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Förord 
 
Turerna har varit många kring detta arbete. Uppsatsarbetet tog sin start för nästan tre år sedan. 
Då kontaktade jag professorn i sociologi Per-Olof Olofsson och berättade om tankarna kring 
uppsatsarbetet. Jag berättade om min förvåning över det sätt handläggning av ärende mot 
sjuk- och aktivitetsersättning fortlöpte vid Försäkringskassan (kanske i min egen brist på 
kunskap om fenomenet?). Jag berättade för Per-Olof Olofsson om hur jag uppfattade att 
handläggningen gick till och hur jag uppfattade att man från Försäkringskassans sida och från 
delar av välfärdssektorn, bland annat arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården samt delar av 
kommuner valde att bemöta personer som var mer eller mindre hjälpsökande. Tankarna kring 
handläggningen av ärende av sjuk- och aktivitetsersättning stod för mig delvis i kontrast till 
den debatt som fördes av sjuka och förtidspensionerade.  
 
Per-Olof Olofsson blev intresserad och vi startade tillsammans ett försök att få struktur på 
mina tankar. Men min förmåga att fastna i detaljer och utveckla dem som egna spår i arbetet 
är stor. Vi fann att jag förmodligen inte var riktigt klar över vad jag egentligen skulle 
presentera i mitt material. Jag var ganska trött på mig själv och min välutvecklade förmåga att 
se möjligheter i nästan allt och att allt på något sätt hör ihop. Jag och Per-Olof Olofsson 
överenskom om att jag skulle stanna upp och fundera över hur fortsättningen skulle se ut. Av 
all den handledning jag fick av Per-Olof Olofsson finns ganska mycket med i detta ”slutliga 
arbete” som ni ser framför er nu. Ett stort tack riktas till Per-Olof Olofsson.  
 
Samtidigt med kontakten med arbetssociologin hade jag kontakt med det 
handikappvetenskapliga programmet. Jag läste det programmet parallellt med mitt 
uppsatsarbete i arbetssociologin. Min ambition då var att jag skulle skriva en uppsats i det 
handikappvetenskapliga programmet också – För att försäkra mig om att komma vidare mot 
en framtid som tilltalade mig mer gällande arbete. Det var tanken. Det blev inte så som jag 
tänkt.  
 
Att jag kommit ännu en bit på väg i uppsatsarbetet är till vissa delar Magnus Tidemans, 
Cecilia Kjellman och Berit Pracks ändå positiva inställning till mig som student, trots mitt 
flyktiga förhållande till magisterprogrammet i Handikappvetenskap och kombinationen 
studier och arbete samtidigt. Jag har hela tiden fått gehör och möjligheter har funnits för mig 
att komma ifatt i studierna.  
 
På slutet var jag beredd att ge upp och lägga arbetet till sidan för gott. Min familj har sett 
genom fingrarna ganska mycket samtidigt har mitt dåliga samvete vuxit för 
tillkortakommanden i olika sammanhang.  Men genom uppmuntran genom att se möjligheter 
istället för hinder har jag kommit ännu bit på vägen med uppsatsarbetet och med mig själv 
också. Det är mycket kunskap om olika saker som har kommit till mig genom detta arbete. 
Det tar tid att skriva och det är många tankar som ska klargöras som i de flesta fall för mig är 
glasklara utan brist på logik.  
 
Så vad Ni kära läsare håller i Er hand är en hybrid eller med rätta, ett tvärvetenskapligt arbete 
mellan arbetssociologi och handikappvetenskap. 
 
Ett stort tack till de personer jag har kommit i kontakt med i mitt arbete med att framställa 
denna uppsats. 

cxàxÜ \ÇzxÄááÉÇ 
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Summary 
 
At the start of my employment at the Swedish National social insurance office I was a bit 
confused because there were two categories which I defined as belonging to the same 
category (working handicapped) but it wasn’t so. The persons I where going to meet was 
defined as having incapacity to work and therefore, they were defined as not standing to the 
labour markets conversion. They were defined as being to sick for being at the labour market.  
 
The aim of this work is to shed light on what grounds a decision concerning a person which 
will be categorized as incapable of working and looking at the categorized person’s status. At 
the same time look if the statuses are marred to similarities or differences with the group of 
persons which are categorized as working handicapped defined through the definition 
according to enactment 2000:630 which is on of the Swedish Labour Market Board’s (AMS) 
laws for the Swedish labour market politic.  
 
The way the author Mikael Holmqvist describes parts of his empiric in his book (2005): 
“Samhall, att bli normal i en onormal organisation” found an astonishing resemblance with my 
own experiences. I decided that Holmqvists book could fill a very important role in my work. 
To shedding more light over my question I looked very briefly on statistics concerning people 
with different impaired bodily functions from Statistiska centralbyrån (SCB), statistics from 
the National social insurance office (Försäkringskassan), and statistics from the project I was 
working in - FUNAKTIVA. 
 
My theoretical perspective is in the intersection between human’s possibility to decide or not 
decide his/her own shape. Therefore I have chosen a role theoretical perspective. Talcott 
Parsons classical theory of the sick role is widely used, therefore I also used it. I also use 
Deborah Stones theory of explaining politics of disablement from the development of the 
western industrialism.  
 
To reach some answers for my aim of the subject I have used a case method. I have analyzed 
five cases. I have found that my procedure for collecting data is most likely to conform to an 
ethnographic perspective. Conceptions for the analytical work are mostly done with the help 
of Pierre Bourdieu and parts of his conceptions. My empiric for this work are from journals 
from my work, different kind of conversations with persons in my daily work, different 
organizations, there are also three interviews which I had done with part of my empirics. My 
intention to compare the group which was defined as working handicapped with the group 
that I met which was defined as retarded/pensioned or incapable of working take place with 
Mikael Holmqvist study and my own practical experience.  
 
The statement in the summary of the analysis is that I found an obvious perspective of conflict 
between the status of the persons´ when they where administrated within the Social insurance 
office and the local employment office as sick and the opinion that the persons in the empiric 
had of themselves. I also found out that there is an obvious perspective of conflict between the 
persons will to study and/or work and what the systems says that they are capable of doing. 
The empiric shows that none of the persons were given topical interest to any of the roles in 
the system of work (working-handicapped and the different ways of employee one can be 
with the help of the code working-handicapped).  
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1. Inledning 
 
”Att rikta sin uppmärksamhet mot något är en inlärd förmåga1. Den historia vi bär med oss formar våra 
begreppsscheman och sinnesutvidgningar. Genom begreppsscheman och sinnesutvidgningar har vi en ram 
genom vilken vi beskådar och uttolkar fenomen och skeenden i världen utanför.” 
 
Ämnesvalet av uppsatsarbete tillkom efter en anställning som jag hade vid Försäkringskassan 
under drygt 2 år. Min anställning varade under tiden 2004-04 – 2006-06. Jag blev anställd i ett 
projekt vid namn Funaktiva vilket stod för funktionsnedsatta och aktiviteter.  
 
Jag kom i kontakt med en grupp ungdomar som alla hade olika medicinska diagnostiserade 
funktionsnedsättningar. Genom diagnosens art blev ungdomarna aktualiserade vid 
Försäkringskassan och förmånerna sjuk- och/eller aktivitetsersättning2. Mitt arbete gick ut på 
att kontakta ungdomar som hade erhållit en av dessa förmåner. Mitt arbete med ungdomarna 
skulle resultera i att de blev aktiva på något sätt. Innebörden av aktiv hade som yttersta 
betydelse att göra något som skulle kunna bidra till att personen ifråga genom aktiviteten 
närmade sig arbetsmarknaden. Alternativt att aktiviteten bidrog till högre livskvalitet på något 
sätt. Aktiviteter kunde således vara av varierad art och med olika innehåll anpassat efter 
individens önskemål.  
 
Exempel på aktiviteter kunde vara studier, praktik, ren fritidssyssla eller enbart stödjande 
samtal. Tanken med aktiviteterna var att dessa skulle förbättra förutsättningarna för att återfå 
hel eller delvis arbetsförmåga. Mitt arbete gick ut på att coacha ungdomarna mot att se 
möjligheter i olika aktiveter samt att under tiden i aktivitet upprätthålla en god kontakt så att 
aktiviteten fick ett värde för personen ifråga och att aktiviteten skulle kunna leda till att 
personen blev mer eller mindre gångbar på den reguljära eller skyddade arbetsmarknaden.   
 
Den förförståelse som förmedlades till mig om gruppen ungdomar med diagnostiserade 
funktionsnedsättningar vid Försäkringskassan, var att ungdomarna var inaktiva och att enbart 
ett fåtal skulle vara intresserade av att gå vidare med tankar och praktisk handling mot 
utbildning och arbetsmarknad. Det föregående framhölls vid olika möten som hölls av den 
styrgrupp som var tillsatt att föra projektet framåt mot dess mål om ökad aktivitet för personer 
med sjuk- eller aktivitetsersättning. Medverkande i styrgruppen var Försäkringskassa, 
arbetsförmedling, delar av Harec, (centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning vid 
Lunds universitet) samt HSO (handikappförbundens samarbetsorgan).  
 
 
1.2 Bakgrund till val av uppsatsämne 
 
En fråga som uppkom gällande det praktiska arbetet var om det var så att personer med olika 
funktionsnedsättningar i mindre grad än andra människor ville söka jobb alternativt 

                                                 
1 Alvesson Mats &Deetz Stanley (2000, sid. 48). ”Kritisk samhällsvetenskaplig metod”. Studentlitteratur, Lund 
2000. 
2 http://rattsskydd.hso.se (2008-03-27) Den 1 januari 2003 upphörde bestämmelserna om förtidspension och 
sjukbidrag att gälla. Från samma tidpunkt infördes i stället regler om sjukersättning och aktivitetsersättning för 
personer som drabbats av varaktig eller långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan. Begreppen 
förtidspension och sjukbidrag ersattes av sjukersättning respektive tidsbegränsad sjukersättning och 
aktivitetsersättning. Samtidigt höjdes åldersgränsen för att få ersättning vid långvarig nedsättning av 
arbetsförmågan på grund av sjukdom från 16 år till tidigast halvårsskiftet det år då den försäkrade fyller 19 år. 
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utbildning3. Det vill säga om det fanns ett mindre intresse av att göra karriär mot ett 
självständigare liv. Av den förförståelse som fanns i delar av styrgruppen som blev 
presenterad för mig var det så. Min förförståelse för personer med funktionsnedsättning var 
att dessa genom olika stödåtgärder skulle kunna erhålla likartad status som jag själv i den mån 
de själva såg det som ett attraktivt alternativ – att utbilda sig och senare om de inte själv 
kunde klara av att söka och erhålla ett jobb, kunna erhålla ett subventionerat jobb med stöd av 
arbetsförmedlingen. Mina tankar kring detta var förankrade i min (o)kunskap om att det fanns 
väl utvecklade möjligheter till stöd vid arbetsförmedlingen för att komma vidare mot ett 
självständigare liv genom utbildning och arbete.  
 
Jag har tidigare varit anställd vid arbetsförmedlingen (under åren 1998-2000). Genom den 
anställningen kom jag i kontakt med begreppet arbetshandikappad. Min kunskap om 
begreppet och hur man kunde använda det, var att definitionen generellt sätt var för personer 
som hade svårigheter att nå utbildning och arbete på egen hand genom olika 
funktionsnedsättningar, Genom att bli definierad som arbetshandikappad kunde man genom 
detta komma i åtnjutande av olika stödformer som var statligt subventionerade. Subventionen 
skulle göra det lättare för personer med olika tillkortakommande att nå en status på den 
reguljära eller skyddade arbetsmarknaden som arbetstagare. Detta kunde föregås av olika 
former av utbildning. 
 
Genom anställningen vid Försäkringskassan och den del som handlade ärende mot sjuk- och 
aktivitetsersättning uppenbarades för mig en ny kategori av människor – Personer som på 
grund av olika funktionsnedsättningar inte kunde stå till arbetsmarknadens förfogande. I min 
uppfattning av verkligheten fanns nu två kategorier av människor som enligt mig hade 
likartade personliga förutsättningar att antingen välja att stå till arbetsmarknadens förfogande 
alternativt att inte stå till arbetsmarknadens förfogande genom att uppbära sjuk- eller 
aktivitetsersättning genom Försäkringskassan. För mig var det oklart vem som egentligen 
kunde höra till en av de två olika kategorierna.  
 
1.3 Tidigare egna erfarenheter 
 
Det som också låg till grund för mina tankar kring självförverkligande för denna grupp av 
ungdomar var genom tidigare möten med offentliga organisationer, t.ex. en socialförvaltning 
där jag tidigare hade jobbat, att man alltför snabbt hade bestämt sig för att det inte gick att 
göra mer i fråga om stöd för utveckling, för att en individ skulle kunna ta sig vidare mot ökad 
självständighet och eventuellt bli självförsörjande. Istället valde handläggare vid en kommun 
att tala om förtidspension. Vid en noggrannare granskning om vad som egentligen hade skett i 
det nämnda fallet vid socialförvaltningen, var att det inte hänt något mer än att personen det 
handlade om där hade blivit avaktualiserad från arbetsförmedlingen av olika anledningar, där 
de olika anledningarna inte berörde den enskilde personens arbetsförmåga, 
arbetslivserfarenhet och annan tillägnad kunskap. Istället var det genom uppfattad misskötsel 
som den lokala arbetsförmedlingen hade vidtagit åtgärden att avaktualisera personen vilket 
medförde att denna inte längre stod till arbetsmarknadens förfogande. Genom 
avaktualiseringen fick socialförvaltningen en signal om att personen inte stod till 
arbetsmarknadens förfogande. Personen uppbar försörjningsstöd och var genom det även 
aktuell vid kommunens socialförvaltning.  
                                                 
3 Förf. kommentar. Jag som de personer jag mött i mitt tidigare arbete blir i varierande grad exponerade för olika 
mediers framställning(ar) hur en person ska vara för att vara framgångsrik och göra karriär. Om en person med 
en funktionsnedsättning också blir exponerad som jag blir (givet olika preferenser) tänker den de personer då 
utifrån funktionsnedsättningen och drar slutsatsen att utbildning och jobb inte är intressant? 
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Genom avaktualiseringen från arbetsförmedlingen blev det aktuellt att försöka ordna en tid 
med en läkare som skulle kunna bekräfta vad arbetsförmedlingen hade kommit fram, 
nämligen att personen var för ”sjuk” för att kunna arbeta. Om så var fallet, då blev det ett fall 
för försäkringskassan. Personen ifråga fick jobb inom sex månader efter att vi inlett en 
kontakt, ordnat med ett företag som var beredda att ställa upp för att personen skulle kunna 
komma ut i praktik.4  
 
Min uppfattning om tillvägagångssättet var att man konstruerade en sanning om ett tillstånd 
som egentligen stod för något annat som inte berörde den enskilde personens praktiska och 
teoretiska kompetens (som inte var tillräckligt utredd). En flyktig men ej befäst tanke var att 
det var en administrativ åtgärd som grundade sig i personens tidigare historia där en del av 
denna bestod i en anställning vid Samhall. Grunderna för att denna person blev anställd vid 
Samhall vet jag ej men klart är att den lokala arbetsförmedlingen refererade till personens tid 
vid ett särgymnasium.   
 
…klarade jag inte av att jobba vid Samhall, då kunde jag inte stå till arbetsmarknadens 
förfogande.5 
 
När jag hade varit anställd en tid vid Socialförvaltningen i x kommun och började känna att 
pendlingen till det dagliga jobbet blev mer och mer ansträngt började jag leta efter andra 
lediga arbeten. Jag fann då annonsen från Försäkringskassan. Jag har inte sparat annonsen 
men en del av annonsen minns jag fortfarande – Är du social, kan du visa empati, har du 
kunskap om arbetsmarknaden, då skulle du kunna jobba som coach vid Försäkringskassan…/. 
 
1.4 Arbetet vid Försäkringskassan 
 
Inledningsvis i arbetet vid Försäkringskassan presenterade den tillsatta arbetsgruppen 
möjligheter till stöd i utförandet av det praktiska arbetet med att coacha ungdomar mot ett mer 
aktivt liv genom studier, praktik, sysselsättning m.m. som fanns att tillgå i redan befintliga 
delar av stödstrukturer. En del av den befintliga stödstrukturen var det arbetsförmedlingen 
kunde erbjuda genom olika former av arbetsmarknadspolitiska program. Den ytterligare 
möjligheten som fanns att använda sig av, var Försäkringskassan regelverk inom ramen för 
sjuk- och aktivitetsersättning att starta upp arbetslivsinriktad rehabilitering inom ramen för 
sjukersättningen, alternativt att starta upp aktiviteter inom ramen för aktivitetsersättningen.  
 
Efter en tid i arbetet vid Försäkringskassan erhöll jag ett antal ärenden som alla var 
kategoriserade som förtidspensionerade men med den nya begreppsanvändningen, att de 
erhöll sjuk- eller aktivitetsersättning beroende av deras ålder. Status förtidspensionerad hade 

                                                 
4 Praktiken var genom kommunens försorg. Innebörderna av praktiken (se vidare i fotnoten som följer) var att 
personen skulle få visa vilka kunskaper som fanns inom (i detta fall) bilverkstad, svarvning, fräsning och viss 
svetsning. Inledningsvis diskuterades inte möjligheten till anställning, det handlade enbart om sysselsättande 
åtgärder för att bryta personens dåliga mående, samtidigt blev praktiken inom ett område som personen sade sig 
behärska. Att det var så besannades eftersom arbetsgivaren efter drygt två månaders praktik ville diskutera 
förutsättningar för anställning av personen. 
5 Referat från samtal med personen under anställning vid en socialförvaltning under 2003. Bakgrunden till 
uppsägningen vid Samhall var enligt lokalt Samhall misskötsamhet (ringde upp och pratade med närmaste 
arbetsledare). Det hade utfärdats tre varningar och sedan ansåg man att personen inte längre kunde vara kvar vid 
Samhall. Personen ifråga refererade till nya arbetsuppgifter och flyttning av tillverkning som bidragande 
anledningar till misskötsamhet. Personens nya arbetsuppgift var att paketera glödlampor i pappkartonger. 
Tidigare hade personen spikat stommar till soffor. Den arbetsuppgiften tyckte personen mycket om. 
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de blivit genom läkarutlåtande och eventuellt någon arbetsprövning/praktik6 som visat att 
personen ifråga inte klarade av tilldelade arbetsuppgifter. 
 
Efterhand i arbetet vid Försäkringskassan undrade jag över hur tanken var formulerad om att 
ungdomar skulle lämna förtidspensionsrollen och hur detta förhöll sig i praktiken. Det som 
bidrog till att jag började tänka på förutsättningarna för detta var bland annat den förförståelse 
som lämnades om den aktuella gruppen av människor, där man sagt att det förmodligen inte 
fanns intresse i gruppen för någon form av arbete eller studier, möjligen fritidssyssla skulle bli 
kunna bli aktuellt. 
 
 Inom ramen för befintliga stödstrukturer fanns olika vägar att gå kändes det som. 
Arbetsförmedlingen hade sina olika och omfattande arbetsmarknadspolitiska program. 
Försäkringskassan hade sina olika åtaganden gällande sjuk- och aktivitetsersättning. Projektet 
Funaktiva hade som syfte att starta upp processer med hjälp av befintliga stödstrukturer. 
Processerna som startade upp skulle leda enskilda personer mot studier, den reguljära 
arbetsmarknaden alternativt den skyddade arbetsmarknaden eller någon annan sysselsättning 
som på något sätt förhöjde den enskilde personens livskvalitet. 
 
Det som jag uppfattade som näst intill frapperande var hur det samtalades om och kring 
medicinska diagnoser vilka sedan låg till grund för hur ärenden skulle handläggas vid 
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen.  
 
Uttalanden som har fastnat i mitt huvud och som också bidrog till att jag ville skriva 
uppsatsen är referat av uttalanden såsom:  
 
”har man IQ under 70 då kan man inte arbeta”  
 
”ADHD och DAMP då kan man väl inte jobba” 
 
”du befinner dig i en trappa, arbetsförmedlingen är på högsta steget, du är längst ner”, 
 
”vilken diagnos har han? – Cp. – Det är inte lönt att han skriver in sig, arbetsmarknaden är 
verkligen svår nu…/,”  
 
Efter ännu en tid i arbete vid Försäkringskassan utkom en bok av Mikael Holmqvist (2005)7 
med titeln: ”Att bli normal i en onormal organisation”. Boken som Holmqvist skrivit fick en 
del uppmärksamhet, den stod på förstasidorna i olika dags och kvällstidningar och det var 
förmodligen det som gjorde att jag fick upp ögonen för den. De sammandrag som visades i 
media stämde ganska väl överens med mina egna upplevelser och erfarenheter av olika möten 
jag haft med organisationer och enskilda personer.  
 
Holmqvists bok förstärkte mig i de tankar kring vad som i praktiken skedde då ett ärende blev 
handlagt vid Försäkringskassan gällande sjuk- eller aktivitetsersättning samt bemötandet från 
arbetsförmedlingen av personer som uppbar sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 

                                                 
6 Förf. kommentar. Arbetsprövning eller praktik – begreppen har i den praktiska användningen samma 
utformning. Enligt mig finns ingen skillnad mellan de båda i utförandet. En arbetsprövning/praktik kan en person 
göra antingen i offentlig eller privat regi. Syftena med en placering kan variera i allt från ren 
sysselsättningsåtgärd till att pröva inför en eventuell anställning som skulle kunna bli efter en tid i praktik. 
7 Holmqvist Mikael (2005). ” Samhall : att bli normal i en onormal organisation”. SNS Förlag 2005. 
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Utdrag ur Mikael Holmqvist bok följer nedan och de tankar han har kring organiseringen av 
Samhall. 
 
Enligt Holmqvist är bemötandet av människor med funktionsnedsättningar grundat i tanken 
att man är onormal när man är funktionsnedsatt, det är den andre (eller institutionen) som är 
normal. Holmqvist visar i sin bok hur detta kan vara grundat i bemötandet av personer med 
funktionsnedsättningar bland annat genom hur Samhall är organiserat. Samhall har sin 
produktionsorganisation anpassad efter arbetstagaren och inte tvärtom som annars är brukligt 
där man som anställd anpassar sig efter behoven organisationen har. Samhall menar att de vet 
vad människor med funktionsnedsättningar är i behov av.  
 
Exempel på delar av Holmqvist empiri följer nedan:8  
 

”En annan handläggare sade att när man sitter och diskuterar ärenden med kollegor kan 
man säga att ´det här är ett typiskt Samhallärende´, då förstår alla i gruppen.”  
 

