen förförståelse kring studiens 
frågeställning. Även om  förförståelse finns kring det mesta som  hanteras inom 
forskningen, upplevde jag att i det här fallet skulle min förförståelse haft en alldeles 
stor påverkan på studiens upplägg. Under analysens gång har det kommit fram att 
Socialtjänsten har en annorlunda sätt att hantera personer med psykiska 
funktionsnedsättningar  som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering än 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Jag anser att följande studie  hade riskerat 
bli en jämförelse studie mellan Socialtjänstens och  Arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassans hantering av målgruppen. 
 
De genomförda intervjuerna  analyserades med hjälp av   institutionell teori . Som det 
nämndes i teori avsnittet lämpar sig teori för att studera organisationens utformning , 
vilken i sin tur kan delvis förklara hanteringen av individens problematik. Dock 
upplevde jag att institutionell teori skulle kompletteras med Hassenfeld (2010) 
redogörelse kring männiksobehandlade organisationerna. Den sistnämnda fördjupar 
sig mer i tjänstemannens roll i organisationen. Jag anser att det väsentligt att ha en 
teoretisk förklaring kring hur de som är verksamma inom organisationer påverkas av 
policyn, samhällsförändringar mm. Under analysen gång har teorin hjälpt mig att nå 
en djupare förståelse över hur de faktorerna påverkar arbetsförmedlare och 
handläggare på Försäkringskassan. Organisationer riskerar bli ett väldigt diffus   
begrepp om  man inte studerar dess representanter. Den kunskapen förmedlar en bild 
över organisationer i frågan.  
 
Scott (1998) och fler påvisade hur organisationer påverkas av sin omgivning och hur 
det legitimerar organisationernas existens. Det får mig att fundera vilken roll har 
organisationernas själva för att kunna påverka sin dagordning och uppmärksamma 
vilka målgrupper ska omfattas av t.ex. arbetslinjen. Den genomförda studien har visat 
att   Arbetsförmedlings och Försäkringskassan påverkas av omgivningen. Det har visat 
sig i organisationernas försök att implementera arbetslinjen i sitt arbetssätt. Dock 



42 
 

kunde jag bevittna  en frustration kring det faktum att  arbetslinjens avsikter  inte  alltid 
kunde  verkställas pga påtalade  resursbrist samt strukturella faktorer mm. Faktorer 
som uppmärksammades dock upplevde jag att ingen av de intervjuade hade nån 
möjlighet att kunna påverka eller ändra på.  Jag skulle önska en djupare förståelse över 
omgivningens påverkan och dess effekter på organisationer.  
 

För framtida studier är det av intresse att fördjupa sig i på vilket sätt de olika grupperna 
av funktionshindrade ställs mot varandra under arbetsprövningsprocessen, vilket har 
konstaterats av arbetsförmedlare.  Vilken roll har funktionhinderkodning i  detta ? Kan 
man hänvisa det till funktionskodningens utformning eller finns det andra 
förklaringar. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuförfrågan 
 
Hej  
  
Mitt namn är Gladys Olande. Jag studerar socialt arbete vid hälsohögskolan i Jönköping. 
Under våren skriver jag en uppsats som syftar till att undersöka 
Försäkringskassas/Arbetsförmedlingens arbete med personer med psykiska 
funktionshinder.  I synnerhet skulle jag vilja få insikt i det dagliga arbetet som berör 
målgruppen: inskrivning, rehabilitering, avskrivning osv. från försäkringskassan  ansvar. Av 
intresse är även hur Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen jobbar med personer med 
psykiska funktionshinder som organisation , vilka policyn och regelverk styr arbetet samt 
eventuell samarbete med andra aktörer. 
  
Jag skulle vilja intervjua 4  handläggare och undrar om du kan hjälpa mig med detta. 
Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna preskriberas och analyseras senare. Om det 
är möjligt skulle jag vara tacksam om intervjuerna kunde genomföras innan slutet av april. 
Inga namn och personliga uppgifter kommer finnas med i uppsatsen. 
 
 
Tack på förhand 
  
MVH Gladys Olande 
 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
Arbetsförmedlingen 

 

Berätta hur ni kommer i kontakt med målgruppen 

Vilka behov uppmärksammar ni vid kontakten med målgruppen? 

Berätta lite om funktionshinderskodningen 

Vad innebär det att bli att få en kod psykisk funktionshinder? 

Har funktionhindersskodning sammankoppling med bedömning av arbetsförmåga 
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Hur ser du på kommunala verksamheter med arbetslivsinriktat innehåll avseende 

förbättring av målgruppens arbetsförmåga? 

Arbetslinjen vad är det hur på verkar det regelverket? 

Är insatserna anpassade till målgruppen ? 

Sker samarbete med andra aktörer? I så fall berör samarbete individens 

arbetsförmåga? 

Skulle du vilja förändra sättet att jobba med målgruppen? 

 

Försäkringskassa 

Berätta hur ni kommer i kontakt med målgruppen 

Vilka behov uppmärksammar ni vid kontakten med målgruppen? 

Hur definierar FK Begreppet arbetsförmåga 

Vilken inverkan har psykiatrisk diagnos på arbetsförmåga? 

Vilka andra kriterier påverkar bedömning av arbetsförmåga? 

Hur jobbar ni med att förbättra arbetsförmåga hos målgruppen? 

 Berätta lite om aktivitetsersättning och tanken bakom p den 

Kan personen som har fått sjukersättning återigen aktualiseras hos FK för bedömning 

av arbetsförmågan 

Hur definierar du begreppet arbetslinje. Hur omfattar den målgruppen. Har debatten 

om arbetslinje påverkat FK policyn och regelverket 

Hur ser du på kommunala verksamheter med arbetslivsinriktat innehåll avseende 

förbättring av målgruppens arbetsförmåga? 

Sker samarbete med andra aktörer? I så fall berör samarbete individens 

arbetsförmåga? 

Skulle du vilja förändra sättet att jobba med målgruppen? 
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