Arbetsförmedlaren menar att det är någon slags intuition som infinner sig. 
Arbetsförmedlingen menar att den känslan kan komma när man har provat mycket, men inget 
har visat sig fungera. Personen ifråga har inga krav heller, den ser bara framemot att få ett 
jobb. Den (personen) bryr sig inte, om den sitter och monterar julgransfötter resten av livet 
eller står vid ett löpande band.9 
 
En annan arbetsförmedlare menade att det kan handla om både rent medicinska saker men 
också hur man är socialt och personlighetsmässigt:  
 

”/… Man behöver mycket tydlig och stark arbetsledning för att klara sina arbetsuppgifter. 
Känner vi att det är på det sättet, då tänker vi Samhall.”10 

 
Arbetsförmedlingen menar att det i många fall inte råder några som helst tvivel om att en 
person kommer att få svårigheter på arbetsmarknaden. Det finns dock en grupp som 
arbetsförmedlingen kallar gråzonsärenden. Gråzonsärenden kan vara i storleksordningen drygt 
30 procent av ärenden vid en förmedling. Det finns ingen bestämd definition av 
gråzonsärenden. Några kallade dem för komplexa ärenden, en kallade dem för kufar, någon sa 
att det handlade om psyk, avvikande personligheter, dolt missbruk. Citat:  
 

”/… Ibland kan man inte sätta fingret på vad det är, om det är psyk eller något fysiskt 
eller bådadera. Men det finns ändå någon form av handikapp som ligger bakom.” 11 

 
Det regelmässiga förfarandet för en arbetsförmedlare att få bekräftelse på ett gråzonsärende är 
att göra vad som står i regelboken om förfaringssätt. Man startar då en fördjupad utredning. 
Då kan man kontakta läkare, psykolog, kurator. Man kan även välja att slussa ett ärende 
vidare till AF rehab eller AF Unga Handikappade. Dessa båda är specialenheter inom 
arbetsförmedlingsorganisationen. De som jobbar här har olika specialkompetenser riktade mot 
funktionshinder och handikapp.12  
 

                                                 
8 Holmqvist Mikael (2005, s.19).   
9 Holmqvist Mikael (2005, s.19).   
10 Holmqvist Mikael (2005, s.19).   
11 Holmqvist Mikael (2005, s.20).   
12 Holmqvist Mikael (2005, s.21).   
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Grundläggande i föreställningen om arbetshandikapp är att den enskilde arbetssökande har 
vissa personliga problem som benämns funktionshinder. Ett arbetshandikapp kan sägas 
föreligga om ett funktionshinder försvårar eller hindrar ett deltagande i arbetslivet.13  
 

14 ”Om en person har problem att se eller höra, om han eller hon saknar ett ben, eller 
armar och händer, har vattenskalle eller andra fysiska avvikelser, eller om han eller hon 
beter sig på ett sätt som arbetsförmedlaren känner igen som damp, adhd, cp-skada eller 
liknande typfall, finns det ingen anledning för handläggaren att inte anta att personen 
kommer att ha svårigheter på den så kallade reguljära arbetsmarknaden”. 

 
En handläggare förklarade att alla har rätt att skriva in sig som arbetssökande vid en lokal 
arbetsförmedling.15 
 

”/…  Men vi vill ofta att de motiverar någon anledning till varför de vill gå just här, men 
vi kan inte hindra någon från att skriva in sig här. Likväl har människor med stora 
handikapp rätt att skriva in sig på vanliga arbetsförmedlingen, trots att de får väldigt 
dålig service… men vill de inte ha med oss att göra har de rätt att vara någon 
annanstans”. 

 
Någon handläggare vid arbetsförmedlingen poängterade att det inte var funktionshindret i sig 
som var det väsentliga. Handläggare säger att man kan ha ett funktionshinder, t.ex. att sitta i 
rullstol och arbeta med något annat som inte kräver att du måste kunna gå. Handläggaren 
menade dock att var det så att det förelåg ett funktionshinder var det oftast så att man blev 
slussad till AF-rehab eller Unga Handikappade oavsett om det förelåg något behov av särskilt 
stöd eller ej. De flesta vanliga arbetsförmedlingar vill inte ha med dem att göra. Det är enligt 
handläggaren en felaktig hantering! 
 

16 ”Som arbetssökande har man alltså rätt att bli inskriven på AF-rehab, men det hela 
bygger på att man som arbetssökande har vissa problem att få ett arbete: ´det kan vara att 
man utifrån en arbetslöshet fått en depression, att man har börjat utveckla sociala fobier, 
självförtroendet är nere i skosulorna… man behöver extra stöttning för att man har 
hamnat långt utanför… vi har många här nu som är så kallat urladdade… och en del av 
dem är urladdade på grund av långvarig arbetslöshet och behöver extra insatser´, 
påpekade en handläggare.”  

 
 
Holmqvist bok hade många beröringspunkter med mina egna upplevelser av möten med 
lokala arbetsförmedlingskontor då jag antingen hade representerat en socialförvaltning eller 
Försäkringskassan. Det som också gjorde att min bild av den struktur en person med en eller 
flera funktionsnedsättningar skulle möta blev mer förvirrad av, var att man officiellt sa att ”i 
den befintliga stödstrukturen”17 finns möjligheter för personer att diskutera hur de ska kunna 
komma närmare ett självständigare liv och eventuellt erhålla ett arbete. 
 

                                                 
13 Arbetsmarknadspolitisk förordning 2000:630. 
14 Holmqvist Mikael (2005, s.19).   
15 Holmqvist Mikael (2005, s.21).   
16 Holmqvist Mikael (2005, s.23).   
17 Uttalanden från styrgruppsmöte i projektet Funaktiva i inledningen av projektanställningen, då man förklarade 
förutsättningar för att utföra arbetet som coach åt ungdomar. 
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Oavsett hur en person blir definierad att vara arbets(o)förmögen och därigenom blir aktuell 
för Försäkringskassans sjuk- eller aktivitetsersättning, krävs att personen ifråga har ett 
läkarutlåtande som beskriver personens förmåga eller oförmåga att utföra ett arbete. För min 
del kändes det som läkarutlåtandet skulle vara det dokument som gjorde att utlåtande från 
arbetsförmedling eller Försäkringskassa blev legitimt. Det som föregick utlåtande från 
arbetsförmedling respektive Försäkringskassa var enligt mitt sätt att uppfatta det 
godtycklighet framför verkliga tester där man inte hade utgått från personers möjligheter. Och 
det var också en del av Holmqvists sentenser i den undersökning han gjort. Det som låg till 
grund för godtycklighet var hur man talade om medicinska diagnoser och hur dessa inverkade 
på personers förmåga att göra något som kunde definieras som arbetsinriktat. 
 
1.5 Hur personer kan erhålla sjuk- eller aktivitetsersättning 
 
Centralt för enskilda personer och för delar av socialförsäkringsadministrationen samt 
arbetsförmedlingen är läkarutlåtandet och annan dokumentation som beskriver hur en person 
har blivit definierad som för sjuk för att kunna arbeta, det vill säga förtidspensionerad men 
med de nya begreppen sjuk- eller aktivitetsersättning.  Läkarutlåtandet berättar om den 
sjukdom en människa är bärare av, som genom sin kraft av negativ inverkan på den enskildes 
fysiska och psykiska status inte kan utföra några förekommande arbeten på den reguljära eller 
den skyddade arbetsmarknaden helt eller delvis. Diagnosen används som grund för att 
fastställa arbets(o)förmåga. Diagnosen berättar att den enskilde genom att vara bärare av 
densamma är eller kan antas vara arbets(o)förmögen18. Individens sjukdomstillstånd nedsätter 
således arbetsförmågan enligt uttalandet i läkarutlåtandet. Annan dokumentation kan vara 
olika sysselsättningar som definieras som sysselsättning eller arbetsprövning, tidigare 
skolgång, motivation att göra något m.m. Det som också är centralt är hur den enskilda 
personen ser på sina egna möjligheter att utföra saker – mot utbildning och jobb.  
 

 Syftet som följer är förankrat i hur det teoretiskt sett går eller inte går att fastställa att en 
person är arbetsduglig eller arbets(o)duglig, samt hur personer uppfattar att de är 
konstituerade. Syftet är också förankrat i lagar och förordningar som finns för olika 
organisationer. 

 
1.6 Syftet med arbetet 
 

      Den övergripande frågeställningen ska belysa vad det är i praktiken som gör att en person blir 
kategoriserad som arbets(o)förmögen samt hur denna kategorisering skiljer sig eller uppvisar 
likheter med den grupp av personer som är definierad som arbetshandikappad enligt 
förordning 2000:630.19 För att få förståelse för frågan har jag valt att belysa vad enskilda 

                                                 
18  Tanken med (o) är att visa att i bestämningen av om någon kan eller inte kan arbeta handlar det om två saker. 
Den ena saken är vilket arbete det handlar om och om en oförmåga kan uppstå. Den andra saken är vilken 
funktionsnedsättning det handlar om. Med de engelska termerna disability (oförmåga) samt impairment (skada) 
finns en uppfattad skillnad mellan den skada en person är bärare av samt vilken eventuell oförmåga det skulle 
kunna innebära. I det svenska språket används begreppet handikapp i många fall som att den eller de eventuella 
funktionsnedsättningar en person är bärare av blir ett handikapp (ett tillkortakommande) oavsett vad det är 
personen ska göra eller vill göra. 

19www.notisum.se (2007-21-31). ” Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som 
medför nedsatt arbetsförmåga”. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadspolitiska program för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som har eller kan 
förväntas få svårigheter att få eller behålla ett reguljärt arbete. Förordning (2007:924). 9 § Stöd och andra insatser enligt 
denna förordning får lämnas till eller omfatta personer - med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, och - som 
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personer i min empiri haft för intentioner i möten med olika institutioner, då främst 
arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård samt i vissa fall kommuners olika 
berörda delar, när det har gällt frågor om utbildning och arbete samt hur dessa intentioner 
blivit bemötta av respektive institution. Frågan är förankrad i den administrativa 
kategorisering som sker mot de båda grupperna arbetshandikappad (vid arbetsförmedlingen) 
respektive förtidspensionerad men med benämningen att ha erhållit sjuk- eller 
aktivitetsersättning (vid Försäkringskassan).  

 
 För att bli kategoriserad som arbetshandikappad ska man som enskild person uppvisa 

svårigheter att på egen hand kunna finna och behålla ett jobb. För att uppnå status av att 
kunna konkurrera om ett ledigt jobb kan personer som har blivit definierade som 
arbetshandikappade erhålla utbildning och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att 
därigenom uppnå en konkurrenskraftig status20.  

 
 Den senare gruppen är den grupp av människor som har blivit definierade som att de inte kan 

stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av att de är för sjuka för att kunna arbeta. De 
har uppvisat en oförmåga att kunna arbeta helt eller delvis. Personer som blir kategoriserade 
mot denna grupp har uppvisat svårigheter att tillgodogöra sig vad som kan krävas av en 
person som vill befinna sig på arbetsmarknaden21. 

 
      För att få svar på frågan vad som ligger till grund för att bli kategoriserad som att inte kunna 

stå till arbetsmarknadens förfogande har jag valt att belysa hur och på vilka sätt möten har 
utvecklats mellan enskilda personer i min empiri och de delarna av Försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården samt till vissa delar kommuners verksamheter 
personerna har mött. Jag vill genom belysningen erhålla kunskap om konsekvenser av mötena 
för enskilda personer och delar av deras vidare livsföring. För att uppnå syftet med mitt arbete 
har jag formulerat följande frågor: 

 
• Vad har skett i möten med respektive organisation och institution? 
• På vad grundar sig respektive organisation sina eventuella interventioner? 
• Hur uppfattar enskilda hjälpsökande personer eventuella interventioner som har 

kommit dem tillgodo? 
   

För att uppnå syftet med mitt arbete har jag valt att använda mig av fallbeskrivningar. För att 
öka förståelsen för hur stor eller liten gruppen är som söker kontakt med eller kommer i 
kontakt med olika delar av välfärdssystemet presenteras en del statistik här nedan. Kunskapen 
om storleken på gruppen av människor som har blivit definierade att de har en medicinskt 
dokumenterad diagnos vilken har lett till att de tillhör kategorin, personer med 
funktionsnedsättning(ar) kan vara av vikt när man diskuterar anledningar till: 
 

                                                                                                                                                         
uppfyller de särskilda villkor som i denna förordning anges under de enskilda insatserna.  Arbetsförmedlingen bedömer vilka 
stöd och insatser som är lämpliga i varje enskilt fall. Förordning (2007:924). 

20 www.notisum.se (2007-12-31) ” Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som 
medför nedsatt arbetsförmåga”. 
21 www.notisum.se (2007-21-31) ”Lag (1962:381) om allmän försäkring.” 7 kap. Allmänna bestämmelser om 
sjukersättning och aktivitetsersättning 1 § En försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av 
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan och som var försäkrad vid 
försäkringsfallet har enligt bestämmelserna i detta kapitel rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning, om nedsättningen 
kan antas bestå under minst ett år. 
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• Utanförskap, eftersom det per definition är så att lönearbete är det som uppfattas som 
det normala i stora delar av det västerländska samhället.  

• Sjuk/frisk-rollen eftersom det rollteoretiska perspektivet ger för handen att sjukrollen 
inbegriper att en person ska tillfriskna så fort det är möjligt och därigenom kunna 
ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. 

• Det psykiska måendet och i vilken grad man kan koppla måendet till konstruktionen 
av utanförskap. 

• När stora delar av arbetsmarknaden är under stort omvandlingstryck kan det finnas 
öppningar för gruppen som står utanför denna, göra ett inträde. 
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2 Statistik 
 
2.1  Statistik från SCB 
 
I SCB:s rapport ”Information om utbildning och arbetsmarknad” (2005:3)22 Sägs att en 
miljon människor mellan 16 och 64 år har någon form av funktionshinder. Undersökningen 
säger vidare att en större andel kvinnor än män uppger att de har någon form av 
funktionsnedsättning. Om man begränsar rapporten till enbart sysselsatta säger den då att 16 
procent av den sysselsatta befolkningen har någon form av funktionsnedsättning och att åtta 
procent har nedsatt arbetsförmåga. Andelen med funktionshinder är störst i åldersgruppen 
över 50 år. Av dem som också bedömer att deras arbetsförmåga är nedsatt befinner sig också 
här flest i denna åldersgrupp. Kortare utbildning är vanligare bland personer som har 
funktionsnedsättningar. År 2004 fjärde kvartalet då denna rapport genomfördes hade antalet 
funktionshindrade med sysselsättning minskat från 65 till 62 procent.  
 
 
2.2 Statistik från Försäkringskassan 
 
Försäkringskassans rapport ”Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar fördelning 
på län och diagnos 2003 - 2005” (2006:3)23 stod att 73000 personer blev nybeviljade 
antingen sjuk- eller aktivitetsersättning under år 2004. Under år 2005 var siffran för 
nybeviljade 60000 personer. 
 
 
2.3 Statistik från Projektet Funaktiva 
 
I rapporten från projektet ”Funaktiva”24 går det att utläsa att under år 2004 i Skåne län fanns 
drygt 1700 ärenden med beviljad pågående aktivitetsersättning. Av dessa fann man att drygt 
460 personer var i någon form av aktivitet. Under år 2005 fanns det drygt 1570 ärende med 
pågående aktivitetsersättning. Av dessa befann sig 475 i någon form av aktivitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 www.scb.se (2007-03-31). ”Information om utbildning och arbetsmarknad” (2005:3). Funktionshindrades 
situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2004. 
23 www.forsakringskassan.se (2007-03-31) ”Nybeviljade sjuk/aktivitetsersättningar fördelning på län och 
diagnos” 2006:3 
24 Bengtsson Amanda delrapport från projekt ”Funaktiva” där undertecknad var anställd och arbetade som coach 
2005-12-31. 
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3 Forskningsrapporter 
 
Forskningsinriktningarna jag valt belyser mitt problemområde dels genom konkreta 
propositioner (som i många fall innehåller breda och fördjupade forskningsgenomgångar mot 
specifika frågor) som helt eller delvis belyser mitt arbete. En del forskningsrapporter tänker 
jag ska fungera som bakgrundsbeskrivning till de delar som mitt arbete berör – mänskliga 
behov ”till trots” olika funktionsnedsättningar. Andra rapporter belyser hur svårt det kan vara 
bestämma något som fast och beständigt – arbets(o)förmåga.  
 
 
3.1 Proposition (1999/2000:79) ”Från patient till medborgare – en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken” 
 
I regeringens proposition25 ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för 
handikappolitiken” sägs att synen på personer med funktionshinder har stor betydelse för 
inriktningen på de handikappolitiska åtgärderna …/. Forskare har gjort många försök att 
förklara vad som ligger bakom olika attityder och bemötanden. Svaret från forskare är 
motsägelsefulla och dessa är inte eniga i vad som ligger bakom bemötande och attityder mot 
funktionshindrade människor. Det finns ett samband mellan attityd och bemötande. (egen 
kursivering) En slutsats som forskare är eniga om är att personalens erfarenheter och 
värderingar har en avgörande roll och att grundläggande villkor för ett bra bemötande är att 
personen ifråga uppmärksammas som hela den person hon är. Funktionshindret är bara en 
aspekt av personen ifråga. 
 
Det finns ett antal forskningsresultat som tyder på att det uppstått en klyfta mellan personer 
med funktionsnedsättning(ar) och de förväntningar de är bärare av gentemot omgivningen och 
den verklighet de möter när dessa kommer i kontakt med statliga myndigheter, kommuner och 
andra aktörer. Personer med funktionsnedsättning ska inte vara beroende av vilken 
människosyn enskilda handläggare har vid olika myndigheter.26 
 
Utbildning är av central betydelse för människor i arbetsliv och andra delar av samhällslivet. 
För funktionshindrade gäller att dessa som grupp har lägre utbildnings- och 
sysselsättningsnivå än befolkningen i övrigt.27  
 
 
3.2 ”Samhällets marginalisering av funktionshindrade, problematisering av begreppet 
diskriminering”. 
 
I rapporten ”Samhällets marginalisering av funktionshindrade, problematisering av 
begreppet diskriminering”28 konstaterar man: ”många funktionshindrade står idag utan 
arbete trots att rehabilitering och arbetsmarknadspolitik under en följd av år strävat efter att 
öka deras möjligheter att vinna tillträde till arbetsmarknaden”. Man säger vidare att 
forskning kan visa att de funktionshindrade som har arbete upplever sig ha svårare att göra 
karriär, känner att de blir mobbade samt att lönesättning inte är rättvisande. Den senare 
forskningen om funktionshinder och arbetsmarknad menar enligt rapporten att det inte alltid 
                                                 
25 Regeringens Proposition (1999/2000:79). Sid. 72. 
26 Regeringens Proposition (1999/2000:79). Sid. 73. 
27 Regeringens Proposition (1999/2000:79). Sid. 104. 
28 Hännestrand Bo, Michailaikis Dimitris m.fl (2000 sid. 8). ” Samhällets marginalisering av funktionshindrade, 
problematisering av begreppet diskriminering”. Arbetsrapport 3. 2000, Halmstad. 
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är rationella och avsiktliga handlingar som ligger bakom funktionshindrades svårigheter att nå 
arbetsmarknaden. Rapporten menar att det finns ett diskrimineringsperspektiv som är 
gångbart att använda sig av i forskning kring funktionshinder och arbetsmarknad. De försöker 
förstå funktionshindrades situation utifrån ett socialt perspektiv. Sociala mekanismer fungerar 
som utestängande och mekanismer upprätthåller utanförskapet också.  
 
Rapporten menar att man måste överge rehabiliteringsperspektivet som inte fungerar. 
Rehabiliteringsperspektivet gör individen till den skyldige genom dennes oförmåga att 
anpassa sig till arbetslivet, istället för omvänt, att man tänker i banor om att omgivningen gör 
funktionsnedsättningen till ett handikapp i likhet med vad det miljörelativa perspektivet antar. 
Både Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan tillämpar rehabiliteringsperspektivet.  
 
3.3 Malena Sjöberg 
 
”Att ha ett arbete är att räknas, att vara delaktig i vuxenlivet. 29”Genom arbetet lär man sig 
något, det är samtidigt betydelsefullt att göra något. Malena Sjöberg30 skriver vidare att 
arbetet ger livet en puls. Man känner att man som person skapar sin egen tillvaro genom att 
förverkliga delar som man har satt som mål att uppnå. 
 
Sjöberg diskuterar faktorer som kan vara avgörande för vilken ställning man har på 
arbetsmarknaden. För alla personer som befinner sig i arbetsmarknaden eller tänker ta steg in 
på arbetsmarknaden är det av vikt att man har en eller flera utbildningar med sig. Personer 
med längre utbildning har lägre arbetslöshetsstatistik.31 
 
Ulla Göranson i Sjöberg säger belysande att: ”arbetsförmågan är naturligtvis av avgörande 
betydelse för personer med funktionshinder liksom för alla människor när det gäller att få ett 
arbete, men arbetsförmåga är inget absolut begrepp. Arbetsförmåga står i relation till det 
arbete som ska utföras. De flesta har nedsatt arbetsförmåga om det gäller proffstennis eller 
vetenskap på nobelprisnivå, men för alla handlar det om matchning: att hitta det jobb där min 
förmåga stämmer överens med arbetets krav.” 
 
Personer med funktionshinder har över lag lägre utbildningsnivå än övriga befolkningen. 
Personer med funktionshinder som har nedsatt arbetsförmåga har i jämförelse med övriga 
befolkningen ännu större skillnader i utbildningsnivå. Förklaringar som Göranson finner är att 
personer med funktionshinder över lag är äldre än befolkningen i övrigt samt att skolgången 
tidigare var kortare. Kvinnor med funktionshinder har högre utbildningsnivå än män och de 
kvinnor som kommit in på arbetsmarknaden har också lägre arbetslöshet än männen. Personer 
med funktionshinder avviker generellt från befolkningen i övrigt på grund av att fler har bara 
grundskola och färre har eftergymnasial utbildning.32 
 
En utmärkande skillnad i utbildningsnivå är den mellan grupperna döva, synsvaga/blinda och 
astmatiker som i högre grad har eftergymnasial utbildning. Gruppen dyslektiker och gruppen 
med psykiska sjukdomar har hög grad av enbart grundskoleutbildning. Göranson antyder att 
uppdelning på funktionshinder sett i förhållande till utbildning och arbetsmarknadsstatus 
kanske inte är den mest lämpliga uppdelningen. Typen av funktionshinder säger inte allt om 
arbetsförmågan även om den kan säga en del om brister i specifika sammanhang. Om man ser 

                                                 
29 Sjöberg Malena (red. 2002, sid 15) 
30 Sjöberg Malena (red. 2002). ”Arbetsliv och funktionshinder.” Studentlitteratur Lund 2002. 
31 Sjöberg Malena (red. 2002, sid. 16) 
32 Sjöberg Malena (red. 2002, sid. 68-69) 

 21



till samhällets värderingar av arbetskraft så ska man vara en ung välutbildad man. Könet kan 
man inte göra något åt men utbildning som kompetens är ett krav som är absolut hos 
arbetsgivare. Har man tillräcklig kompetens skulle man få ett korrektare svar på sin förmåga i 
ett sammanhang. Citat: ”Att höja utbildningsnivån bland personer med funktionshinder är 
dock ett ansvar för både individ och samhälle.” Slut citat. 33 
 
Ulla Göranson i Sjöberg säger belysande att: /… Arbetsförmåga står i relation till det arbete 
som ska utföras../. Vidare skriver Göransson att personer med funktionshinder över lag har 
lägre utbildningsnivå än övriga befolkningen samt att personer med funktionshinder med  
nedsatt arbetsförmåga i jämförelse med övriga befolkningen har ännu större skillnader i 
utbildningsnivå 
 
3.4 Kristina Nolén 
 
Kristina Noléns ”Ett arbetsliv för människor med funktionshinder? En litteraturöversikt”. 
(2005)34 belyser i kapitlet delar av litteraturen som finns inom funktionshinder och arbetsliv. 
Enligt arbetskraftsundersökningen (SCB, 2001)35 har personer med funktionshinder och 
begränsad arbetsförmåga både ett lägre arbetskraftsdeltagande och en högre arbetslöshetsnivå 
än personer utan funktionshinder. SCB:s statistik kan dock verka ganska grov om man 
betraktar hela gruppen funktionshindrade. Graden av förvärvsarbete och vilken ställning man 
har på arbetsmarknaden är beroende av utbildning och vilken form av funktionsnedsättning 
man har. Gruppen med psykiska funktionshinderverkar ha det särskilt svårt i arbetslivet. 
Sjöberg, 200236 resonerar kring utbildningsnivå och konstaterar att även för personer med 
funktionshinder leder lång utbildning till lägre arbetslöshet.(egen kursivering) Var femte 
funktionshindrad har eftergymnasial utbildning jämfört med var tredje av dem som inte har 
funktionshinder. Bland funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga är det ungefär var sjätte 
som har en eftergymnasial utbildning (SCB.  
 
Abrahamsson (1995)37 beskriver vad han kallar ”Arbetsmarknadens sociala trappa.” Han 
menar att många vuxna funktionshindrade inte kommer fram till det första trappsteget i 
trappan. Människor finns inte heller med i statistiken över arbetslösa. Vissa lyckas dock, ta sig 
till nästa trappsteg. De tar sin in på arbetsmarknaden och förblir arbetslösa. 
 
Noléns databassökningar gav en bild av människor med funktionsnedsättningar som en 
mycket heterogen grupp, som benämns och ses som en homogen grupp. Konsekvenserna som 
kan följa ett funktionshinder för arbets- och vardagsliv samt dess effekter som kan framkallas 
av funktionsnedsättningen mot arbetsförmågan, måste man se funktionshindret ur ett 
heterogent perspektiv.38  
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Sjöberg Malena (red. 2002, sid. 71) 
34 Nolén Kristina (2005). Arbetslivsinstitutet Syd 2005. 
35 Nolén Kristina (2005, sid. 36) 
36 Nolén Kristina (2005, sid. 36) 
37 Nolén Kristina (2005, sid. 36-37) 
38 Nolén Kristina (2005, sid. 37) 
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3.5 Ulla Gerner 
 
Ulla Gerners avhandling39 refererar till Stones arbete ”The Disabled State” och påtalar att 
trots att Stones bok är drygt 20 år gammal är den högst relevant idag. Gerner lyfter fram 
Stones resonemang att läkare visserligen kan intyga sjukdom ”impairment”, men inte det 
vidare begreppet ”disability”, arbetsoförmågan. Ändå har det medicinska utlåtandet stor 
betydelse, genom att det medicinska perspektivet kräver en medicinskt verifierad 
”impairment” för att bli kvalificerad att som i detta fall erhålla sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 
När man bedömer arbets(o)förmåga utgår man från sjukdomens inverkan på arbetsförmågan 
inte sjukdomen i sig. Ulla Gerner40 nämner en OECD-rapport från 2003 som studerade ett 
antal OECD-länder och deras respektive modeller för att återföra sjukskrivna och 
förtidspensionerade till inkomstbringande arbete.  Man diskuterar termen disability och vad 
som avses med den. Det man kommer fram till är att nya inriktningar fokuserar på ability 
istället för disability, eller förmåga att göra istället för oförmåga. Disability fokuserar på 
individen som bärare av en problematik och tillhör det biologiska eller medicinska synsättet. 
Av dessa resonemang följer att samma biologiska skada eller sjukdom inte behöver betyda 
samma nedsatta kapacitet under alla omständigheter om man beaktar förmåga eller ability 
istället för disability.41  
 
Socialpolitik och arbetsmarknadspolitik har över tid sammanvävts. Det som benämns 
arbetslinjen har som intention att det alltid ska finnas en strävan att nå arbetsmarknaden. Ett 
sjukdomstillstånd ska ses som tillfälligt. Bland annat Deborah Stone menar att den moderna 
välfärdstatens problem är att begreppet handikapp är en social konstruktion genom politikers 
definition och användning av densamma. Det andra problemet som Stone ser är 
distribueringen av arbete och distribueringen av sjuka i en stat. Distribueringen av arbetskraft 
har olika behov som blir konstituerade av arbetsmarknaden tillsammans med hur politiker 
väljer att definiera, t.ex. handikapp – Hur en person ska vara konstituerad för att anses vara 
gångbar på arbetsmarknaden? Den andra distribueringen berör behov som människor har som 
är sjuka. Den sistnämnda distribueringen ska enligt intentionerna med arbetslinjen kunna 
återföra personer till arbete. De båda distribueringssystemen är avhängiga av hur den 
medicinska vetenskapen definierar sjukdom och vad som är sjukt respektive friskt.  
 
I de statliga utredningarna SOU 1958:17, samt 1961: 29 betonades att åtgärder för att 
förminska och förebygga följder av sjukdom och invaliditet var av mycket stor betydelse för 
socialförsäkringens ekonomi. Detta medförde att det blev lättare att uppbära sjukpenning 
under längre tid samt att övergången till förtidspension underlättades. Som motkrav ställdes 
att försäkringskassorna senast 90 dagar efter insjuknande skulle undersöka behovet av 
rehabilitering. 
 
Ulla Gerner lyfter i sin avhandling betydelsen av bristen på skillnad i svensk socialpolitik 
mellan innebörderna av begreppen impairment som i det engelska språket står för sjukdomen 
och disability som står för sjukdomens inverkan på förmågan att utföra något (i detta fall 
arbetsmoment). Detta till trots är regelverket ganska klart vid Försäkringskassan om hur en 
person ska vara konstituerad för att kunna erhålla sjuk- eller aktivitetsersättning, nämligen 

                                                 
39 Gerner Ulla (2005). Akademisk avhandling. ”De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen hinder och 
möjligheter” Stockholms universitet, Socialhögskolan, institutionen för socialt arbete. 
40 Gerner Ulla (2005). Akademisk avhandling. ”De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen hinder och 
möjligheter” Stockholms universitet, Socialhögskolan, institutionen för socialt arbete. 
41 Gerner Ulla (2005, sid. 50). 
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helt eller delvis arbetsoförmögen. Som jag uppfattar det ger tydligheten i regelverket klarhet i 
förutsättningar att erhålla sjuk- eller aktivitetsersättning – Sjukdomens inverkan på 
arbetsförmågan bidrar till att en person är helt eller delvis arbets(o)förmögen. Detta ger för 
handen en sjukroll alternativt en roll som säger att personen är helt eller delvis arbetsför och 
kan därmed ställa sig till arbetsmarknadens förfogande i den grad den kan göra detta. Med de 
båda rollerna följer en uppsättning rättigheter och skyldigheter. 
 
För att förändra sjukdomens inverkan på arbetsförmågan finns det som kallas 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Rafael Lindqvist belyser i sin rapport42 ”Arbetsrehabilitering 
– En forskningsöversikt”, att begreppet är otydligt samt att det uttolkas att stå för olika saker i 
de olika fält som det används i. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bygger på att det finns 
något att återställa – Det har funnits en arbetsförmåga som har försvunnit eller förminskats på 
grund av sjukdomens inverkan på densamma. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bygger 
på att en person ska lämna sjukrollen så fort det går, för att kunna gå in rollen som arbetsför. 
Detta ligger helt i linje med vad syftet med arbetslinjen i social- och arbetsmarknadspolitik är. 
 
I Abrahamsson (1995)43 talar han om arbetsmarknadens sociala trappa i betydelsen att vuxna 
funktionsnedsatta personer i de flesta inte kommer till det första trappsteget. Skulle någon 
person med funktionsnedsättning komma uppför det första trappsteget stannar de allra flesta 
vid det andra trappsteget och förblir arbetslösa. Dessa personer finns inte heller med i 
statistiken över arbetslösa.  
 
3.6 Antoinette Hetzler 
 
Hetzler ställer i sin senaste forskning frågan om det är så att personer blir 
tvångspensionerade? Vidare undrar hon om det är så att den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen är ett redskap som fungerar som hjälp att nå ett arbete eller om det är så att 
det sker något annat som istället för att bli positivt, blir negativt för den enskilde?44  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 www.SKUR.no Lindqvist Rafael (2001). ”Arbetsrehabilitering – En forskningsöversikt”. Statens kunnskaps- 
og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering. SKUR-notat nr. 1:2001, Högskolan Bodö, Norge. 
 
43 Nolén Kristina (2005, sid. 36-37) 
44  Hetzler A., Melén D. och Bjerstedt D. (2005, sid. 13). 
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4 Teori aktuell för arbetet 
 
Sociologisk forskning kan på ett för mig, brutalt sätt, bringa nytt ljus på det som många 
människor tar för givet i sin vardag. Detta arbete kommer med viss sociologisk brutalitet att 
belysa förgivettaganden i vardagen.  
 
Ett filosofiskt existentiellt perspektiv kan också vara brutalt men för mig känns det mjukare att 
inleda teoriarbetet med en av de klassiska filosofernas tankar kring hur människan har en 
strävan mot att bli något fast, en kropp med en essens såsom filosofen Jean-Paul Sartre 
benämner människans jakt efter en definition av sig själv och andra. 
 
Min avsikt med ett existentiellt inslag är att ytterligare belysa hur svårt och i praktiken 
omöjligt det är att bestämma människan som något fast och beständigt samtidigt som den 
enskilda människan har som ett ytterligt mål att kunna benämna sig som något fast och 
beständigt. Fastheten kommer till uttryck i den självbildsuppfattning som kommit till den 
enskilda människan. Omgivande strukturer har också som mål att bestämma den enskilda 
människan som något fast och beständigt. Att kunna göra det ligger i många fall till grund för 
att passa in i delar av välfärdssystemens transfereringssystem. 
 
Jean-Paul Sartre (1905-1980) hävdar att alla människor större delen av tiden rollspelar eller 
hänger sig åt fantasier. Vi låtsas att någonting är, eller att någonting inte är. Sartre menar att 
människan är i ond tro när man låtsas vara någonting annat än vad man är. Genom att låtsas 
vara något beständigt i en viss situation reducerar man sina många möjligheter till endast en 
verklighet, i vilken man uppfattar att allt som livet består av finns. Sartre menar att det för 
människan nästan är omöjligt att vara öppen för livets komplexitet och alla möjligheter som 
finns där. Människan är tvingad att välja. Genom tvånget att välja förråder vi sanningen om 
livets möjligheter. 45 
 
Sartre säger att människan är tom, hon är ingenting, hon är inte definierad en gång för alla. 
Om människan hade en essens och en natur på samma sätt som när vi människor har bestämt 
oss för hur vi konstruerar begrepp kring föremål vi kan se in i (en TV) eller lyssna på (en 
radio) att använda (ett fiskespö) osv. Då skulle vi bara kunna vara det som vi är. Då hade vi 
varit sanna mot vår essens. Existensen kommer före människans skapelse eller definition av 
sig själv. Människan blir inkastad i en existens. Under livsprocessen skapar människan sig 
själv och blir vad hon är i den redan befintliga existensen.  Sartre ser människan som att hon 
gärna vill handla som om vi vore färdiga, att vi har substans. Vi vill gärna tro att vi inte kan 
förändra våra omständigheter och våra attityder. Det finns en trygghet i att veta vem man är!46 
 
Sartre ser det som en mänsklig tragedi att människor strävar efter att bli fastställda och 
definierade på samma sätt som objekt. 
 
Med Sartres syn på människans strävan att bestämma sig själv som något bestämt med en 
essens vill jag belysa delar av det arbete jag har ägnat mig åt under drygt två år nu. Sartre 
menar att människan ”kan välja och att människan har ett ansvar i att välja – sin framtid”. 
Sociologin menar att valen som människan gör, sker i interaktionen mellan människan och 
sociala strukturer som omger henne. Som Sartre hävdar förstår jag också människan och mig 
                                                 
45 Deurzen Emmy Van (2003, s. 74) ”Vardagens mysterier. Existentiella dimensioner inom psykoterapi”. 
Studenlitteratur 2003 
46 Deurzen Emmy Van (2003, s. 75). Studenlitteratur 2003. 
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själv som att jag har en strävan mot att uppnå en beständig form av mig själv. Jag vill uppfatta 
mig själv på ett bestämt sätt. När jag uppfattar mig själv på ett bestämt sätt har jag erhållit ett 
själv som är min uppfattning av mig själv. Det som är väsentligt är att min självuppfattning 
inte behöver delas av andra människor i min omgivning. De kan ha en annan strävan mot att 
definiera mig som något fast med en bestämd essens.  Mitt teoretiska perspektiv befinner sig i 
skärningspunkten mellan människans förmåga eller oförmåga att bestämma sin egen form – 
Att människan väljer att samtycka med hur sociala strukturer vill att människans essens ska 
vara eller att människan väljer att starta en frigörelseprocess från sociala strukturers inverkan 
och forma sig efter något annat – den sociala strukturens inverkan på en människas karaktär 
och omvänt karaktärens inverkan på strukturen. 
 
Genom att se på människan som att denne är beroende av sin omgivning i olika grad beroende 
av många faktorer väljer jag att anlägga ett rollteoretiskt perspektiv som huvudperspektiv. Det 
rollteoretiska perspektivet ger struktur genom uppfattningen att organisationer och 
institutioner är i ett växelspel mellan sig själv och person. Det som kallas människan ses av 
det rollteoretiska perspektivet som en organism vilken befinner sig mellan strukturerna, 
institutionerna och det som organismen uppfattar som sig själv – självuppfattningen – Den 
beständiga formen som är under ständig utveckling och omvandling.  
 
4.1 Gerth H. & Mills C. Wright 
 
I boken ”Character and Social Structure” (1964)47 sägs att rollkonceptet är huvudtermen i 
definitionen av en person, det är också huvudterm för att förstå begreppet institution. Olika 
roller är den huvudsakliga kopplingen mellan karaktär och social struktur. För att förstå 
rollbegreppet måste man också organisera roller som finns i olika institutioner.  
 
När roller är organiserade talar man om att dessa är institutionaliserade. En roll som ses 
som institutionaliserad är garanterad genom en annan roll som kan sägas vara huvudrollen i 
ett kluster av roller i ett sammanhang. Huvudroller som har möjlighet att organisera roller så 
att dessa kan ses som institutionaliserade kan vara läkare för sjukrollen, handläggare vid 
försäkringskassan för sjukroll/pensionär, arbetsförmedlare för arbetslösa etc.  
 
Sjukrollen, sjuk- och aktivitetsersättningssrollerna och arbetslöshetsrollen är föremål för 
auktoriteterna (huvudrollsinnehavare) läkare och handläggare vid Försäkringskassa, 
arbetsförmedling och i vissa fall kommuners socialtjänster. Huvudrollerna kan genom 
sanktioner ställa krav på hur man ska spela rollen som sjuk eller arbetslös. Spelar man inte 
rollen på det sätt som förväntas kan negativa sanktioner införas. För en som är definierad som 
sjuk finns möjligheten att brevledes genom en erinran från Försäkringskassan ifrågasätta 
rätten till ersättning om det inte är så att man följer uppgjorda spelregler för hur man ska spela 
rollen som sjuk. I detta fall skulle det kunna gälla att man som person gör avsteg från en 
upprättad plan för arbetslivsinriktad rehabilitering. Gällande arbetsförmedlingen kan det man 
dra in eventuell arbetslöshetskassa om det är så att man skulle avvika från uppgjord plan.  
 
Läkaren kan genom uttalanden i läkarutlåtanden mer eller mindre bestämma hur en tredje 
person förväntas uppträda i rollen som, för sjuk för att kunna stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Det som skrivs i ett läkarutlåtande står då för ett förväntat beteende, hur en person 
ska spela sin roll ”som innehavare av sjuk- eller aktivitetsersättning”.  
 

                                                 
47 Gerth H. & Mills C. Wright (1964, sid 21- 31). “Character and Social Structure”. A Harvest/HBJ Book 1964. 
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De som har huvudrollen och genom sin tillskrivna auktoritet kan förmedla hur andra roller 
ska spelas och som genom detta bli institutionaliserade i högre eller lägre grad är i det 
institutionella sammanhanget den eller de mest betydelsefulla andra personerna i 
institutionaliserandet av roller. Dessa personer har möjlighet att konfigurera de andra rollerna 
så att dessa blir specifikt institutionaliserade. Genom detta följer institutionaliserade 
rollförväntningar som finns inom sociala strukturer. Inom konceptet person är roller 
huvudbegrepp. Inom konceptet sociala strukturer är institutioner huvudbegrepp.  
 
Sammanfattningsvis står inom rollteori de sociala rollerna i centrum och avgörande är hur 
rollerna påverkar det individuella beteendet. Centrala delar i rollteori är vilken position man 
själv har i ett samhälle. Positionen är till vissa delar avgörande för vilka roller som finns 
tillgängliga. Den eller de roller som finns tillgängliga i ett samhälle samt vilket eller vilka 
beteende som är bestämda för specifika roller – Eller vilka förväntningar det finns gentemot 
olika roller. En roll definieras som de handlingar en individ gör när han eller hon agerar 
utifrån sina rättigheter respektive skyldigheterna. Handlingarna är till viss del avhängiga 
personens samhällsposition och de sociala rollerna som alla individer upprätthåller. 
Sammantaget är en roll förknippad med en viss position eller uppgift i samhället. Alla 
personer har uppfattningar om sig själv och hur de på bästa sätt ska spela en roll som finns 
tillgänglig för dem. Det övergripande centrala i rollteori är det som kallas rollförväntningar 
från samhället (som i praktiken är människor som utgör institutioner och organisationer) och 
hur väl det överensstämmer med en persons rollbeteende. Allt detta har uppkommit och 
befästs genom historia, kulturer och den sociala interaktion som uppstår på olika sätt inom 
ramen för dessa begrepp. 
 
För att förstå rollförväntningar inom sociala strukturer och varifrån förväntningar på roller 
kan ha sitt ursprung har jag valt att titta på Pierre Bourdieu och dennes utveckling av det som 
han kallar den lingvistiska marknaden. Bourdieus andra centrala begrepp är fält-teori, socialt 
kapital och habitus. Sociala strukturer är inom och mellan olika fält. Det sociala kapitalet och 
habitus ligger till grund för hur personer förväntas att anta olika roller. 
 
4.2 Pierre Bourdieu 
 
I skapandet av en karaktär för en roll inom en social struktur finns diskurser som antas vara 
mer eller mindre sanna. Detta producerar ett sätt att kommunicera på. Pierre Bourdieu talar 
om den lingvistiska marknaden.48Den lingvistiska marknaden produceras genom följande 
logik: ”lingvistiskt habitus49 + lingvistisk marknad = lingvistiskt uttryck”.50 Tillsammans 
skapar detta diskurser. Bourdieus habitus är en produkt av sociala villkor. Sociala villkor 
skapar diskurser som befinner sig inom specifika fält.51 Inom fälten eller de sociala 
strukturerna finns förutsättningarna för att spela spelet som villkoras utifrån ett tillägnat 
habitus.  
                                                 
48 Bourdieu Pierre (1991, sid. 139). ”Kultur och kritik.” Daidalos förlag, Göteborg 1991. 
49 Bourdieu Pierre (1991, sid. 43). Samhället existerar i två oskiljbara former där den ena är formen är 
institutionerna som kan ta sig uttryck i familjeinstitutionen, sjukvården, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen 
m.fl. Alla institutioner karaktäriseras av att det finns någon som säger hur man ska spela en roll i en institution. 
Den andra formen är de dispositioner man har erhållit som en social varelse genom att ha och/eller vistas i olika 
institutionella sammanhang. 
50 Bourdieu Pierre (1991, sid. 139). 
51 Bourdieu Pierre (1991, sid. 131-133). Bourdieu säger att ett fält kräver att det finns människor som är 
begåvade med ett visst habitus som förutsätter kunskaper om just det som krävs för att kunna erkänna spelets 
inneboende lagar. Man har genom detta antagit en övergripande diskurs som mer eller mindre bestämmande för 
hur man kan leva ett liv. 
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Ett fälts struktur kan definieras genom dess fasthet eller materialitet som distribueras genom 
specifika kapital.52 
 
Jag använder delar av Pierre Bourdieus begreppsapparat för att ytterligare föra en dimension 
till förklaringar av överensstämmelse eller bristen på överensstämmelse mellan person och 
institution. Det är det lingvistiska habitus, den lingvistiska marknaden samt de uttryck som 
följer. Bordieus habitus är en produkt av sociala villkor. De personer jag träffat och vars 
berättelser jag använder i min empiri har alla olika sociala villkor och därmed olika habitus. 
De institutioner som enskilda personer har träffat i sitt hjälpsökeri har också olika sociala 
villkor som format deras habitus. Beroende av under vilka sociala villkor dessa personer lever 
skapas diskurser vilka antas som sanna vid ett visst tillfälle53.  
 
4.3 Talcott Parson (1902 – 1979) 
 
Parsons sjukroll baseras på en empirisk undersökning utifrån dennes systemteori. Sjukrollen 
analyserar Parson i en undersökning kallad sociala strukturer och dynamiska processer, fallet 
med den moderna sjukvården. Det bör tilläggas att Parson gjorde sin undersökning i 1950-
talets USA. Parson ser läkarens roll som instrumentell. Han grundar detta i den grad av 
teknisk kunskap som en läkare både teoretiskt och praktiskt måste ha samt förmåga att kunna 
utföra teknisk arbete i praktiken.  Den status en läkare har uppnått har erhållits genom lång 
studiegång och träning innan legitimation har erhållits. Parson skriver också att en läkare 
måste kunna bota patienten och därigenom måste läkaren behandla alla patienter likadant.54  
 
Enligt Parsons modell måste läkaren vara känslomässigt neutral eftersom denna ska behandla 
problem på ett objektivt neutralt och vetenskapligt sätt.  
 
Sjukrollen i sig menade Parson var en avvikande roll som ställde till problem för individen 
och samhället. I Parsons sjukroll finns två rättigheter och två skyldigheter. Är man sjuk får 
man: 
 

• Avstå från normala aktiviteter. 
• Man betraktas som oförmögen att klara av sina problem själv. 
• Man förväntas att uppfatta sitt sjuka tillstånd som icke önskvärt samt att det icke 

önskvärda tillståndet så fort som möjligt ska bli normalt eller icke sjukt längre så att 
man inte utnyttjar sjukvårdssystem och andra system längre än nödvändigt. 

• Som sjuk förväntas man söka professionell hjälp för sitt sjuka tillstånd.55 
 

                                                 
52 Bourdieu Pierre (1991, sid. 70). Skapandet av det sociala kapitalet sker i relationen mellan förbindelser man 
har. Dessa förbindelser finns sannolikt inom de fält man vanligtvis rör sig eftersom inom de fält man vanligtvis 
rör sig finns en förmodad uppskattning, godtagande eller acceptans av hur man framställer sig. Det sociala 
kapitalet har ett positivt värde i specifika fält. 
53 Förf. kommentar. Mitt perspektiv är att människan är i ständig förändring och genom detta är människan 
utvecklingsbar. Människan är inget oskrivet kort och det medföljande habitus har ingen ödesmättad kraft att 
förhindra att en människa utvecklas och förändras mot något som tilltalar denna. Finns det en vilja i en människa 
är det bara tiden som kan stoppa denna från att utvecklas. 
54 Wallace A. Ruth, Alison Wolf (1980, sid. 36). “Contemporary Sociological Theory”. Continuing the classical 
tradition. Third edition.Prentice Hall. 
55 Gerner Ulla (2005, sid. 30). ”De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen – hinder och möjligheter.” 
Stockholms Universitet, Socialhögskolan. Akademitryck AB 2005. 
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Kritiken som Parson fått för denna modell av sjukrollen är bland annat att den inte passar in 
på personer som har kroniska sjukdomar. Kravet för dem att bli friska ter sig som mer eller 
mindre omöjligt. Enligt Parson i dennes funktionalistanalys är människans mål att bli frisk, 
läkarens och medicinens uppgift är att göra människan frisk, att återupprätta ett friskt 
hälsotillstånd eftersom det är normalt. Parson menar att sjukdom är en avvikelse från det 
normala kan det onormala legitimeras genom att tillskriva en person en sjukroll (eller sjuk- 
eller aktivitetsersättning). Parsons sjukroll har hela tiden en strävan om att bli frisk, att bli 
normal igen.56  
 
En variant på Parsons sjukroll är rehabiliteringsrollen.57 Under 1970-talet uttalade Sofilios-
Rotshild att rehabiliteringsrollen såg på kroniskt sjuka att dessa skulle acceptera att de var 
sjuka. Som sjuk skulle man lära sig att handskas med sin sjukdom samt att man skulle lära sig 
att göra så mycket som möjligt som friska utförde. Kritiken mot detta synsätt har bland annat 
kommit från Colin Barnes som menar synsättet är deterministiskt och att man härleder vad 
människor utan funktionsnedsättningar tror sig veta om hur det är att leva med 
funktionsnedsättningar. En följd av detta synsätt är att om rehabiliteringen inte lyckas då är 
det den enskildes fel eftersom denne då haft fel förhållningssätt.58 
 
Parsons utgångspunkt att den person som blivit sjuk reagerar med att träda in i sjukrollen som 
ett sätt att upprätthålla jämvikt i systemet menar också Mechanic (1977-78)59 att en person 
kämpar för att kontrollera situationen och sin livssituation. Mechanic har i sin forskning 
kommit fram till att det skiljer sig åt mellan hur och i vilken grad människor tar åt sig 
sjukrollen. Vissa människor accepterar rollen lättare än vad andra människor gör. Genom 
detta menar Mechanic att sociala faktorer inverkar på sjukrollen. 
 
Halligan (2003)60 säger att medicinen idag underskattar människors förmåga att influera och 
kontrollera sina handlingar. Halligan menar att människor idag lever i ett samhälle som 
bygger på att man har kontroll över många olika saker samtidigt, vad är det då som gör att 
man inte skulle kunna kontrollera sin sjukdom. Resonemanget bygger på att människor skulle 
kunna utnyttja sjuksystemet i högre grad än vad läkare tror att människor gör. 
 
Parsons definition av sjukrollen som en avvikande roll i samhället som ställer till med 
problem både för samhället och för individen antar jag att det politiska systemet också har 
antagit. Grunden för denna definition finns bland i Försäkringskassans arbete idag år 2007, 
vilket är grundat i vad1944 års socialvårdskommitté sa:” /… bör man vid bedömning av om 
sjukdom föreligger hålla sig till vad som enligt vanligt språkbruk och gällande 
läkarvetenskaplig uppfattning anses vara sjukdom. Varje onormalt kropps- eller själstillstånd 
som inte hör ihop med den normala livsprocessen kan med den utgångspunkten betecknas 

                                                 
56 Förf. kommentar. Delar av den allmänna socialförsäkringen vilar på antaganden som den medicinska 
vetenskapen slagit fast som normalt respektive onormalt. Det är ett medicinskt utlåtande som är avgörande för 
om en person kan anses vara helt eller delvis arbetsoförmögen genom att ett medicinskt tillstånd nedsätter 
arbetsförmågan. Utlåtanden som fälls som har bärkraft är utlåtande som vilar på medicinsk grund, det vill säga 
att det är läkare och psykologer i första hand som har möjlighet att tillskriva en person arbetsoförmåga genom ett 
konstaterat medicinskt tillstånd eftersom ett specifikt tillstånd ses som onormalt i förhållande till det normala. Ett 
medicinskt utlåtande har bärkraft i de båda organisationerna den nya Försäkringskassan och 
Arbetsmarknadsverket. 
57 Gerner Ulla (2005, sid. 31). 
58 Gerner Ulla (2005, sid. 31). 
59 Gerner Ulla (2005, sid. 31).  
60 Gerner Ulla (2005, sid. 32). 
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som sjukdom. 61”Med antagandet av vad som kan anses vara normalt/onormalt samt sjukt och 
friskt, som är förankrat i den medicinska vetenskapen finner Parsons definition av sjukrollen 
med två rättigheter och två skyldigheter överensstämmelse.  
 
I mitt arbete använder jag mig av definitionen av Parsons sjukroll för att se i vilken grad 
definitionen finner överensstämmelse eller brist på överensstämmelse sett i förhållande till hur 
enskilda personer uppfattar att de är sjuka/friska, normala/onormala, att de finner sitt tillstånd 
som onormalt och icke önskvärt samt att de inte längre än nödvändigt kommer att uppehålla 
sig i socialförsäkringssystemet. Individerna har således en strävan mot att förändra det 
tillstånd som sjukrollen innebär. Personer antas också söka professionell hjälp när dessa 
befinner sig sjukrollen för att råda bot på sitt sjuka tillstånd. 
 
4.4 Deborah Stone 
 
I Deborah Stones”The Disabled State” (1985)62 förklarar Stone handikappolitik utifrån 
industrialismens framväxt. Stone argumenterar för att handikapp är en social konstruktion i 
den grad politiker definierar det att vara ett handikapp. Detta grundar Stone i att alla samhälle 
har två distributionssystem. Ett system är baserat på arbete, det andra systemet är baserat på 
behov som människor har, t.ex. att ha sjuk- eller aktivitetsersättning för att de är sjuka eller 
har en eller flera funktionsnedsättningar.  
 
När handikappbegreppet blev uttolkat att helt eller delvis betyda för sjuk för att kunna arbeta 
har kopplingen till det medicinska perspektivet vuxit fram. Sammankopplingen mellan en 
medicinsk definition av arbetsoförmågan eller att inte kunna arbeta på medicinska grunder 
menar Stone är kopplat till den historiska utvecklingen av den administrativa 
kategoriseringens framväxt vilken har löpt parallellt med industrialismens utveckling63. Den 
politik som har förts under industrialismens utveckling har haft behov av en objektiv 
administrativ kategorisering för att kunna definiera vad som är ”äkta” respektive ” 
påhittade”64 nedsättningar som skulle kunna definieras som handikapp.   
 
Stone menar att kategorin handikapp har haft väsentlig betydelse för utvecklingen av den 
tidiga kapitalismen och är fortfarande idag ett instrument för staten att ha kontroll över 
arbetskraftens storlek och utformning. Stone säger att de kriser som har funnits gällande 
definitionen av vad som är handikapp eller inte, har varit relativt lätta att lösa eftersom en 
återdefinition har varit relativt enkel att återkomma till. Under slutet av 1990-talet har det 
ändrat sig mot att bli mer detaljstyrt i definitionen av vad som är handikapp, när det blir mer 
detaljstyrt har nya diagnoser tillkommit eller nya diagnosgrupper, det gör sammantaget att när 
en person erhåller en diagnos och tidigare har blivit beviljad ersättning från välfärdssystemet 
är det svårt att säga nej till nästa som kommer med samma diagnos. Stone säger också att 
personer blir socialiserade in i sjukroller genom kontakt med olika institutioner.  

 
                                                 
61 Gerner Ulla (2005, sid. 48). 
62 Barnes Collins, Mercer Geof and Shakespeare Tom (1999, sid. 69-71). “Exploring Disability  a Sociological 
Introduction.” Deborah Stone “The Disabled State” Polity press 1999. 
63 IFAU – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Junestav Malin (2007:4) ”Socialförsäkringssystemet och 
arbetsmarknaden, politiska idéer, sociala normer, och institutionell förändring – en historik” Under 60-talet i Sverige 
uppstod kritik mot välfärdsbygget som hade påbörjats och som av några ansågs vara färdigtbyggt – Medan andra menade att 
välfärdsbygget inte alls var färdigbyggt. Det fanns stora skillnader i förutsättningar att leva ett drägligt liv som kunde ses 
mellan olika grupper i Sverige under denna tid. Kritiken mot socialdemokratins fokus på tillväxt skapade utslagning av 
människor som inte kunde hålla det tempo som den tidens produktionsvillkor var satt under. Den som inte kunde klara av 
tempot blev utslagen från arbetsmarknaden.   
64 Barnes Collins, Mercer Geof and Shakespeare Tom (1999, sid. 70). 
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Kategoriseringen som fortlöper sker genom legitimering av det byråkratiska välfärdssystemet 
med det medicinska perspektivet och dess företrädare som portvakt. Stone demonstrerar hur 
tillskrivandet till handikappkategorin är en politisk fråga och en social konstruktion som blir 
transformerad till formell administrativ kategori. Genom att den medicinska professionen är 
involverad i definitionen av den sociala konstruktionen blir denna transformerad till en 
administrativ kategori. Den objektivt verifierbara kategoriseringen visar att en person är för 
sjuk för att arbeta. Sjukdomen i sig bidrar till att personen inte kan stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Genom detta förfarande som är legitimerat genom välfärdssystemens och den 
medicinska praktikens funktioner blir människor åsidosatta delar av ett normalt socialt liv 
vilket inkluderar studier, arbete, att göra karriär och i vissa fall fråntagen rättigheten att växa 
genom att ha rätt att misslyckas. Istället blir människorna återbördade till sjukrollen i behovs 
baserade system.  
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5 Begrepp 
 
5.1 Funktionshinder och handikapp 
 
I vardagligt tal (beroende av vems vardag det handlar och som blir belyst) finns förmodligen 
en tanke om att funktionshinder och handikapp är något som har att göra med personer som är 
blinda, eller har någon annan fysisk funktionsnedsättning. Den fysiska nedsättningen gör att 
personen blir definierad och kallad handikappad utan någon reflektion över hur det är i 
praktiken med olika förmågor och om förmågor eller brist på förmågor blir ett handikapp i en 
given miljö.  
 
En definition av funktionshinder är beroende av i vilket sammanhang begreppet används. 
Inom forskning och inom politiska sammanhang finns olika definitioner. Bland annat 
Szebehely, Fritzell &Lundberg menar att definitionen av funktionshinder är beroende av vad 
någon vill veta om begreppet i något sammanhang, samt vad den framtagna kunskapen ska 
användas till65. 
 
Definitionen av funktionshinder i denna text baserar sig på FN:s standardregler66. FN:s 
standardregler säger att begreppet ”funktionsnedsättning” innefattar ett stort antal olika 
funktionshinder. Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller 
intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller -sjukdomar, medicinska 
tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av 
bestående eller övergående natur. Begreppen ”funktionshinder” och ”handikapp” används ofta 
på ett oklart och förvirrande sätt. Generellt kan man säga att ett funktionshinder 
har man, ett handikapp blir det först i relation till omgivningen. Med funktionshinder menas i 
denna undersökning att man kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- eller röstproblem, 
rörelsehinder, allergi eller någon form av psykiskt funktionshinder. Det kan också 
vara att man har diabetes, hjärt-lungproblem, mag-tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi 
eller något liknande67. 
 
5.2 En medicinsk definition av funktionsnedsättning 
 
I allmänna sammanhang är en funktionsnedsättning en konsekvens av en skada eller sjukdom. 
Jag tänker använda begreppet i syfte att belysa personers livsvillkor sedda utifrån 
funktionsnedsättningen, samt att försöka utröna om det finns en strävan mot normalisering 
genom att försöka förstå var gränsen går när funktionsnedsättningen övergår till att vara ett 
hinder – personen blir funktionshindrad i en given miljö. 
 
I olika forskningssammanhang är funktionshindrad en definition av en nedsättning av olika 
funktionsförmågor. Denna definition har som innebörd att den tar fasta på konsekvenser av 
brister i egenskaper som en människa är bärare av eller inte är bärare av, därav definitionen 
funktionshinder. Problem med funktionsbaserade definitioner är att en brist eller 
tillkortakommande i någon funktion inte behöver utesluta en annan funktion. Denna definition 
har som konsekvens att personen blir bärare av något som denna kanske inte varit orsak att 
det har uppstått eller blivit så. Personen blir ansvarig för tillkortakommandet. 
                                                 
65 Riksförsäkringsverket (2002, sid. 13). ”Socialförsäkringsboken 2002”. Riksförsäkringsverket 2002, 
Stockholm. 
66 http://www.independentliving.org/standardrules/STILStandardRegler1.html Denna länk innehåller 
fulltextversion av FN:s standardregler (2008-01-01).  
67 www.scb.se (2007-12-31). ”Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden – 4:e kvartalet 2006.” 
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Ett annat sätt att definiera funktionshinder är genom en form av administrativ kategorisering. 
Funktionshindret ger möjlighet att erhålla någon form av stöd från det offentliga enligt lagar 
och förordningar. Genom den administrativa kategoriseringen blir en person med eller flera 
funktionsnedsättningar tillskriven tillhörighet till någon specifik kategori beroende av vilket 
stöd som kan komma ifråga. Den administrativa kategoriseringen av funktionsnedsättning 
bygger också på den medicinska definitionen av funktionsnedsättning(ar). 
 
Det administrativa funktionshindret bygger också på funktionsförmåga, det vill säga vad en 
person kan antas kunna prestera eller inte prestera. Genom att lagar och förordningar styr 
bedömningen av ett administrativt funktionshinder finns avgränsningar för vilka kriterier som 
ska vara uppfyllda för att komma i åtanke för ett visst stöd. 
 
Inom det socialpolitiska området samt inom det arbetsmarknadspolitiska området finns det 
behov av att kunna definiera vad som är funktionshinder och inte funktionshinder. Sådana 
definitioner förekommer i olika administrativa delar av välfärdssystemets stödfunktioner. 
Genom olika definitioner av vad funktionshinder är man (eller blir man) funktionshindrad om 
man uppfyller vissa kriterier. Genom att det finns färdiga kriterier för vad som kan definieras 
som funktionshinder fungerar detta också som en avgränsning gentemot annat som kanske 
uppfattas som hinder. 

 
5.3 En miljörelativ definition av funktionsnedsättning 
 
Det har i hög grad varit en medicinsk och i viss mån en pedagogisk tankemodell som har legat 
till grund för hur man gått till väga i försöken att tillrättalägga funktionshindrades 
livsvillkor.68 Över tid har ett miljörelativt perspektiv växt fram vilket har sagt att personer 
med olika nedsättningar blir funktionshindrade om inte omgivningen tillhandhåller resurser 
som enskilda personer saknar. Miljöns tillkortakommande bidrar till att enskilda individer blir 
handikappade av omgivningens brist på resurser. 

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken i proposition 1999/2000 sägs bland 
annat att personer med funktionsnedsättningar citat: ”alltför ofta enbart ses som vårdobjekt” 
slut citat. Genom detta perspektiv blir följderna att handikappolitiken också ses utifrån ett 
vårdperspektiv.69  

Definitionsmässigt kan man se funktionshinder som en konsekvens av en skada eller sjukdom 
men detta behöver nödvändigtvis inte betyda att en person blir handikappad vilket skulle ha 
betydelsen svårigheter att leva ett liv i praktiken som människor gör. 

I Sverige och inom Världshälsoorganisationen WHO används ett miljörelaterat 
handikappperspektiv. Det har betydelsen av att handikapp ses som en effekt av ett möte 
mellan en person med en funktionsnedsättning och en omgivande miljö som inte till fullo är 
anpassad efter personens funktionshinder. 
 
Omgivningen bidrar till om det ett handikapp ska uppstå eller ej. Miljön har således stor 
betydelse för om något ska uppfattas som ett handikapp. Det finns ett relativt förhållande till 

                                                 
68 Lindqvist Rafael & Hetzler Antoinette (red. 2004, sid. 52) 
69 Lindqvist Rafael & Hetzler Antoinette (red. 2004, sid. 52) 
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miljön och den eller de så kallade tillkortakommande en person har definierats att vara bärare 
av.  
 
Detta arbetes definition av funktionshinder och handikapp baserar sig på FN:s standardregler 
enligt ovan vilket inbegriper ett miljörelativt perspektiv samt betonar också att det finns ett 
kulturellt sammanhang som uppstår genom den sammanlagda inverkan av personers 
dispositioner såsom dessa uttrycks genom deras tillägnade habitus. Genom detta bildas lokala 
diskurser som har betydelse för hur en institution väljer att definiera funktionshinder och 
handikapp. I skapandet av en karaktär för en roll inom en social struktur finns diskurser som 
man antar mer eller mindre att vara sanna. Detta producerar ett sätt att kommunicera på. 
Bourdieu talar om den lingvistiska marknaden. Sociala villkor skapar diskurser som befinner 
sig inom specifika fält.70 Inom fälten eller de sociala strukturerna finns förutsättningarna för 
att spela spelet som villkoras utifrån ett tillägnat habitus.  
 
Personer som förekommer i detta skrivna arbete och som genom olika utsagor definierar 
funktionshinder och handikapp ser jag som att definitionen är beroende av hur dessa personer 
genom sina tillägnade habitus väljer att konstruera sina världar på. Marika Hanson definierar 
det som att konstruktioner är ”individbundna kognitiva konstruktioner bestående av 
erfarenheter och kunskaper genom vilka individen förstår världen.71”  
 
I enlighet med hur Erving Goffman (1974)72 avgränsar människans uppfattningsförmåga i 
definitionen av en situation - ett antal sociala konstruktioner som utifrån varseblivningen 
fungerar som gränser för den givna situationen. Detta finner överensstämmelse med hur 
Bourdieu menar att ett tillägnat habitus inverkar på uttalanden. 
 
5.4 Arbetshandikapp 
 
Enligt tidskriften ”Arbetsterapeuten”73 har Arbetsmarknadsverket skapat begreppet 
arbetshandikapp för att markera att en person kan vara handikappad i förhållande till en 
speciell arbetsuppgift eller arbetsmiljö i relation till sin funktionsnedsättning. En person som 
har en funktionsnedsättning är inte arbetshandikappad om inte miljön eller specifika 
arbetsuppgifter ställer krav som gör att en person inte klarar av dem. Enligt 
Arbetsmarknadsverket kan en person vara arbetshandikappad i en miljö men inte i en annan. 
 
 74”För att ge personer med arbetshandikapp samma möjligheter som andra 
 arbetssökande finns möjligheten att sätta en handikappkod. Koden sorterar in 
 personen i en kategori av arbetshandikapp och anger behov av service. 
 Definitionen av arbetshandikapp lyder: ”Den som på grund av fysisk/ kroppslig 
 skada, störning/skada i hjärnans organisation eller 

                                                 
70 Bourdieu Pierre (1991, sid. 131-133). Bourdieu säger att ett fält kräver att det finns människor som är 
begåvade med ett visst habitus som förutsätter kunskaper om just det som krävs för att kunna erkänna spelets 
inneboende lagar. Man har genom detta antagit en övergripande diskurs som mer eller mindre bestämmande för 
hur man kan leva ett liv. 
71 Hanson Marika (2004, s. 19). 
72 Goffman Erving (1974 sid.207). ”Jaget och Maskerna.” Raben & Sjögren 1991. 
73http://www.akademikerhuset.se/www/fsa/textarkiv.nsf/UNID/A685FBBB0D9C75D9C1256DC60035ADA5/$
File/031014.pdf (2008-01-01)  
74 Citat från följande internetadress: 
http://www.akademikerhuset.se/www/fsa/textarkiv.nsf/UNID/A685FBBB0D9C75D9C1256DC60035ADA5/$Fi
le/031014.pdf (2007-01-01) 
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 psykisk sårbarhet har ett somatiskt, psykiskt, intellektuellt eller socialmedicinskt 
 funktionshinder, som har, eller väntas få, svårigheter att få, eller behålla ett 
 förvärvsarbete sägs ha ett arbetshandikapp.” 
 
Vidare får man information om att det kan skilja sig mellan länen hur Arbetsmarknadsverket 
har valt att organisera arbetet med dem som har arbetshandikapp.75 
 
 
5.6 Koder för arbetshandikapp enligt Arbetsmarknadsverket 
 
Koder som anges nedan används vid kodning av personer med funktionsnedsättningar vid 
arbetsförmedlingskontor. 76 
 
Grupperingen av koder för arbetshandikapp i åtta grupper ändras till två-ställig kod. Samtidigt 
utökas antalet koder för arbetshandikapp. Hörsel-, synskadade och rörelsehindrade delas upp i 
två grupper, den ena med ett mer omfattande arbetshandikapp än den andra. Helt nya koder 
för arbetshandikapp kod 91-93 införs. Upp till tre arbetshandikapp, mot tidigare ett enda, kan 
anges för en person. Det arbetshandikapp som anges i första fältet är det huvudsakliga 
arbetshandikappet. Införs i sekvensfilerna. 
 
Första siffran anger en tidigare sifferkod som är ändrad till den följande siffran. Där det står 
saknas har en siffra tillkommit för en ny kategori inom arbetshandikapp. 
 
1, 11 Hjärt-, kärl- och/eller lungsjukdom 
2, 20 Hörselskada 
Saknas 21 Barndomsdövhet 
Saknas 22 Hörselskada 
3, 30 Synskada 
Saknas 31 Grav synskada 
Saknas 32 Synsvaghet 
4, 40 Rörelsehinder 
Saknas 41 Rörelsehinder som kräver hjälpmedel 
av typ rollator eller rullstol 
Saknas 42 Övriga rörelsehinder 
5, 51 Övriga somatiskt relaterade 
arbetshandikapp 
6, 61 Psykiskt arbetshandikapp 
7, 71 Intellektuellt arbetshandikapp 
8, 81 Socialmedicinskt arbetshandikapp 
Saknas 91 Astma/allergi/överkänslighet 
Saknas 92 Dyslexi/specifika inlärningssvårigheter 
Saknas 93 Förvärvad hjärnskada 
 
 
 

                                                 
75http://www.akademikerhuset.se/www/fsa/textarkiv.nsf/UNID/A685FBBB0D9C75D9C1256DC60035ADA5/$
File/031014.pdf (2007-01-01) 
76 Uin 2004:1 Arbetsmarknadsverket informerar (2007-12-25), pdf från Internetadress: www.amv.se. 
 ”Definitioner inom AMV:s statistik. Historik över ett urval av våra begrepp.” Rapporten ingår in en serie Uin 
som utges av AMS utrednings- och statistikenhet. 
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5.7 Arbets(o)förmögen 
 
I lagen ( 1962:381)77 om allmän försäkring, 7 kap. om sjukersättning och aktivitetsersättning 
kan man läsa följande: 
 
”1 § En försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom 
eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan och som var 
försäkrad vid försäkringsfallet har enligt bestämmelserna i detta kapitel rätt till 
sjukersättning eller aktivitetsersättning, om nedsättningen kan antas bestå under minst ett år.  
 
En försäkrad som på grund av funktionshinder ännu inte har avslutat sin skolgång på 
grundskolenivå och gymnasial nivå har enligt vad som närmare anges i 7 § rätt till 
aktivitetsersättning under den tid skolgången varar oavsett om arbetsförmågan är nedsatt 
eller inte.  
 
Sjukersättning kan tidigast utges från och med den månad då den försäkrade fyller 30 år och 
längst till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 65 år.  
 
Kan arbetsförmågan anses varaktigt nedsatt skall sjukersättning utges tills vidare. Kan 
arbetsförmågan antas nedsatt under en begränsad tid skall sjukersättning utges för viss tid 
(tidsbegränsad sjukersättning). Vad som i övrigt i denna lag eller annan författning sägs om 
sjukersättning gäller även tidsbegränsad sjukersättning om inte annat anges.” 
 
Ovanstående bygger på att det finns ett läkarutlåtande som bekräftar att tillståndet är som 
ovan, personen ifråga har samma uppfattning om sin arbets(o)förmåga samt att 
Försäkringskassan uppfattar sambandet med funktionsnedsättning(ar) som att 
funktionsnedsättningarna inverkar på möjligheten att utföra ett vanligt förekommande arbete 
till minst 25 procent (upp till 100 procent). Då är en person per definition för sjuk för att 
kunna arbeta och man kan beroende av ålder antingen uppbära aktivitetsersättning ( 19 – 29 
år), samt sjukersättning (30 – 65 år). 
 
  
5.8 Välfärdssystem 
 
Inom det som jag kallar det svenska välfärdssystemet finns delar som har till uppgift att stärka 
medborgarnas resurser. De delar jag har intresserat mig för är 
Socialförsäkringsadministrationen och de delar som administreras som sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Jag ser de delar av Socialförsäkringsadministrationen som jag valt att 
belysa att de ska stärka eller rusta enskilda personer som kommer i kontakt med dem. En 
annan del av välfärdssystemet som jag valt att belysa är delar av arbetsmarknadspolitiken. De 
delar jag valt att fokusera på inom arbetsmarknadspolitikens operationalisering är de som har 
till uppgift att stärka den enskilde så att denna på ett lättare sätt kan komma i kontakt med 
arbetsmarknaden och genom det uppnå mer självständighet genom kompetenshöjning och 
eventuellt ett arbete. Jag ser den förda arbetsmarknadspolitiken som att den delvis ska stärka 
den enskilde genom att tillföra denna mer resurser.  
 
Enligt tidskriften ”Arbetsterapeuten”78 är intentionerna med den svenska 
arbetsmarknadspolitiken att en funktionsnedsättning inte ska påverka möjligheterna att nå 

                                                 
77Citat från:  www.forsakringskassan.se (2008-01-01). Försäkringskassans regelbok för socialförsäkringen. 
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arbetsmarknaden. Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett viktigt instrument för att realisera 
politiska intentioner. 
 
5.9 Materialitet 
 
Möjligheten att spela olika roller begränsas och möjliggörs av ett samhälles materiella 
karaktär. Det kan sägas konstituera tillgängligheten av roller och rollernas specifika 
konstitution.   
 
I den begränsade undersökning jag utför finns roller som är mer eller mindre utformade av 
offentlighetens materialitet. Jag definierar offentlighetens materialitet såsom A. Hetzler79 
diskuterar förutsättningar för densamma:  
 
I de olika delarna av välfärdsystemet finns uttalat att flera olika aktörer har ansvar för 
återbördandeperspektivet för den enskilde hjälpsökande. Uppdelningen har skapat flera olika 
administrativa system som möter individen utifrån det enskilda systemets tillhörighet och 
därigenom dess interna målsättning med sin verksamhet. 
 
Offentlighetens rolluppsättning kan till viss del sägas vara självvald av individen. Det går att 
välja att inte ta en erbjuden roll och göra något helt annat. I vilken mån man väljer att ta en 
roll och handla enligt de möjligheter som ges att handla utifrån rollkonstruktionen och 
förväntningar från betydelsefulla andra är avhängigt av personens konstitution sedd genom 
dennes socialhistoriska utveckling. Denna utveckling har gett personen redskap att handla i 
olika situationer. Det som också har betydelse men som är svårt att visa är slumpens 
inflytande på en människas livsberättelse i interaktionen med befintliga sociala strukturer.  
Vissa offentliga roller är temporära till sin karaktär. Aktivitetsersättningsrollen kan man 
inneha under perioden 19 – 29 år samt att den är tidsbegränsad under denna period till att 
omfatta perioder om ett till tre år per beviljande av förmånen. Sjukersättningsrollen kan både 
vara temporal och definitiv. Vilket det blir är avhängigt av hur man resonerar kring en 
arbetsoförmåga vid Försäkringskassan. Teoretiskt sett och sett till förutsättningar för att 
erhålla sjukersättning är grundkravet att man är fyllda 30 år samt att man som individ 
upplever sig vara helt eller delvis arbetsoförmögen. Roller som finns inom 
arbetsmarknadspolitiken är också temporära till sin form enligt hur förordningar kring dessa 
är utformade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
78http://www.akademikerhuset.se/www/fsa/textarkiv.nsf/UNID/A685FBBB0D9C75D9C1256DC60035ADA5/$
File/031014.pdf (2008-01-01). Sökning i Google på orden ”vanligaste arbetshandikappet?. 
79 Hetzler A., Melén D. och Bjerstedt D. (2005). 
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5.10 Den medicinska diagnosen 
 
ÊaùÜ }tz tÇäùÇwxÜ xàà ÉÜwÊ? át [âÅÑàç WâÅÑàç 
y≠Üt~àyâÄÄà? Êáü uxàçwxÜ wxà }âáà ätw }tz ä|ÄÄ tàà wxà á~t 
uxàçwt @ ätÜ~xÇ ÅxÜ xÄÄxÜ Å|ÇwÜxAÊ 
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ÉÜwxÇ tàà uxàçwt ÉÄ|~t át~xÜAÊ 
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≠äxÜáùààÇ|Çz DLKDA áA DJD<A 
 
 
Den medicinska diagnosen har betydelsen att den står för vad som anses vara ett 
sjukdomstillstånd vid en given tidpunkt definierat av den medicinska vetenskapen. Den 
medicinska diagnosen ser jag som att den ska hjälpa den enskilde vid övriga möten med de 
delar av välfärdssystemet som jag valt att belysa. Genom den medicinska diagnosen ska det 
enligt detta arbete vara lättare att göra fullgoda handlingsplaner som har som målsättning att 
den enskilda personen kan uppnå självständighet. I detta arbete används den medicinska 
diagnosen för att förmedla insikter om diagnosens praktiska betydelse i sammanhang av 
studier och arbetsliv. 
 
5.11 Sjukdomsbegreppet 
 
Det svenska sjukdomsbegreppet har en bred tolkningsram. När det används är det viktigt att 
belysa vad det står för i ett visst sammanhang. I det engelska språket finns tre olika 
dimensioner av begreppet sjukdom – illness används för att definiera en persons egna 
upplevelser av sitt mående. Disease står för den medicinska vetenskapens definition av vad 
sjukdom är vid en viss tidpunkt. Sjukdomen uttrycks genom den medicinska vetenskapens 
diagnostisering av ett visst tillstånd. Sickness står för den sociala dimensionen av vad 
sjukdom representerar genom att en person har en illness eller disease vilket kommer till 
uttryck i ett sjukrollstagande. Förutsättningar för att anta en sjukroll varierar över tid samt att 
det även varierar mellan olika kulturer.80 
 
Begreppen illness och disease är båda införlivade i kroppens funktioner. Sickness-begreppet 
har framförhandlade innebörder. Sickness består av rättigheter och skyldigheter i förhållande 
till vad som är bestämt vid en viss tidpunkt. Det som är betydelsefullt är att en person kan 
erhålla en sjukroll utan att vara bärare av disease eller illness. Således en sjukroll som enbart 
har sociala innebörder. Vid en viss tidpunkt i en specifik kultur har man kommit fram till att 
yttre förutsättningar alternativt den omgivande miljön har innebörder för en enskild person 
som bidrar till att personen måste anta en sjukroll utifrån sociala aspekter. I delar av 
välfärdssystemet finns inbyggda administrativa funktioner som bidrar till att enskilda personer 
kan bli fördelade en sjukroll som till stora delar bygger på sickness och har en relativ 
avsaknad av illness och/eller disease.  

                                                 
80  www.sbu.se  (2003) ”Sjukskrivning - orsaker, konsekvenser och praxis”, sid. 30-31. Information 
hämtad från Internet 2007-12-18. 
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I detta arbete används sjukdomsbegreppet på samma sätt som det används i den administrativa 
kategorisering som sker då den medicinska vetenskapen per definition har kommit fram till att 
en person är för sjuk för att kunna arbeta. Sjukdomsbegreppet används för att tydliggöra 
sjukdomens inverkan på personen och dennes möjligheter att kunna utföra ett arbete.  
 
5.12 Habitus 
 
Enligt Prismas ordbok ”Främmande ord”81 står habitus för beskaffenhet, utseende, dräkt till 
yttre skick, hållning och helhetsintryck. Begreppet habituell står för inrotad, vanemässig och 
sedvanlig. Bourdieu82 använder begreppet habitus när han belyser dispositioner som personer 
har erhållit genom erfarenheter gjorda i sina liv. Med habitus avser Bourdieu system av 
dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. 
Habitus kan betraktas som förkroppsligat symboliskt kapital. Symboliskt kapital är allt som 
sociala grupper igenkänner som värdefullt och tillerkännes som sådant.  
 
När Bourdieu utvecklar sin uppfattning om uppdelningen av individ och samhälle säger han 
att det finns ett definitionsfel vilket grundar sig i samhällets existens vilket baserar sig på två 
former som är oskiljbara – Den ena är den institutionella ordningen, den andra är personers 
erhållna dispositioner som bidrar till att forma personers habitus, vilket kan förklaras som 
dräkt, yttre skick, beskaffenhet osv. Dispositionerna står för den handlingsberedskap som kan 
finnas beroende av organismens ställningstagande för eller mot olika erfarenheter vilka kan 
komma till uttryck i olika situationer som handlingsförmåga. Handlingsförmåga är beroende 
av tillgång till specifika dispositioner. Bourdieu talar om den socialiserade kroppen genom 
vilket erhållandet av socialt kapital83 visar sig genom erhållna dispositioner. Bourdieu menar 
att samhällets existensform är beroende av den institutionella ordningen och hur enskilda 
personer tillgodogör sig erfarenheter genom den institutionella ordningen vilket visar sig som 
erhållna dispositioner som kommer till uttryck i handlingsförmåga.  
 
I detta arbete använder jag begreppet habitus för att få en förståelse av enskilda individer i 
empirin och deras uppfattning om sig själv i relation till sin omgivning. Behovet av begreppet 
ser jag genom att personer i empirin är klassificerade på olika sätt i olika sammanhang. 
Klassificeringen som har skett ger en bild av enskilda personer. Mitt arbete har behov av att 
kunna se personer utifrån andra kriterier, bland annat för att kunna se individen som något 
mer än en person med en eller flera funktionsnedsättningar. Det sociala kapitalet visar till 
vissa delar hur personer har internaliserat delar av sin omgivnings värderingar och attityder 
gentemot sin egen uppfattning av sig själv. 
 
5.13 Fältbegreppet 
 
Bourdieu talar om fältets struktur utifrån maktförhållanden mellan aktörerna som befinner sig 
i fältet (organisationer, institutioner).84 Bourdieu menar att det pågår en kamp mellan dem 
som befinner sig i fältet. De som rör sig i fältet har olika kunskapskapital. Fältet har 
betydelsen, ett system av relationer mellan positioner vilka besättes av specialiserade agenter 
och institutioner som kämpar om något för dem gemensamt. Kampen som pågår inom fältet 
går ut på att ett specifikt kapital ska vinna kampen om vad som är mest giltigt vid en specifik 
                                                 
81 Prismas (1991, sid. 176). ”Främmande ord 25000 ord”. Bokförlaget Prisma Stockholm 1991. 
82 Bourdieu Pierre (1992, sid. 43).”Kultur och kritik”. Daidalos förlag, Mediaprint AB Uddevalla 1992. 
83 Bourdieu Pierre (1992, sid. 36). 
84 Bourdieu Pierre (1992, sid. 132). 
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tidpunkt. I fältet kring handikapp och den del som jag har valt att undersöka befinner sig 
många olika aktörer, organisationer och institutioner. Sammantaget ger detta mig en bild av 
handikappfältet som fyllt av definitioner som i flera fall går mot varandra.  
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Bilden ovan illustrerar enligt mig handikappfältets struktur med olika aktörer. Aktörerna har 
olika kapital som har olika värde. Det kapital som handikappvetenskapen är bärare av är 
oomtvistat, dock finns en osäkerhet kring det praktiska värdet om jag ser det i förhållande till 
hur min uppfattning om reella styrkeförhållande inom handikappfältet. Jag ser det som att 
längst från möjligheten att bestämma eller den som har minst möjlighet att bestämma något 
som egentligen är mycket personligt och baserar sig på kunskap om sig själv är den enskilda 
personen som är bärare av funktionsnedsättning(ar). Den funktionsnedsatta personen befinner 
sig i periferin av handikappfältet. Familjen som institution har mycket stor möjlighet att 
inverka på självbildsuppfattning hos en person som är bärare av funktionsnedsättningar. 
Politiska intentioner med olika reformer filtreras genom operationalisering av regionala, 
lokala samt enskilda chefer i olika positioner genom uttolkningar. Därefter följer ytterligare 
filtrering genom arbetsgrupper och enskilda tjänstemän/handläggare i olika organisationer. 
Den medicinska vetenskapen ligger till grund för hela handikappfältet genom att det är genom 
definitionen sjuk som det kan uppstå en arbets(o)förmåga. 
 
I detta arbete använder jag Bourdieus fältbegrepp för att bringa klarhet i omgivande strukturer 
som en person med funktionsnedsättning kan komma i kontakt med. Fältbegreppet används 
också för att förstå maktstrukturen i handikappfältet. 
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5.14 Lingvistisk marknad 
 
Bourdieu menar att det finns något underförstått i varje muntlig och skriftlig diskurs. Genom 
detta finns förutsatta antaganden om något vid varje tillfälle då kommunikation sker. Detta 
sker genom antagandet att mentala strukturer är internaliserade sociala strukturer. Det språk 
som används i en viss situation är inte enbart beroende av den enskilde personen och dennes 
kompetens – Språket som används är också beroende av inom vilken lingvistisk marknad den 
specifika diskursen framställs inom. Diskursen är beroende av personens kompetens samt den 
marknad där diskursen framställs. Diskursens framställning är också beroende av villkoren för 
dess mottagande.85 Bourdieu menar att det sistnämnda skulle utforskas mer. I detta arbete 
använder jag delar av den lingvistiska marknaden och dess betydelse såsom Bourdieu 
definierar att det finns villkor för kommunikation som uppstår inom och mellan fält. Bourdieu 
menar att man lär sig ett språk som bestående av villkor för hur språket accepteras. Villkor för 
hur språket kan användas bygger på lönsamhet sett utifrån olika situationer.  
 
Den lingvistiska marknaden enligt modellen för handikappfältet (sid. 38) är bestående av flera 
olika kunskapsfält. Fälten var för sig har olika lingvistiska marknader. Varje fält har olika 
villkor för kommunikation. Till Bourdieus formel för den lingvistiska marknaden - 
lingvistiskt habitus + lingvistisk marknad = lingvistiskt uttryck,förs den ovillkorliga 
kommunikation som uppstår mellan olika marknader – t.ex. mellan Försäkringskassa och 
arbetsförmedling då man kommunicerar om att stå till arbetsmarknadens förfogande eller ej. 
Kommunikationen som förs mellan fälten den medicinska vetenskapen och arbetsförmedling 
då man kommunicerar en diagnos betydelse. Kommunikationen som förs mellan 
familjeinstitutionen, den medicinska vetenskapen och arbetsförmedling då man kommunicerar 
vad som anses vara lämpligt tillvägagångssätt för att en enskild person med 
funktionsnedsättning ska få ett innehållsrikt liv som möjligt ovs.  
 
Det som konstituerar de ovanstående exemplen på möten enligt Bourdieu är de olika 
diskursers som möts inom och mellan olika fält. När diskurser uttrycks har de olika värde och 
utifrån vem som säger vad har diskurser olika målsättningar och olika villkor för acceptans. 
 
5.15 Den institutionella ordningen 
 
För att förstå det rollteoretiska perspektivet genom Bourdieus habitus som agerande på en 
lingvistisk marknad där ramarna för handlingsutrymme till vissa delar bestäms av tillgängliga 
roller följer begreppet den institutionella ordningen härnedan. Ett samhälles institutionella 
ordning består av en uppsättning roller som en person kan anta mer eller mindre. Studien 
belyser sjukrollen, rollen som arbetshandikappad, den arbetsföre samt den person som har 
arbetsförmåga i varierad grad. 
 
Institutioner som en människa kommer i kontakt med kan vara privata eller offentliga. Privata 
institutioner kan vara familjen. Offentliga institutioner kan vara den kontakt man kommer att 
ha med hälso- och sjukvård, arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommunens socialtjänst 
m.fl. De sistnämnda institutionerna utgör delar av olika politikområden som i 
operationaliserad form kan kallas för Sveriges förda välfärdspolitik. Tillsammans utgör dessa 
institutioner offentlighetens materialitet eller fasthet. Rollerna som finns att spela i dessa 
offentliga institutioner är avhängiga av hur institutioner har bestämt vad som ska följa med ett 

                                                 
85 Bourdieu Pierre (1992, sid. 115-116). 
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eventuellt rolltagande. Är man sjuk finns det rättigheter och skyldigheter i det rolltagandet. Är 
man arbetslös finns det rättigheter och skyldigheter i det rolltagandet osv.  
 
För att kunna spela olika roller som finns i offentligheten har det politiska systemet utformat 
spelregler. Dessa kan kort benämnas som lagar, förordningar, policybeslut m.m. som följer 
med organisationer eller institution. Spelreglerna anger förutsättningar för hur man ska agera 
när man beviljar personer att spela roller. Rättigheter och skyldigheter som rolltagare regleras 
i det offentliga genom spelreglerna. 
 
Offentligheten består av flera olika existerande fält eller område som lever sina liv utifrån 
roller som finns inom de olika organisationerna, som verkar inom olika områden. 
Människorna i de olika organisationerna lever också sina liv i samverkan med men under 
beroende av institutionella förutsättningar. Som nämndes tidigare sker mötet mellan 
existerande strukturer och individen som handlande agent förutsättningslöst samtidigt som det 
finns existerande förutsättningar i form av rollförväntningar som kan vara formellt tvingande 
eller informellt utformade och mer eller mindre tvingande för en individ.    
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6 Metodologiskt tillvägagångssätt 
 
6.1 Inledning 
 
Världen i sig är obestämd. När världen bestäms på ett specifikt sätt är det genom olika 
människors intressen och deras sätt att förhålla sig till den bestämningen av världen. Det vi 
kallar fakta, data, empiri m.m. får mening i specifika sammanhang. Jag som (novis) forskare 
lever i en socialt konstruerad värld. Centralt perspektiv för arbetet är det rollteoretiska. 
Grunden för det rollteoretiska perspektivet är jag uppfattar det som ett sätt att objektifiera 
person, institution och organisation. Analytiska begrepp som används är främst från Pierre 
Bourdieu och dennes begreppsapparat. Valet av Bourdieu och dennes begreppsapparat vilar 
främst på kunskapen om dennes begreppsapparat samt att jag uppfattar det som att 
begreppsapparaten är tillämpbar i denna forskningsansats, främst på grund av min strävan att 
vilja ställa mig utanför händelseförlopp och bilda mig en förståelse av det som sker på ett för 
mig objektivt sätt. 
 
6.2 Förutsättningar för samtal 
 
Språket som förmedlas i arbetet har sina rötter i tankar kring hur erfarenheter formas genom 
olika former av socialt kapital. Den information som används härleds från några olika scener 
för samtal86. Alvesson & Deetz menar att forskningsintervjun bör ha en karaktär av en scen 
för ett samtal. Scenen har olika förutsättningar att kommunicera. Precis som en teaterscen 
finns det olika rekvisita som möjliggör eller förhindrar ett samtal från att bli framgångsrikt 
eller inte. De samtal jag har fört i och utanför mitt arbete vid Försäkringskassan har präglats 
av det som Alvesson87 benämner ett ”verkligt samtal.” Som en sanning för detta tar jag först 
min anställningsform som var en projektanställning. Genom denna anställningsform hade jag 
ingen fast förankring vid någon avdelning på Försäkringskassan. En andra sanning är det 
analytiska tillvägagångssätt som ingick i anställningen – att arbeta för att en metod 
framställdes som handlade om bemötande av personer som hade erhållit sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Genom denna del i anställningen analyserade Funaktiva organiseringen 
av sjuk- och aktivitetsersättningen. Det gällde från när ett ärende kom in till 
Försäkringskassan där någon hade initierat en ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning, till 
att belysa hur Försäkringskassan resonerade kring sysselsättning och rehabilitering för 
personer med den ersättningsformen. Den konstruktiva kritik som framlades riktades mot alla 
håll inom ramen för arbetet med sjuk- och aktivitetsersättning. En annan sanning är den som 
personer sa om mig då jag mötte dem vid hembesök, andra institutioner, café etc. att dessa 
inte såg mig som en representant för Försäkringskassan, ”jag kan inte se dig som att du 
jobbar vid Försäkringskassan”88 
 
6.3 Etnografisk ansats 
 
Att välja att belysa ett område som till sitt omfång är mycket stort - cirka en miljon människor 
anser att de har någon form av funktionsnedsättning enligt SCB89 med hjälp av fem unika fall 
kan verka pretentiöst. Av denna cirka en miljon människor har jag träffat 60-70 stycken varav 
jag har valt ut fem fall som jag valt att belysa. Känslan av att förminska en miljon människors 
uppfattning(ar) inom det område jag valt att fokusera är stor. Mitt val av metod för 
                                                 
86 Alvesson Mats &Deetz Stanley (2000, sid. 83). 
87 Alvesson Mats &Deetz Stanley (2000, sid. 85). 
88 Förf. kommentar. Uttalande från klienten och respondenten Johanna vid ett hembesök. 
89 www.scb.se (2007-03-31). ”Information om utbildning och arbetsmarknad” (2005:3). 
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genomförande bygger på vad jag anser vara trovärdigt metodologiskt tillvägagångssätt. Den 
etnografi jag tillämpat är uppbyggd kring förstahandinformation, deltagande observation i 
verkliga möten mellan olika aktörer, den enskilde personen samt att jag själv varit delaktig i 
vissa möten. Till vissa delar har jag använt mig av intervjumetod och information genom 
olika dokument som funnits tillgängliga, t.ex. läkarutlåtanden, anteckningar från möten 
mellan arbetsförmedling och Försäkringskassa m.m. 
 
Framställningen av ett fåtal fallbeskrivningar passar väl mot det etnografiska perspektivet. 
Det som ytterligare bidrog till att jag valde att presentera empirin som fall var möjligheten att 
uppvisa dialogen som förts mellan person, organisation och institution (referat och citat av 
densamma). Uppvisandet av dialogen som förts visar också hur diskurser kommer till uttryck 
i kommunikation, dialogen visar också hur olika kapital kan eller inte kan mötas i en 
kommunikation. Dialogen visar också hur olika fält kommunicerar inom handikappområdet 
och den visar också hur olika fält kommunicerar inom sig och mellan olika fält. 
 
Berättelser som jag har fått till mig genom samtal och dokument i olika former har jag försökt 
belysa genom att titta vilka vokabulär som använts och i vilka sammanhang vokabulär har 
använts. Av detta har jag försökt förstå idéer, värderingar och andra eventuella subjektiva 
föreställningar som finns skrivet eller uttalat i något sammanhang. Det etnografiska 
perspektivet jag anammat inbegriper en analys av dokument som beskriver en människa på ett 
något sätt, exempelvis hur ett ställningstagande om möjligheten att handla i något 
sammanhang, ställt i relation till en diagnos av någon art. Det som i hög grad talar för ett 
etnografiskt perspektiv är under vilken tidsrymd jag var anställd i projektet Funaktiva och 
bedrev arbete/forskning. Anställningen varade under drygt två år. Under den tiden lärde jag 
känna flertalet av de personer jag träffat väldigt väl. Genom min tid som anställd i projektet 
som en helt ny individ i organisationen, där anställningsformen och syftet med delar av 
anställningen bidrog till/gjorde att jag inte hade någon tillhörighet organisatoriskt till de delar 
av Försäkringskassan som handlade ärende mot sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 
Mina förberedelser för studien startade upp efter cirka tre – fyra månaders anställningstid. Jag 
började söka efter svar på det som jag var helt förundrad över – Diagnosens inverkan på det 
samtal som fördes vid de avdelningar där jag befann mig som anställd. Jag kommer ihåg att 
jag tänkte så här om det så påtagliga i samtal om individer som fördes utifrån diagnosens 
inverkan på personen, att jag måste finna en alternativ förklaring till fenomenet om det ska gå 
att förändra ett redan etablerat synsätt, vilket formellt sätt var en tanke med projektarbetet som 
vi skulle utföra. Informellt sett fanns ingen eller mycket små tankar om att personer som 
uppbar sjuk- eller aktivitetsersättning skulle vilja och kunna aktivera sig mot något som 
uppfattades som främjande för formella studier eller framtida arbete.  
 
Den medicinska vetenskapens exakthet var tydlig i möten jag hade med andra anställda som 
enbart genom att läsa i ett dokument om personer som hade blivit diagnostiserade som att ha 
en ”depression, psykos, schizofreni” m.fl. bildade sig en uppfattning om personen, enbart 
genom att se diagnosen som begrepp. Kraften i diagnosen var också tydlig för personer som 
hade funktionsnedsättningar genom ryggmärgsbråck och cp.  
 
6.4 Ram för arbetet 
 
Mitt arbete belyser den offentliga materialiteten som är konstituerad genom ett antal roller 
som finns tillgängliga att spela. Rollerna tillkommer genom utformningen av 
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arbetsmarknadspolitiken, delar av socialpolitiken samt handikappolitikens historiska 
utveckling.  
 
Roller som finns tillgängliga i den offentliga materialiteten eller det offentligas fasthet är 
institutionaliserade i den bemärkelsen att institutionen i sin kraft av bestämmande över en viss 
roll, kan säga hur rollen ska spelas.  
 
6.5 Förförståelse 
 
Jag träffade personerna jag belyser i arbetet genom min dåvarande anställning. Det betyder 
som jag uppfattar det möjligheter och hinder i förhållande till graden av vetenskaplighet. 
Möjligheterna är tillgång till empiriskt material. Jag uppfattas inte som en främling i den 
nästan dagliga kontakten med personerna. Jag hade dock inte daglig kontakt med någon och 
med drygt hälften av ca 60 ärenden som jag handlägger, var det i vissa fall enbart brevkontakt 
och telefonkontakt. Dock var ambitionen att jag skulle träffa alla fysiskt och bygga upp en 
relation. Att arbeta som coach innebär bland annat att man söker en relation som optimalt sett 
resulterar i en allians med en person ifråga. Som coach träffar jag individerna i olika sociala 
sammanhang – Det kan vara hembesök, träffar i andra organisationer som vuxenhabilitering, 
samtal med läkare, arbetsförmedling eller i utbildnings- eller praktiksammanhang. I många 
fall är kontakterna mycket personliga. Enskilda individer lämnar ut hela eller delar av sitt 
sociala liv till mig i samtal som vi har om möjligheter och hinder. Jag ser det dock inte som 
något hinder. Istället ser jag möjligheten att förstå överensstämmelsen eller bristen på 
överensstämmelse med vad den enskilda individen vill göra, vad systemet har gjort samt vad 
det är som bidrar till att det tillståndet är som det synes vara i de fallbeskrivningar jag har valt 
att belysa genom delar av välfärdssystemet. 
 
Det kan finnas kritiker som menar att jag är alltför subjektiv eller står alltför nära 
forskningsobjektet. Jag ser mitt val av tillvägagångssätt som en förutsättning för att kunna 
göra nödvändiga uttolkningar av det empiriska materialet.  
 
 
 
6.6 Analytiska begrepp 
 
Analytiska begrepp som jag använder mig av i arbetet är främst Pierre Bourdieus begrepp 
fältteori, kapital i olika former, habitus samt den lingvistiska marknaden. Bourdieus begrepp 
är till för att objektifiera mig själv och studien, ett sätt att kunna se på händelseförlopp utifrån. 
Att göra en etnografisk studie såsom jag har genomfört denna finns risker såsom Alvesson 
Mats &Deetz Stanley  beskriver90 - att man överväldigas av alla förstahandsintryck. Genom 
det kan man som forskare förlora kontrollen över det empiriska materialet samt att den 
kritiska analysen tappar greppet genom att jag som forskare är delaktig i forskningen genom 
deltagande i olika processer som den enskilde personen också är delaktig i, t.ex. ett 
flerpartsmöte mellan olika aktörer. Mitt sätt att undkomma detta har dels varit att jag, just på 
grund av ett alltför invecklat förhållande med min empiri inte kunnat färdigställa arbetet inom 
en given tidsram. Jag har varit tvungen att skriva om arbetet ett flertal gånger på grund av 
bristen på kontroll över vad som varit empiri och mina egna tankar uppkomna efter 
inblandning i processer. Som ett steg att komma till rätta med detta har jag använt mig av en 
begreppsapparat som för mig känns som ett sätt att objektifiera både mig själv som forskare 
och mitt empiriska material. Delarna av Pierre Bourdieus begreppsapparat har fyllt syftet att 
                                                 
90 Alvesson Mats &Deetz Stanley (2000, sid. 221). 
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objektifiera både mig själv och empirin. Genom Bourdieus begreppsapparat har jag kunnat se 
på mitt arbete med andra ögon. Den distans som kan vara svår att uppnå genom en etnografisk 
ansats har jag uppnått genom användandet av Bourdieus begrepp. Valet av Bourdieu och 
dennes begreppsapparat har tillkommit eftersom jag själv känner ganska mycket att det han 
skriver och såsom han väljer att skriva passar mig utifrån mina preferenser. Bourdieus 
begrepp passar också syftet med mitt uppsatsarbete. Genom detta ställningstagande tycker jag 
att jag uppfyller både objektivitetskriterier samtidigt som jag med min etnografiska ansats har 
kommit så när min empiri att jag samtidigt kan hävda att jag har gjort en etnografisk studie. 
Bourdieus begrepp har fungerat som en kontroll mot mig själv och upplevda närhet/distans till 
empirin. Samtidigt har den analytiska uttolkningen med hjälp av Bourdieus begrepp givit 
arbetet ytterligare en dimension av sanning som kan uttolkas att vara en annan än min egen 
uppfattning om sanningen i denna text. 
 
Andra begrepp är den offentliga materialiteten, vilket består av roller som står till buds i det 
offentligas regi. Givet att en person kan välja att välja bort rollerna som finns att tillgå samt 
att personer kan välja att handla på något helt annat sätt som överensstämmer med personens 
intentioner vid ett tillfälle, dock är de roller jag presenterat främst delar av välfärdssystemet 
som jag valt att belysa. Rollerna som finns är teoretiskt sett tillgängliga. Hur tillgängligheten i 
praktiken ser ut visar sig i mitt empiriska material. Rollbegreppet i sig är en abstraktion som 
står för ett perspektivval som säger att människan lever sitt liv genom att spela olika roller i 
olika sammanhang. Rolluppsättningar skiljer sig åt mellan individer beroende av socialt 
kapital, vilka fält personer vanligtvis rör sig inom samt tillhörande lingvistisk marknad för 
vokabulär. Den övergripande diskursen som jag blickar ut från är den att människan är stadd i 
förändring, människan kan lära sig om denna får tid och utrymme att göra så. Människan 
uppfattar sin begränsade handlingsförmåga utifrån hur hon blir bemött. I mötet med andra 
människor formar och omformar människan strukturella förutsättningar genom sina 
handlingar. Sartres91 tankar om människans möjlighet till fria val är sant i en relativ 
bemärkelse. Detta bygger den enskilde människans kunskap om alternativ, viljan att göra 
något samt bemötandet från strukturer, organisationer och institutioner, i allt i 
överensstämmelse med delarna av Bourdieus begreppsapparat som jag tillämpar. Sartre 
nämner vidare att människan har eget ansvar att fylla sitt liv med innehåll. Människan är i 
detta fall också beroende av sin egen kunskap om vad denne vill göra, vilken vilja människan 
har att uppnå ett mål samt hur omgivningen väljer att bemöta den enskilde människans vilja 
att göra något. 
 
6.7 Det skrivna materialets avgränsningar 
 
Inget talar för sig själv!92 Att erkänna forskningens tolkningsmässiga natur betyder att allt 
empiriskt material är påverkat av forskaren på något sätt. Alvesson och Deetz liknar 
begreppet datainsamling vid att ”plocka svamp”. Empiriskt material är menar dessa ett 
begrepp som är mer användbart. Datainsamling kan vilseleda någon att tro att man har funnit 
något som är står på objektiv mark, det vill säga vara opåverkat av forskaren. Forskaren är 
hela tiden aktiv i det empiriska materialet. Som forskare gör man saker med det man kallar 
empiri. Det forskaren i hög grad ägnar sig åt är tolkning av materialet, situationer, intervjuer 
m.m. En interaktion måste tolkas för att få fram information om densamma. Tolkar man inte 
blir man förmodligen själv uttolkad som att vara egendomlig. Tolkning av materialet startar 
redan i processen att formulera frågorna som man vill få belysta. Redan innan dess har man 
börjat tolka situationer som mer eller mindre ohållbara eller orimliga, orättvisa eller på annat 
                                                 
91 A.a sid. 25-26. 
92 Alvesson Mats &Deetz Stanley (2000, sid. 127). Denzin (1994:500) Studentlitteratur, Lund 2000. 
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sätt uppvisar en brist på överensstämmelse med vad intentionerna var från början gällande 
något. Det är alltså av vikt att ha klart för sig att empirisk forskning innefattar olika grad av 
tolkning. 
 
En väsentlig del av forskning (inkluderande detta arbete) består av språk-känslighet93. Sociala 
normer och konventioner styr och begränsar språkbruket. Språket är enligt Alvesson & Deetz 
bestående av metaforer och är kontexbunden. Föreställningar är som Deetz skriver94 strider 
om betydelser. Språket ingår som en betydande del i den process där objekt konstitueras. Att 
det finns människor och grupper av människor som använder begrepp på ett likartat sätt i 
betydelse, betyder inte att i den relation som begreppets betydelse uppstår är lika på något 
sätt, istället är det sannolikt att relationen är högst olik95.  
 
Med ord försöker man åstadkomma något, att styra mot något, att åstadkomma en effekt. I en 
intervju är det väsentligt att man förstår att språkbruket är en handling som vill uppnå något. 
Det som en intervjuperson berättar kan man förstå som att den intervjuade vill skapa intryck 
på något sätt. Genom språket föreställer vi oss själva som särskilda subjektiviteter.96 Det 
gäller när jag sitter här och skriver dessa rader såväl som när jag utför en talakt eller tänker 
hur jag vill gå åt problematiken som jag ska beskriva i detta arbete. Min subjektivitet bestäms 
genom vad Deetz & Alvesson benämner diskursiva praktiker.97  
 
6.8 Empiriskt material 
 
Jag har använt mig av befintliga journaler från mitt arbete, samtal som har förts tillsammans 
med berörda personer i mitt dagliga arbete, min kontakt med andra organisationer samt delar 
av intervjuer jag har utfört med tre personer. Befintlig forskning som jag hittat, rapporter som 
berör ämnet samt en del annan litteratur som inspirerat mig i mitt arbete att få klarhet i min 
frågeställning använder jag mig också av. För att få förståelse för handlingsutrymme och 
karriärutveckling för gruppen av individer beskriver jag lagar och förordningar som finns som 
på olika sätt tillhör delar av välfärdssamhället och som finns som delar av uppfattad struktur 
hos den enskilde samt en faktiskt existerande struktur eftersom dessa personer har svårt att 
välja bort kontakten med dem.  
 
Det jag vill belysa i uppsatsarbetet förekom inom Försäkringskassan som naturligt 
förekommande händelser under den tid jag var anställd i projektet (drygt 2 år) mellan åren 
2004 och 2006. Som en del av mitt empiriska material redovisas delar av mina observationer 
som citat och referat av händelser och uttalanden. Jag hade ingen organisatoriskt tillhörighet 
som jag sagt tidigare. Detta bidrog till att jag ”observerade” fenomen (händelser och 
uttalanden som går att knyta till det praktiska arbetet med handläggning av sjuk- eller 
aktivitetsersättning) som en utomstående samtidigt som jag befann mig inne i olika 
grupperingar.  
 
Redovisningen av empiri sker genom fem olika fallbeskrivningar. Valet av de fem 
fallbeskrivningarna har fallit på den för mig uppfattade bristen på överensstämmelse mellan 

                                                 
93 Alvesson Mats &Deetz Stanley (2000, sid. 131). 
94 Alvesson Mats &Deetz Stanley (2000, sid. 132). 
95 Alvesson Mats &Deetz Stanley (2000, sid. 132). 
96 Alvesson Mats &Deetz Stanley (2000, sid. 136). 
97 Alvesson Mats & Deetz Stanley (2000, sid. 136). Det jag framställer här är delar av mig som jag framställer 
mig som ett subjekt med en identitet. Jag styr mitt skrivande mot det jag vill uppnå. Det jag vill uppnå är en del 
av mig som jag har valt att framställa mig. 
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personernas uppfattning(ar) samt vad regelverk säger att olika organisationer ska jobba för 
och vad de olika mötena mellan person och organisation(er) har resulterat i.  
 
Om jag tagit fem andra fall skulle skillnader i materialet kunna vara personers 
bakgrundshistoria och den praktiska betydelse den kan ha i handläggning av ett ärende. En 
sådan skillnad som var tydlig för mig då jag handlade ärende var att om en person hade en 
familjebakgrund med antingen hög-, mellan- alternativt lågutbildade föräldrar avspeglade 
detta sig tydligt i hur personen med funktionsnedsättning fick uppbackning genom föräldrarna 
som drev sina ungdomars ärende mer eller mindre tydligt och målinriktat. När föräldrar drev 
på sina ungdomars ärende resulterade detta tydligt i mer nerlagt arbete från både 
Försäkringskassa och arbetsförmedling. Enskilda föräldrar tog då kontakt med respektive 
handläggare och drev ärendet mycket på egen hand. Denna skillnad skulle jag kunnat belysa i 
mitt arbete dock är likheten i bemötande likartat gällande min frågeställning. Jag har valt att 
inte belysa denna problematik men som är väl värd att uppmärksamma. För min del uppfattar 
jag delar av socialförsäkringssystemet som rättsosäkert om det är så att familjens bakgrund 
ska ha betydelse för vilken framgång en ungdom ska uppnå. 
 
En annan betydelsefull skillnad som jag uppmärksammat i den dagliga handläggningen av 
ärenden vid Försäkringskassan men som jag inte valt att belysa närmare är hur 
självgenererande och genom det cementerande ett system kan vara om man inte som 
handläggare försöker att uppmärksamma alternativ som en enskild person inte har kunskap 
om finns att tillgå. Jag tänker i första hand på när det kommer in personer som har låg 
utbildningsnivå och ingen mer kunskap än den som finns för handen i situationen i mötet med 
en enskild handläggare. Jag uppfattar det som att det måste vara ett krav att enskilda 
handläggare i möjligaste mån upplyser om möjligheter som finns och talar för den så kallade 
varan (utbildning lönar sig alltid m.m.) för att kunna möjliggöra utveckling hos den enskilde, 
vilket i sin tur gynnar delar av socialförsäkringsadministrationen och delar av 
arbetsförmedlingssystemet i ett senare skede. 
 
Om en enskild handläggare väljer att inte informera om tillgängliga möjligheter, kanske på 
grund av ett sneglande mot kostnader som man som enskild handläggare anser vara resonabelt 
och/eller mindre resonabelt sett utifrån kostnader som en avdelning ska bära inom en 
organisation, ställt i relation till en enskild individ, kan det vara ”billigare” att inte tala vidare 
om vilka möjligheter som i praktiken finns. Så gick diskussionen var min erfarenhet då jag 
arbetade vid Försäkringskassan. Vad en enskild handläggare har med sig i utbildningsbagaget 
har också betydelse för den föregående frågan. Kan man som enskild handläggare se att det 
finns vinster i att kompetenshöja sig är det förmodligen mer sannolikt att en handläggare talar 
om det som ett alternativ för en person. 
 
6.9 Jämförande intention 
 
Min avsikt i syftet är att belysa vad det är i praktiken som gör att en person blir kategoriserad 
som arbets(o)förmögen, samt belysa om kategoriseringen som sker skiljer sig eller uppvisar 
likheter med den grupp av personer som blir definierad som att vara arbetshandikappade 
enligt förordning 2000:630. Administreringen av personer som blir definierade som 
arbetshandikappade enligt denna förordning sker vid arbetsförmedlingen. Mitt 
tillvägagångssätt i ett jämförande perspektiv sker med hjälp av Mikael Holmqvist studie98 
samt min praktiska erfarenhet av hur enskilda personer kan komma ifråga för en definition 

                                                 
98 Holmqvist Mikael (2005). 
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enligt förordning 2000:630. Min praktiska erfarenhet bygger på enskilda möten jag har haft 
med arbetsförmedlingen där mötet har resulterat i en kategorisering som arbetshandikappad 
för en enskild person som deltagit i mötet. Holmqvist empiri blir belyst i arbetet genom de 
citat som återges i detta arbete. Citaten är tänkta att fungera som vägledning för läsaren att 
uppfatta likheter eller skillnader i bemötandet som skett – Hur arbetsförmedlingen resonerar 
enligt Holmqvist resonemang. Att ha Holmqvist material som en del av ett empiriskt material 
bygger på min egen praktiska erfarenhet av tidigare möten med arbetsförmedlingen i olika 
sammanhang som är arbetsrelaterade, samt att jag haft en tidigare anställning vid lokala 
arbetsförmedlingskontor. Mina erfarenheter av hur möten sker samt hur uppfattningar om 
funktionsnedsättningar kan vara är i överensstämmelse med hur Mikael Holmqvist belyser sin 
empiri i rapporten i sin bok.  
 
6.10 Geografisk avgränsning 
 
Insamlat material har sitt ursprung från de kontakter jag hade med personer som var aktuella 
vid Försäkringskassan i det Försäkringskasseområde som jag representerade. Ett 
försäkringsområde är ett avgränsat geografiskt område.99 
 
6.11 Praktisk tillämpning av det kritiska perspektivet 
 
Jag kopplar det konstruktivistiska handlingsperspektivet till utrymmet att handla i 
institutionaliserade roller. Detta är centralt för arbetet eftersom välfärdssystemet ska stötta den 
enskilde i sin utveckling mot ett självständigt liv och eventuellt nå den reguljära 
arbetsmarknaden.  
 
Individens handlingsutrymme ses genom det faktiska handlingsutrymme som finns och/eller 
uppstår i interaktion med omgivningen samt hur man värderar de handlingar som kan 
frambringas. Aronsson 1990 och Hagström 1990 gör en åtskillnad mellan objektivt och 
subjektivt handlingsutrymme.100 De institutionaliserade rollerna sjukrollen och rollen som 
funktionsnedsatt erbjuds mer eller mindre färdiga koncept där det finns ett avgränsat 
handlingsutrymme för personen. 
 
En grundläggand tanke med arbetets (det arbete som någon person utför) handlingsutrymme 
är att detta har avgörande betydelse för individens möjligheter till lärande och utveckling101. 
Det som gör ett arbete utvecklande handlar om dess organisation och innehåll, dess 
komplexitet och uppgifternas svårighetsgrad. Kohn & Schooler (1983) påvisar genom 
empiriska studier rörande arbete och socialisation att det finns samband mellan 
arbetsuppgifternas variation och utvecklande och utvecklandet av intellektuella färdigheter. 

                                                 
99 Alvesson Mats &Deetz Stanley (2000, sid. 22). Det kritiska perspektivet har som en av sina uppgifter att 
motverka dominansen från det som uttrycks som självklara diskurser på den lokala nivån. Den lokala nivån har 
lokala fenomen som står i centrum när undersökningar kring kulturella och ekonomiska riktningar produceras 
och reproduceras. Spår av helheten går att finna i den lokala studien enligt Alvesson & Deetz genom att 
politiska, ekonomiska och samhälliga krafter finns inskrivna i institutionella sammanhang, sociala relationer, i 
lingvistiska marknader (olika fält) och i varje varseblivning. De finns historiskt och gynnar godtyckligt vissa. 
100 Hanson Marika (2004, s. 22). Det objektiva handlingsutrymmet består av organisatoriska förutsättningar som 
föreligger och som därigenom anger vad som är faktiskt möjligt att göra. Det subjektiva handlingsutrymmet 
består av individens uttolkning av förhållanden i omgivningen som gör att individen handlar såsom den gör. 
Eftersom individ och omgivning ständigt interaktionerar och att det råder olika förutsättningar för handlingar 
inom det objektiva handlingsutrymmet ändras hela tiden gränserna för vad som är objektiva förutsättningar för 
handlingar.  
101 Hanson Marika (2004:8, s. 23). Se bla. Hacker 1985, Volper 1989. 
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Således är arbetsuppgifter som är varierade och probleminriktade ideala för att utvecklas 
intellektuellt och genom det öka graden av socialisation mot arbetsmarknaden (egen 
kommentar).  
 
 
6.12 Tillvägagångssätt i analysen 
 
Berättelser som jag har fått till mig genom samtal och dokument i olika former har jag försökt 
belysa genom att titta vilka vokabulär som använts och i vilka sammanhang vokabulär har 
använts. Av detta har jag försökt att förstå idéer, värderingar och andra eventuella subjektiva 
föreställningar som finns skrivet eller uttalat i något sammanhang. Handlingen i sig blir belyst 
genom att jag analyserar språkbruket, vilket uttolkas utifrån perspektiven förstärkning eller 
förminskning av väsentliga begrepp för detta arbete. Begreppen är funktionsnedsättning, 
handikapp, diagnos, sjukdom, arbete, sysselsättning och studier. Perspektivet belyses genom 
Pierre Bourdieu och delar av dennes begreppsapparat, främst den lingvistiska marknaden, 
fältteorin, kapital i olika former samt habitusbegreppet.  

 
Jag ser människan som en person som refererar till sig själv som att denna spelar roller. 
Personen är sedd som en social aktör. Personen som social aktör kan förstås genom de försök 
till social interaktion som han/hon genomför vilket är ett resultat av dennes erfarenheter och 
uppkomna värderingar.  
 
Jag försöker förstå min empiri utifrån personernas uppträdande vilket jag i nästa steg ser som 
en förklaring till de förmodade resultaten av interaktion med olika strukturer. För att förstå 
karaktärens struktur i min empiri, försöker jag förstå detta utifrån de sociala roller som 
personerna i empirin har intagit.  
 
De presenterade teoretiska perspektiven som belyses i teorikapitlet har sin funktion i 
förklaringen av dess bärkraft i förhållande till vad resultaten av min empiri uppvisar. De olika 
perspektiven hjälper mig också i min egen uttolkning av empirin genom att visa på 
överensstämmelse eller brist på överensstämmelse mellan olika teoretiska perspektiv och 
genom det visa att det inte bara är jag som enskild forskare tycker till om något.  De olika 
inriktningarna belyser på olika sätt de olika personernas upplevelser, handlingar samt 
målinriktningar som resultatet av interaktionen med omgivningen.  
 
6.13 Analysarbetet 
 
Tittade på likheter, olikheter, regelbundenheter eller mönster, betydelsefulla händelser och 
eller uttalanden eller utlåtanden, samt sådant som var betydelsefullt, anmärkningsvärt eller 
utstickande. I praktiken betydde detta att jag läste igenom mitt material flera gånger och 
markerade det som jag uppfattade som likheter, skillnader, utmärkande, betydelsefullt m.m. i 
de olika fallen genom personen. Vem är personen som handlar uitfrån sin socialhistoriska 
beskrivning? Hur har han/hon blivit bemött av olika institutioner?   
 
Personers handlingsförmåga ser jag genom bemötandet från institiutioner – Är det 
motiverande, framåtsyftande, utvecklingsorienterat, anklagande, förnekande m.fl. I detta led 
tittar jag på utförda handlingar sedda i förhållande till möjligheter som finns inbäddade 
möjligheten till lärande i den omgivande miljön. Hur ser möjligheterna ut för personer att 
kontrollera sin omgivning? Hur ser individen på det som den i praktiken kan lära sig utifrån 
objektiva förutsättningar?  
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6.14 Jämförelse mellan Holmqvist empiri och min empiri 
 
Jämförelser med Mikael Holmqvist rapport och mina tidigare erfarenheter har skett genom att 
jag dels har läst Holmqvist rapport samt att jag använder mig av citat och referat från 
rapporten när jag läst mina resultat från min empiri.  
 
Jämförelser med Mikael Holmqvist rapport och mina tidigare erfarenheter har skett genom att 
jag dels har läst Holmqvist rapport samt att jag använder mig av citat från Holmqvists rapport 
när jag läst mina resultat från min empiri. Praktiskt sett i analysarbetet har jag använt 
Holmqvist empiri som ett sätt att belysa erfarenheter från min empiri och genom det komma 
fram till likheter och olikheter. Likheterna i bemötandet är slående. 
 
En handläggare förklarade att alla har rätt att skriva in sig som arbetssökande vid en lokal 
arbetsförmedling.102 
 

”/…  Men vi vill ofta att de motiverar någon anledning till varför de vill gå just här, men 
vi kan inte hindra någon från att skriva in sig här. Likväl har människor med stora 
handikapp rätt att skriva in sig på vanliga arbetsförmedlingen, trots att de får väldigt 
dålig service… men vill de inte ha med oss att göra har de rätt att vara någon 
annanstans”. 

 
 
Min uttolkning av Holmqvist empiri är i överensstämmelse med hur Holmqvist resonerar – att 
funktionsnedsatta personer blir bemötta som att de är onormala. Delar av Holmqvists empiri 
är generell till sin karaktär.  
 

”En annan handläggare sade att när man sitter och diskuterar ärenden med kollegor kan 
man säga att ´det här är ett typiskt Samhallärende´, då förstår alla i gruppen.”  
 
103 ”Om en person har problem att se eller höra, om han eller hon saknar ett ben, eller 
armar och händer, har vattenskalle eller andra fysiska avvikelser, eller om han eller hon 
beter sig på ett sätt som arbetsförmedlaren känner igen som damp, adhd, cp-skada eller 
liknande typfall, finns det ingen anledning för handläggaren att inte anta att personen 
kommer att ha svårigheter på den så kallade reguljära arbetsmarknaden”. 

 
Min egen uppfattning och erfarenhet av hur möten sker är att det finns en uppfattning om 
funktionsnedsatta personer som visar sig som generell till sin karaktär. Det visar sig i empirin 
från Holmqvists rapport. Den praktiska jämförelsen och analysen mot Holmqvists rapport har 
skett genom mina ställningstaganden för att det finns likheter mellan bemötanden i min empiri 
och Holmqvists empiri och de slutsatser han kommer fram till. Holmqvist menar bland annat 
att genom att organiseringen vid Samhall bygger på att den är anpassad till arbetstagaren och 
inte tvärtom som annars är brukligt inom organisationsteori. Som anställd ska man anpassa 
sig till organisationsuppbyggnaden eftersom den bygger på antagandet om att den producerar 
resultat som gynnar målsättningarna.  
 
Organiseringen vid Samhall bygger på ett antal antaganden som kan förklara och visa vad 
enskilda funktionsnedsatta personer är i behov av för att kunna utvecklas. 
                                                 
102 Holmqvist Mikael (2005, s.21).   
103 Holmqvist Mikael (2005, s.19).   
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”/… Man behöver mycket tydlig och stark arbetsledning för att klara sina arbetsuppgifter. 
Känner vi att det är på det sättet, då tänker vi Samhall.”104 

 
6.15 Bourdieus begrepp i analysarbetet 
 
Den sista delen i analysarbetet inbegrep analys av materialet sett med Pierre Bourdieus 
begrepp fält, lingvistisk marknad, habitus och socialt kapital. Bourdieus begrepp tillämpas 
även på Talcott Parsons teori om sjukrollen och Deborah Stones teori om den administrativa 
kategoriseringen som steg två i analysarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
104 Holmqvist Mikael (2005, s.19).   
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7. Empiriredovisning 
 
(Resultat) 
Alla beslut gällande sjuk- och aktivitetsersättning tas på grunder av definierad 
arbetsoförmåga. Arbetsoförmågan ska vara grundlagd i personens sjukdom som 
diagnostiserats av en läkare samt blivit godkänd av Försäkringskassan. Försäkringskassan kan 
bevilja eller avslå en ansökan oberoende av ett läkarutlåtande. 
 
7.1 Lars 
 
7.1.1 Inledning 
 
Lars empiri består av referat från dennes akt, referat från samtal jag har haft med honom samt samtal med berörda 
institutioner under perioden 2004-2006 under min tid som anställd vid Försäkringskassan. 
 
Innan jag träffade Lars under hösten 2004, hade jag läst akten som fanns om honom. Det stod 
bland annat att han hade haft en problematisk uppväxt. Lars hade bott i några olika fosterhem. 
Grundskolebetyget visade på 2,8 i snittbetyg. Under sin tid på gymnasium hade han utfört 
praktik under långa perioder, bland annat på två olika hönsfarmar samt en tid vid ett stuteri. 
Tiden vid stuteriet hade Lars gillat (när jag träffade honom uttryckte han en vilja att vara vid 
något ridstall – Han sa att han trivdes bland djur). Det stod att Lars hade en del mindre 
kriminella förseelser med sig, en del missbruk. Lars reagerade kommer jag ihåg då jag 
frågade honom om missbruk idag. Han sa att det var ett år sedan sist nu. Han var ren som han 
sa. Lars undrade också hur jag kunde veta om detta. Jag sa att det stod i hans journal om 
honom. När jag talade med Lars uttryckte han att han var så trött på att gå hemma och göra 
ingenting. Lars sa att han vänt på dygnet. Han spelade TV-spel mest hela tiden nu. Han ville 
jobba sa han. När jag träffade Lars första gången var ensamboende. I slutet av den tid jag 
träffade honom hade han blivit sambo.  
 
Lars vill mest av allt jobba. Detta uttalas i dokument som finns om honom, han säger det ofta 
under de möten vi har. På frågan från pm-skrivande handläggare gällande förlängning av sin 
aktivitetsersättning säger Lars att han klarar av att arbeta heltid (utdrag från aktuellt pm 2005).  
Lars har ändå lämnat in en förlängningsansökan av sin aktivitetsersättning.  
 

”det är bättre att få sin lön från Försäkringskassan än från Socialförvaltningen” (samtal 
med Lars under arbetstid). 

 
 ”det kanske är så att Lars ska söka aktivitetsersättning igen, eftersom alla får lov att söka 
aktivitetsersättning om man uppfyller kraven” ( uttalande från arbetsförmedlare från 
flerpartsmöte under augusti månad 2005). 
 
 
7.1.2 Lars historia 
 
Vid Försäkringskassan fattar man beslut om hel förtidspension under år 2000. Beslutet fattas 
genom underlaget om misstänkt ADHD-syndrom. Läkarens specifika diagnoser är 
anpassningsstörning F43.2 samt hyperaktivitet F90.1. Diagnosen benämner vidare att Lars 
ligger i nedre delen av normalzonen gällande begåvning, tar upp det sjuka från barndomen, 
väger in social problematik under skoltiden samt det sociala livet i övrigt såsom 
fosterhemsplacerad, talar om misslyckanden i skolan, berättar om förekomsten av 
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kriminalitet, talar om droganvändande (sprit och andra droger), nämner att Lars har en 
personlighetsavvikelse som man inte velat sätta etikett på, vidare att Lars har svårigheter att 
klara praktiska saker.  
 
Vidare står det att det saknas behandlingsmöjligheter, man har genom medicinska 
rehabiliteringsåtgärder gjort vad man kunnat enligt utlåtandet, man väger in klädval, tycker att 
Lars är tillagsinställd, säger att det inte finns några tecken på depression eller psykossjukdom, 
bra emotionell kontakt, det är svårt att bedöma kognitiv begåvningsnivå. Det finns inga tecken 
på missbruk eller paranoia.  Diagnosen är inte helt klart, dock menar läkare att när den sätts 
ska den sättas så nära verkligheten som möjligt, läkaren tycker vidare att man inte bör fjärma 
Lars mer från verkligheten än vad som tidigare gjorts. Man gör bedömningen utifrån diagnos 
och annat material att Lars inte står till arbetsmarknadens förfogande under 2 år framåt på 
grund av Lars svårigheter i vardagslivet. På grund av Lars ringa ålder sägs det att det är 
rimligt att tro att en mognad och utveckling kan ske av Lars praktiska, psykologiska och 
kognitiva funktioner. 
 

Samråd med försäkringsläkare före beslut om sjukbidrag (2000-12-28): Patienten har en 
personlighetsavvikelse som man inte velat sätta en exakt etikett på. Funktionsmässigt har 
det visat sig att han har svårt att klara även praktiska enklare arbetsprövningar. 
Behandlingsmöjligheter saknas. Beträffande diagnos bör Dr X sätta en sådan så nära 
verkligheten som möjligt. Annars kan jag tänka mig att kalla tillståndet ”misstänkt 
ADHD-syndrom” eller liknande. 
 
Utredning av psykolog sammanfattning (1999-06-11): /… Då Lars är mer praktiker än 
teoretiker anser vi att han inte ska utsättas för mer teoretisk skolgång om det inte är 
absolut nödvändigt för att det ska leda till något konkret arbete. 

 
Under år 2003 erhåller Lars hel aktivitetsersättning två år framåt. Grunden för 
aktivitetsersättningen är den tidigare diagnosen misstänkta diagnosen ADHD-syndrom. I 
promemorian från Försäkringskassan står att arbetsförmågan är helt nedsatt oavsett typ av 
arbete men att man under perioden med aktivitetsersättning ska kontakta arbetsförmedlingen 
som i samverkan med Försäkringskassan ska påbörja arbetslivsinriktad. 
 
Jag träffar Lars under hösten 2004. Lars säger vid första mötet att han vill börja jobba. Han 
fortsätter att berätta att han nu har vänt på dygnet och vill komma till rätta med detta. Lars 
säger vidare att spelar mycket TV-spel och kollar på Internet. Han menar att han inte har 
något annat att göra. Lars har tidigare goda erfarenheter av att vara med djur speciellt hästar. 
Detta intresse skulle han vilja utveckla vidare. Lars föreslår själv att en praktik någonstans 
hade varit en bra början för honom. 
 
Efter några samtal till olika ridskolor finner jag en ridskola som är beredd att träffa Lars och 
mig för att diskutera en eventuell praktik vid deras ridskola. Ridskolans representanter är 
intresserade av att Lars påbörjar en praktik där. Lars är vid ridskolan under drygt fyra 
månader, fem dagar/vecka, åtta timmar/dag. Lars gör de arbetsuppgifter som han blir ålagd att 
göra, t.ex. tvätta stallar, ta ut och ta in hästar från bete, mindre reparationer som behöver 
utföras m.m.  
 
Efter de dryga fyra månaderna vid ridskolan kontaktar vi ”Unga Handikappade” (tillhör 
arbetsförmedlingen och är experter på olika funktionsnedsättningar) vid arbetsförmedlingen 
hösten 2004. Kontakten med arbetsförmedlingen togs i samband med att ridskolan inte såg 
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några möjligheter i att Lars genom en så kallad lönebidragsanställning105 hade blivit en 
anställd. Vår tanke med mötet med arbetsförmedlingen var att Lars skulle påbörja någon 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att så småningom kunna söka jobb. Mötet resulterar inte i 
något konkret med mer än att arbetsförmedlaren vill ha klarhet i hur Lars hanterar sin diagnos 
i olika situationer. Vi blir ombedda att pröva Lars arbetsförmåga ett tag till för att se om det 
fortsättningsvis också går så bra som det har gjort hittills. Dock ser inte Unga handikappade 
och arbetsförmedlingen det som att det är något de kan bistå med för att Lars ska komma 
vidare i sin utveckling.  
 
I början av 2005 kontaktar jag arbetsförmedlingen. I diskussionen om Lars säger 
arbetsförmedlaren att det inte finns några pengar: 
 
”/… det är inte lönt att han skriver in sig, vi har inga pengar ändå”. (Uttalande från 
arbetsförmedlingen under 2005). 
 
Lars får besked om att han har fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning vilket 
grundar sig på att det inte funnits något läkarutlåtande som kunnat verifiera att Lars på grund 
av sjukdom inte kan ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Det svaret fick Lars i 
februari/mars 2005. 
 
Lars påbörjar studier vid komvux i april. Lars har erhållit rekryteringsbidrag106 och kan 
påbörja studier. Lars avbryter studierna i början av juni månad 2005. Han skriver in sig som 
arbetssökande vid arbetsförmedlingen och erhåller socialbidrag från Socialförvaltningen. Jag 
blir kontaktad av arbetsförmedlingen under sommaren 2005. Dessa vill ha ett möte 
tillsammans med Socialförvaltningen. Under mötet klargör arbetsförmedlingen att de kan 
hjälpa Lars med läkarkontakter, dock är de inte villiga att bistå Lars med åtgärder som hade 
hjälpt honom att utforma jobbansökningar eller vägledningsinsatser. Under mötet berättar 
Lars om ett par jobb som han skulle vilja söka. 
 
När Lars säger att han funnit ett par jobb han var intresserad av att söka, frågar jag Lars om 
har skrivit någon ansökan. Lars svarar inte på detta. Istället säger Lars att han tänkt ringa upp 
dem. Jag frågar arbetsförmedlingen om dessa kan tänka sig att hjälpa Lars att upprätta 
ansökningshandlingar:  
 
”- Nej det går inte eftersom det är många arbetsförmedlare som är semesterlediga just nu.” 
 
Jag ställer frågan om Lars kan komma om en vecka då det skulle kunna finnas fler 
handläggare i tjänst? 
 
”- Nej säger arbetsförmedlaren. De som jobbar med rehabilitering har fortfarande 
semester.” 
 
Jag ställer frågan om det kan vara så att Lars skulle kunna komma till arbetsförmedlingen då 
dessa startar så kallade jobbsökareaktiviteter eller vägledningsaktiviteter? 
                                                 
105 www.ams.se (2006-08-27). Arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga, som anvisas av 
Arbetsförmedlingen, kan kompenseras ekonomiskt genom lönebidrag och i vissa fall kan även lönebidrag lämnas för en 
redan anställd med nedsatt arbetsförmåga.Syftet med lönebidraget är att underlätta för personer med funktionshinder som 
medför nedsatt arbetsförmåga att få eller i vissa fall behålla en anställning där den enskildes kompetens och färdigheter tas 
tillvara och där funktionshinder och nedsättning iarbetsförmåga beaktas. 
106 www.csn.se (2006-08-27). Rekryteringsbidraget är till för dig som fyllt 25 år och som har kort tidigare utbildning. Du ska också vara eller riskera att bli 
arbetslös eller ha ett funktionshinder och därför behöva extra tid på dig för att klara dina studier. Rekryteringsbidraget är helt och hållet ett bidrag som du inte behöver betala 
tillbaka. Bidraget är vid heltidsstudier antingen på 1 742 kronor eller på 2 135 kronor per vecka. 
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”- Nej säger arbetsförmedlaren, och förresten kommer det att dröja länge innan sådana 
aktiviteter startar upp.” Arbetsförmedlaren fortsätter med att säga: ”vi ska hjälpa dig Lars, 
med att få kontakt med din gamla läkare från X kommun. Vi ska också hjälpa dig att få en 
läkarkontakt här i kommunen. När arbetspsykologen är tillbaks och när personalen som 
jobbar med rehabiliteringsärende har kommit tillbaks ska vi starta en utredning.” 
 
Lars skickade in en ny ansökan mot aktivitetsersättning under år 2006. Ett nyinkommet 
psykologutlåtande under 2006 påvisar att Lars sjukdom anpassningsstörning, misstänkt 
beteendestörning gör att han inte kan ta något arbete. Sjukdomen kommer att bestå under 
minst två år framåt. Det gäller oavsett vilket arbete som är förekommande. 
 
7.2 Charlotte  
 
Charlottes empiri består av en telefonintervju utförd efter det att Charlotte blev nekad att bli ett rehabiliteringsärende vid 
arbetsförmedlingen genom den så kallade beredningsgruppen vilken är en samverkansform mellan arbetsförmedling och 
Försäkringskassa107. Vidare består empirin av utdrag från samtal vi har haft under den tid vi träffats samt utdrag från 
hennes journal. 
 
 
7.2.1 Inledning 
 
När jag läst akten om Charlotte innan jag träffade henne första gången infann sig en känsla av 
tvetydighet. I akten stod att läkaren förordade daglig sysselsättning för henne. Charlotte hade 
dessförinnan haft ganska mycket kontakt med arbetsförmedlingen. Den tanke jag fick då var 
att det kändes som att Charlotte hade blivit provad och prövningarna som hon gjort hade visat 
att det fanns svårigheter. Därav hade läkaren förordat daglig sysselsättning. Den kommun som 
ansvarade för daglig sysselsättning menade dock att Charlotte inte uppfyllde kraven för att 
komma i fråga för sådan sysselsättning. Genom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) kan en person bli erbjuden sysselsättning inom ramen för 
kommuners verksamheter. Charlottes diagnos lindrig psykisk utvecklingsstörning varierar 
givetvis från person till person. I Charlottes fall kändes det som att två aktörer gjort en 
bedömning och den tredje aktören gjort en annan bedömning. Charlottes uppfattning om sig 
själv framkom senare vid vårt första möte. Charlotte sa108 att hon alltid jobbar ”100 procent” 
om hon har något jobb. Charlotte sa vidare att hon inte visste vad det var som gjorde att hon 
inte hade mer kontakt med arbetsförmedlingen. Hon ville gärna jobba. Charlotte var 
ensamstående. Den känsla som infann sig hos var att det fanns en brist på överensstämmelse 
mellan hur Charlotte uppfattade sig själv och hur andra personer uppfattade henne. Mitt 
intryck av henne var att jag var oförstående till vad det var som gjorde att Charlotte satt här 
och diskuterade sysselsättning inom ramen för aktivitetsersättning (där Charlotte själv tagit 
initiativ till att kontakta mig för att diskutera sysselsättning), för att istället vara aktualiserad 

                                                 
107 Lokalt ska alla ärende som antingen kommer från arbetsförmedling eller från Försäkringskassa beredas i 
beredningsgruppen. Beredningsgruppen ska avgöra vilken riktning ett ärende ska ta – Om det ska återremitteras 
eller fortsätta till en annan organisation. Exempel på ärende från Försäkringskassan är Charlotte. Ett ärende från 
arbetsförmedlingen kan vara den föregående personen Lars, där arbetsförmedlingen vill återremittera Lars till 
Försäkringskassan eftersom arbetsförmedlingen anser att Lars inte står till arbetsmarknadens förfogande. 
108 Samtal som fördes med en utbildningsanordnare och Charlotte under hösten 2005. Därefter lämnades 
Charlottes ärende till beredningsgruppen. Den utbildningsform som Charlotte var intresserad av att påbörja hade 
arbetsförmedlingen uppköpta platser att tillgå. Detta har betydelsen att Charlotte måste bli aktualiserad som 
arbetssökande för att kunna komma i åtnjutande av utbildningen. Arbetsförmedlingen var i det läget inte beredda 
att aktualisera henne som arbetsökande. Istället hänvisades Charlotte till någon annan institution. 
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som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Charlotte uttryckte att hon ville och kunde arbeta 
till 100 procent om hon hade ett arbete. 
 
Vid senare samtal framkom att Charlotte inte ville eller kunde acceptera den diagnos som 
beskrev henne som en person som hon inte fann överensstämmelse med gällande hennes 
självuppfattning. 
 
I journalen om Charlotte stod bland annat: 

”Ung kvinna som har varit aktuell på arbetsförmedlingen i ett par olika kommuner sedan 
9702 via försök till utbildning samt deltagit i längre arbetsprövningar. Charlotte har också 
haft kortare vikariat på Samhall som lokalvårdare (030501-030830). Bedömningen idag är 
att hon ej står till arbetsmarknadens förfogande och behöver hjälp och stöd från annat håll.” 
Utdrag från utlåtande från arbetsförmedlingen överlämnat till Försäkringskassa i samband 
med Charlottes ansökan om aktivitetsersättning 

Charlotte blev aktuell vid arbetsförmedlingen 9702 då hon hoppade av skolan, gymnasiets 
individuella program, som hon egentligen skulle ha fullföljt fram t.o.m. 9706 enligt utdrag 
från journal.  
 
 
6.2.2 Charlottes historia 
 
När Charlotte fyllde 20 år blev hon aktualiserad på arbetsförmedlingen i sin hemkommun. 
Inledningsvis blev Charlotte erbjuden att göra inträde på en uppköpt utbildning där hon fick 
möjlighet att läsa enskilda ämnen såsom kärnämne och data på gymnasienivå för att få ett 
komplett gymnasiebetyg. (Charlotte har inte ännu klarat av gymnasieskolan år 2006, eller att 
hon är godkänd i de så kallade kärnämnena). Studierna skulle enligt arbetsförmedlingen vara 
anpassade efter Charlottes behov. Åtgärden avbröts av arbetsförmedlingen enligt Charlotte 
trots att Charlotte ville gå kvar och läsa in kärnämnena för att fullgöra sina gymnasiestudier. 
Alternativet som erbjöds var en prövningsplats som framställde olika produkter i kortare och 
längre tillverkningsserier. Prövningen avslutades och arbetsförmedlingen sa att det inte blev 
någon förlängning där eftersom företaget inte kunde tänka sig att anställa Charlotte. 
 
1998 får Charlotte genomgå en arbetspsykologisk utredning vid arbetsförmedlingen. Denna 
utredning visar att Charlottes intellektuella nivå ligger på särskolenivå. 
 
År1999 påbörjar Charlotte en två år lång praktik vid Försäkringskassan. Charlotte trivdes 
ganska bra. Efterhand som tiden går får Charlotte fler och fler arbetsuppgifter. Charlotte 
påbörjar en datautbildning under tiden i praktik vid Försäkringskassan. Under hösten år 2000 
avslutats praktiken vid Försäkringskassan med motiveringen att Försäkringskassan inte kunde 
anställa Charlotte trots att de skulle få ett högt lönebidrag. 
 
År 2001 påbörjar Charlotte en praktik vid ett företag som inriktat sig på att arbetspröva 
arbetshandikappade och/eller funktionsnedsatta människor samt ibland även anställa dessa 
människor. Charlotte utför enklare monteringsarbete vid arbetsprövningen. Charlotte gör även 
en praktik vid ett café i hemkommunen. Denna avbryts med motiveringen från 
arbetsförmedlingens sida att praktiken sågs som sysselsättning inte arbetspraktik där tanken 
hade varit en fortsättning mot arbete. 
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Under år 2002 anställs Charlotte på ett vikariat under drygt sex månader vid Samhall genom 
arbetsförmedlingens medverkan. Samhall ser dock inga möjligheter för Charlotte att jobba 
vidare där. Arbetsförmedlingen remitterar Charlotte till Försäkringskassan där hon gör en 
ansökan om aktivitetsersättning. 
 
Ansökan om aktivitetsersättning inkommer till Försäkringskassan under 2003 och godkänns. 
Ansökan om aktivitetsersättning vilar på läkarutlåtande som skriver att Charlotte har en 
lindrig psykisk utvecklingsstörning. Läkaren hävdar att Charlottes arbetsförmåga är helt 
nedsatt oavsett arbete under minst två år framåt på grund av sjukdom och längre ned i texten 
står att läkaren tror att sjukdomen kommer att inverka negativt på Charlottes möjligheter att 
arbeta under flera år framåt. Läkare har remitterat Charlotte till daglig sysselsättning vid 
kommunen och då förslagsvis via Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Kommunen godtog inte ansökan och läkaren förstod inte vad det var som gjorde att 
kommunen inte godtog ansökan.  
 
Under våren 2005 träffar jag Charlotte efter att jag har ringt upp frågat vad hon gör om 
dagarna. Charlotte säger att hon gärna vill träffa mig:  
 
”jag håller på att klättra på väggarna här hemma”  
 
Tillsammans kommer vi fram till att vi ska besöka ett utbildningsföretag (Iris Hadar) som är 
kopplat till arbetsförmedlingens verksamhet som en institution som riktat in sig på 
funktionsnedsatta personer och deras behov i studiesituationen. Genom deras kunskap om 
olika funktionsnedsättningar är denna institution specialiserad på att finna rätt pedagogik samt 
rätt hjälpmedel för att funktionsnedsatta personer ska kunna yrkesutbilda sig. 
 
Efter besöket där beslutar sig Charlotte för att hon skulle vilja börja där och försöka 
yrkesutbilda sig mot något. Jag lämnar Charlotte som ett ärende till beredningsgruppen vilken 
är ett samverkansforum mellan arbetsförmedling och Försäkringskassan dit alla ärende ska gå 
som handlar om sjuk- eller aktivitetsersättning. Följande svar kunde utläsas från 
beredningsgruppen: 

”arbetsförmedlingen har lång och gedigen erfarenhet av Charlotte genom 
arbetsprövningar. Tyvärr har Charlotte inte klarat anpassade utbildningar eller 
prövningar. AF avslutade ärendet 2003.”  

Kommentar som fälldes efter att ärendet blivit behandlat i beredningsgruppen var följande: 

”Frågan är om Charlotte har förbättrat sina möjligheter att klara utbildning sedan dess? 
Om Charlotte gjort något som visar detta, återkom! Annars föreslår beredningsgruppen att 
Charlotte får pröva vid en annan institution och där läsa språk o data. Därifrån kan man få 
en bedömning av arbetsledare.” 
 
Under hösten 2005 erhåller Charlotte en förlängning av sin nuvarande aktivitetsersättning 
fram till och med år 2007. Läkarutlåtandet vilar på antagandet om att Charlotte har en lindrig 
psykisk utvecklingsstörning. 

Telefonintervju: Jag frågar Charlotte vad det var som gjorde att hon hoppade av gymnasiets 
IV-program?  

Charlotte svarar: - ”Jag hoppade inte av gymnasiets IV-program. Efter årskurs 9 påbörjade 
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jag IV-programmet och var ute i olika praktiker under 4 års tid. Dessförinnan hade jag 
startat upp en praktik vid en livsmedelsaffär i min dåvarande hemkommun. Genom att jag 
fyllde 20 år1997 blev jag överflyttad till arbetsförmedlingen och praktiken avslutades. 

Charlotte fortsätter att berätta att hon blev slussad till utbildning inom verksamhet uppköpt av 
Af, där hon skulle ha möjlighet att få individanpassad utbildning i några ämnen och i sin egen 
takt. Det föll inte så väl ut och Charlotte slussades via denna utbildning in på arbetsprövning 
på vid en utredningsenhet eller prövningsplats 199809. Här var det enklare arbetsuppgifter i 
form av montering men redan i slutet av november hade den aktuelle handläggaren sina tvivel 
om att Charlotte stod till arbetsmarknadens förfogande. Prövningen avslutades i slutet av 
oktober 1998 då man från prövningsplatsens sida inte ville förlänga.  

Telefonintervju: Jag frågar Charlotte om hur hon tyckte det var vid prövningsplatsen?  

Charlotte svarar: - ”Jag ville inte vara där. När jag började utbildning vid 
arbetsförmedlingen läste jag kärnämne och data. Dom kom till mig och sa att jag skulle börja 
vid prövningsplatsen. Jag ville fortsätta att läsa eftersom jag inte var klar med ämnena. Med 
mig var det ingen som diskuterade anställning.”  
 
Utdrag ur journal. 
 
Arbetsmarknadspsykologiskt utredning gjord i december 1998 och visar att Charlottes 
allmänna intellektuella kapacitet ligger på särskolenivå. Då Charlotte var så ung kändes det 
viktigt att ändå försöka få ut henne på arbetsmarknaden via praktik på arbetsplatser som 
var så väl tillrättalagda som möjligt.  

Börjar praktik på Försäkringskassan 1999-01 och har då stöd av speciell handläggare från 
arbetsförmedlingen (SIUS speciellt introduktions- och uppföljningsstöd).  

Charlottes arbetsuppgifter består i att sortera post, öppna den, dela ut, kopiera papper och 
sortera in dem, sortera läkarintyg efter datum samt ta bort kartonger. Charlotte arbetar i 
liten arbetsgrupp och har bra kontakt med sina arbetskamrater. Charlotte får genomgå en 
datakurs, speciell för arbetshandikappade, på halvtid. Det står dock snabbt klart att det är 
svårt och vi avbryter den.  

Under praktiktiden har Charlotte hög frånvaro och nämner ofta magont som anledning, 
vilket förmodligen är stressrelaterat. Ringer inte alltid och talar om när hon är hemma. 
Efter ca 2 år avslutas praktiken. Försäkringskassan inte är villig att anställa Charlotte ens 
med högt lönebidrag.  

Telefonintervju: Jag frågar Charlotte hur det var när hon gjorde praktik vid 
Försäkringskassan. Charlotte svarar: 

– Jag fick ont i magen av den stress jag upplevde när jag hade så mycket olika saker att göra. 
När de sa att jag skulle påbörja datautbildning blev jag först glad men redan i början visade 
det sig att jag inte skulle hinna upp till datautbildningen i tid eftersom jag hade ganska 
många arbetsuppgifter som skulle vara avklarade innan jag kunde ta mig till 
datautbildningen. Jag kom oftast en timme för sent till lektionsstart. Genom det hann jag inte 
sätta mig in i vad de andra hade gått igenom. Jag skyndade mig verkligen och hoppade över 
min lunch för att vara någorlunda i tid. Genom att jag var så uppstressad hela tiden kunde 
jag inte koncentrera mig på lektionen och vad jag skulle lära mig så jag klarade inte av det så 
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bra kände jag. Jag hade klarat det om jag hade fått mer tid på mig säger Charlotte. 

Telefonintervju: Jag frågar om diskussionen om möjlighet till anställning vid 
Försäkringskassan.  

Charlotte svarar: ”Med mig diskuterades det aldrig någon anställning.”  

Charlotte påbörjar arbetsprövning 010502 via Arbetskraft AB (företag som arbetar 
med att pröva arbetshandikappade och även anställa dem). Arbetet består av enklare 
monteringsuppgifter. Charlotte har enligt uppgift från dokumentet även här frånvaro. 
Trots att det är en mycket väl anpassad arbetsplats blir Charlotte stressad. Vidare står 
det att Charlotte inte förstår att man inte sitter och skickar sms och talar i telefon under 
arbetstid. Charlotte tar väldigt illa vid sig av tillsägelser. Upplevs till sättet mycket 
yngre än sin biologiska ålder.  

Telefonintervju: Jag frågar Charlotte hur hon uppfattade tiden vid Arbetskraft och de 
uppgifter som arbetsförmedlingen lämnat.  

Charlotte säger: ”På arbetskraft kallades man upp en och en till ett rum, där 
arbetsledaren var. Vid något tillfälle skällde hon ut mig och sa att jag skulle skärpa 
mig, att jag måste jobba bättre. Arbetsledaren skrämde mig genom besöken uppe i 
rummet. Under den tid jag var vid Arbetskraft höll jag och min dåvarande pojkvän på 
att separera. Det gjorde att jag var stressad!  Någon telefon hade jag aldrig med mig 
och jag var så rädd för arbetsledaren att jag inte vågade ringa hem någon gång. Om 
jag hade ringt då jag hade rast kan väl inte det ha gjort något. Jag får väl göra vad 
jag vill då, nästan i varje fall.” 

 Trots de olika signalerna som Charlotte får från arbetsledaren tyckte hon om 
arbetsplatsen eftersom det fanns bra arbetskamrater där. Charlotte säger att hon gärna 
hade stannat där. Det gick inte eftersom arbetsförmedlingens förfrågan om att anställa 
Charlotte gick om intet. Arbetsledaren menade att det Charlotte gjort mest var att 
betrakta som sysselsättning inget annat.  

Nästa arbetsprövning är vid ett cafe i kommunen. Arbetsförmedlingen skriver att  

”Charlotte behöver ha en handledare som är trygg och tydlig i sitt sätt att handleda. 
Charlotte behöver ha en ´stödmotor´ hela tiden, då kan hon utföra enklare sysslor.”  

Arbetsförmedlaren kommenterar att det Charlotte gjorde igår och skall göras idag 
kräver instruktioner på nytt. Här får Charlotte arbeta i sin egen takt men blir ändå 
stressad. Charlotte trivs bra och vill gärna. Arbetsförmedlingen säger dock att det inte 
går för sig eftersom det är sysselsättning och inget annat. 

Telefonintervju: Jag frågar Charlotte om anledningarna till att praktiken tog det slut 
som det blev enligt akten?  

”När praktiken tog slut sa min arbetsförmedlare att jag hade frågat arbetsgivaren 
alldeles för mycket. Jag tycker det är bra att fråga så att det blir så bra som möjligt. 
Jag tror att det var det.”  

I dokumentet står det vidare från arbetsförmedlingen:  
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”Vid den här tiden kändes det som att vi hade kommit till en slutpunkt och att Kristina 
stod en bit från arbetsmarknaden”. Trots det försökte vi en sista gång och nu inom 
Samhalls lokalvård.  

Charlotte börjar i december 2002. Under tiden fram till sommaren 2003 är Charlotte 
vid Samhall på praktik. Charlotte får en anställning under sommaren.  

”Ett tidigare mönster med frånvaro fortsätter, när vikariatet avslutas så är man 
mycket bestämd om att Charlotte inte kan få anställning hos dem!” (Utdrag från akt) 

Telefonintervju: Jag frågar Charlotte om tiden vid Samhall:  

Om detta säger Charlotte: - I början fungerade det bra på Samhall. Jag trivdes bland 
arbetskamraterna och de verkade trivas med mig ända fram till den dagen då jag 
skulle få löneökning. Det visade sig att vi efter min löneökning skulle få lika mycket i 
lön. Efter det var hon hela tiden sur på mig, skällde på mig och sa till arbetsledaren 
att jag inte städade lika mycket som hon. Jag städade tre toaletter när hon hade städat 
fyra. Om hon inte ville ta den fjärde kunde hon låta den vara till mig men det gjorde 
hon aldrig. Istället sa hon till arbetsledaren att jag städade mindre än henne.  

Telefonintervju: Jag frågade Charlotte hur hon tyckte att hennes tid i skolan hade 
varit. 

 – Det var bra ända fram till årskurs åtta. Fram till och med årskurs sju fick vi mycket 
hjälp av läraren och det var också lugnt i klassrummet. När vi började årskurs åtta 
hände något. Vi var fortfarande 35 elever i klassen men klassen var mycket stökigare, 
de andra ungdomarna stökade mycket mer nu och läraren hann inte med att hjälpa mig 
i den grad jag hade behov av tyckte.  
 
7.3 Maria 
Marias empiri består av den kontakt vi har haft under arbetet, en intervju (för detta arbete) samt journalanteckningar. 
 
7.3.1 Inledning 
 
Min första kontakt med Maria sker genom att Maria ringer upp mig och säger att hon vill 
träffa mig. Maria finns inte med på den lista över personer jag kan kontakta. Förståelsen för 
det får jag då jag träffar Maria hemma i hennes lägenhet första gången. Maria berättar att det 
är minst två år sedan någon från Försäkringskassan hört av sig till henne. Maria säger vidare 
att hon har sjukersättning. Hon vet inte vad det var som gjorde att hon fick sjukersättning och 
inte aktivitetsersättning. Maria fortsätter att prata och säger att hon har behov av att träna 
styrketräning. Det känns bättre för henne då. Hennes kompis hade fått pengar av 
Försäkringskassan för att träna vid ett gym i närheten av där hon bor. Maria undrar om hon 
kan göra detsamma? Jag förklarar att det finns svårigheter med detta eftersom hon uppbär 
sjukersättning och inte aktivitetsersättning. Inom ramen för sjukersättning finns inte det som 
benämns särskild ersättning inom ramen för aktivitetsersättningen. Maria är oförstående till 
detta. Jag lovar att återkomma med förklaringar. Vid vårt samtal fortsätter vi att tala om vad 
hon gjort och skulle vilja göra. Maria börjar med att berätta om hur det var att bo hemma med 
funktionsnedsättningen hon är bärare av. 
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Maria säger att hon inte blivit särbehandlad hemma för att hon inte kunde gå som de andra 
syskonen. Vid ett tillfälle säger Maria att hon kanske blivit särbehandlad ändå, eftersom hon 
slapp att städa hemma, vilket de andra syskonen fick göra. 
 
 Intervju: ”Ända fram till och med årskurs sex tyckte jag att jag inte blev särbehandlad i 
skolan . I årskurs sju ändrade det sig eftersom lärare och rektor då ansåg att jag inte skulle 
klara av mina studier. Efter det hamnade jag i en specialklass.” ”Efter grundskolan sökte jag 
till ett hotell och restaurangprogram på gymnasiet i min dåvarande hemkommun. Lärare och 
rektor ansåg att jag hade för stora behov och sa att jag fick söka mig till Riksgymnasiet 
istället och så blev det.”  
 
Maria blev mer eller mindre övertalad att söka sig till Riksgymnasiet. Väl där fullföljer Maria 
handels- och administrationsprogrammet. Under sista terminen vid programmet kommer 
Maria i kontakt med grenen från arbetsförmedlingen som kallas Unga handikappade. Unga 
handikappade tar över praktiken vid handelsföretaget och påbörjar uppbyggnad av en 
anpassad arbetsplats.  
 
 
7.3.2 Marias historia 

 
Maria föddes för tidigt men fick inte diagnosen Cerebral pares förrän efter en tid (vet ej efter 
hur länge). Vid fyra års ålder började Maria använda rullstol. Idag har Maria diagnoserna 
Cerebral pares, Spastisk diplegi samt migränhuvudvärk. Av det medicinska underlaget står att 
läsa att Marias arbetsförmåga är helt nedsatt under avsevärd tid framöver på grund av 
sjukdom oavsett arbete. Läkaren skriver att ytterligare rehabiliteringsåtgärder inte bedöms 
påverka arbetsförmågan. Arbetsförmågan bedöms därför vara varaktigt nedsatt, varför rätt till 
hel förtidspension föreligger. 
 
Arbetsförmedlingens gren Unga Handikappade övertog 2001 den praktik vid en större 
handelskedja som gymnasieskolan ordnat inom ramen för det program som Maria gick vilket 
var handels- och administrationsprogrammet. Maria fullföljde programmet och fortsatte efter 
avslut på den praktik som var påbörjad då vid handelskedjan. Arbetsförmedlingen 
aktualiserade Maria som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Därefter startade 
arbetsförmedlingen upp en arbetsplatsanpassning för Maria vid hennes praktik. 
Arbetsanpassningen tog drygt ett år att anpassa. Arbetsplatsen var helt klar 2002. Under tiden 
som en funktionell arbetsplats byggdes upp för Maria omorganiserades handelskedjan. När 
arbetsanpassningen var klar fanns det inte möjlighet för Maria att arbeta utifrån hennes 
förutsättningar.  
 
Arbetsförmedlingen kontaktade arbetsgivaren och förde en diskussion om anställning för 
Maria. Det fanns inga möjligheter för arbetsgivaren att anställa Maria. Arbetsförmedlingen ser 
det för gott att anta att Maria därmed inte står till arbetsmarknadens förfogande. Marias 
kontakt med arbetsförmedlingen upphör. Maria blir avaktualiserad från arbetsförmedlingen.  
 
I början av 2003 efter den formellt avslutade praktiken vid handelsföretaget där 
arbetsförmedlingen hade huvudansvaret, skriver Försäkringskassan att arbetsförmågan är helt 
nedsatt oavsett arbete. Maria erhåller nu permanent sjukersättning. Denna form av 
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förtidspension gäller tillsvidare. Enligt Regelbok för Socialförsäkringen ska man för att kunna 
erhålla sjukersättning var minst 30 år.109  
 
Maria talar dock med sin praktikarbetsgivare och frågar om möjligheten för henne att stanna 
kvar eftersom hon trivdes bra där och kunde göra andra arbetsuppgifter. Det gick bra enligt 
arbetsgivaren. Maria stannar vid praktiken fram till då jag träffar Maria under våren 2005.  
 
Vid vårt första samtal när Maria berättar om vad hon gör om dagarna berättar hon om 
praktiken som hon är vid på dagarna. Maria berättar att hon själv ordnat denna praktik. Hon 
har ingen kontakt med arbetsförmedlingen. Den enda kontakt hon har med Försäkringskassan 
är då hon får utbetalning för hennes sjukersättning. Maria fortsätter med att berätta att hon 
tycker att praktiken inte ger henne något mer idag och att hon gärna skulle vilja avsluta den. 
Maria säger att hon inte vet hur hon ska göra för att avsluta praktiken. Maria frågar om hon 
ska kontakta arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan eller någon annan? Vi kommer fram 
till att Maria kan ringa till företaget och säga att hon har för avsikt att avsluta praktiken vilket 
hon också gör. 

 
Under hösten 2005 genomgår Maria en 
arbetsprövning/vägledningsinsats/funktionsbedömning vid ett privat utbildningsföretag 
genom min/Försäkringskassans försorg. Maria är vid detta ställe under en månad. Det som 
framkommer under denna utredningsmånad är följande: 
 
”/…Maria är intresserad av att lära sig mer för att kunna få och behålla ett arbete. Med hjälp 
av utprovade hjälpmedel kan Maria arbeta på ett flertal ställen. Marias utbud av arbetstid 
per dag är halvtid. Maria ser möjligheter i att samtidigt läsa mer matte eftersom hon känner 
att det finns brister i detta ämne, samtidigt med detta vill Maria praktisera vid något ställe för 
att lära sig mer om arbetsmarknadens olika yrke.”110  

 
Efter utredningsmånaden tar Försäkringskassan (jag) kontakt med den samverkansgrupp som 
finns som ska arbeta för att öka samverkan mellan Försäkringskassa och arbetsförmedling. 
Jag skriver ett dokument om resultatet efter den utredningsmånad som Maria utfört. Marias 
förhoppning med dokumentet och utredningsmånaden är att hon kommer att bli aktualiserad 
vid arbetsförmedlingen och därefter kunna tillgodogöra sig praktik och studier mot ett yrke 
för att därefter kunna söka jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Maria blev utredd vid ett 
utbildningsföretag som heter Iris Hadar. Dessa är specialister på att bereda plats för unga 
funktionshindrade så att dessa kan tillgodogöra sig studier. Maria skulle vilja fortsätta vid Iris 
Hadar vid en av de uppköpta platserna som den lokala arbetsförmedlingen har upphandlat och 
som är lediga. (denna information får vi vid uppföljningsmötet som avhölls vid Iris Hadar av 
en av pedagogerna). Jag skriver en framställan till beredningsgruppen om Marias önskemål 
om plan för att kunna återgå i arbete. 

 
Samverkansgruppen finner dock att Maria fortfarande på grund av hennes sjukdom cp står 
långt från arbetsmarknaden. Maria får förslag om att hitta någon annan sysselsättning som 
inte handhas av arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen anser inte att Maria kan utvecklas 
mer än vad hon har gjort fram till idag. För att komma fram till beslutet om att Maria inte kan 

                                                 
109 Riksförsäkringsverket (RFV. 2004). Regelbok för Socialförsäkringen. 7 kap. 1 §. /…Sjukersättning kan 
tidigast utges från och med den månad då den försäkrade fyller 30 år och längst till och med månaden före den 
månad då han eller hon fyller 65 år. Vidare står det att om man kan anta att arbetsförmågan är varaktigt nedsatt 
kan sjukersättning utges tills vidare. 
110 Utdrag ur Marias arbetsprövningsdokument 2005-11  
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utvecklas mer än vad hon har gjort har den lokala arbetsförmedlingen konsulterat grenen 
Unga Handikappade som består av arbetsförmedlingshandläggare som alla är experter på ett 
eller flera funktionshinder. 
 
Maria flyttar i december månad 2005 till en annan kommun. I maj månad 2006 hade Maria 
haft ett samtal med arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Hälso- och sjukvården i den nya 
kommunen. Den lokala arbetsförmedlingen har talat med Maria om vad hon skulle vilja göra. 
Kommunen har hjälpt Maria med inflyttning till ny lägenhet. Hälso- och sjukvården har 
bistått med kurator.  
 
7.4 Johanna 
 
7.4.1 Inledning 
 
Jag träffar Johanna under år 2004 för första gången. Jag gör ett hembesök eftersom Johanna 
hade önskemål om det. Johanna sa att det var lättare på detta sätt eftersom hon då slapp att 
orientera sig. Vid samtalet framkommer att Johanna gärna vill bryta sin inaktivitet med någon 
form av aktivitet. Det Johanna nämner som intresse är djur, helst hästar och eller hundar. Efter 
någon veckas letande bland olika hunddagis, hästuppfödare och ridskolor fann jag en 
kombinerad ridskola/hunddagis som var intresserad av att träffa Johanna. Arbetsgivaren hade 
jag sedan tidigare haft kontakt med i ett annat arbete. Det anordnades datum för ett första 
samtal. Jag hämtar Johanna vid hennes hem i bil. Min förförståelse för personer som har 
någon form av synskada (Johanna har ledsyn) blir omkullkastad. Johanna kan orientera sig 
väldigt säkert på de små skogsvägarna som är en genväg till ridskolan. Jag har aldrig kört det 
hållet tidigare. Johanna berättar hur hon orienterar sig när hon och pojkvännen är ute kör. 
Oftast är det Johanna som kan vägen bättre när de två är ute och kör. 
 
Intervju: Johannas tid i grundskolan fungerade enligt henne själv bra fram till fjärde årskurs. 
Därefter började man särbehandla henne för sin synskada. Hon fick många olika hjälpmedel 
till sig för att kunna fungera på ett bra sätt i undervisningssituationen. Detta bidrog enligt 
Johanna till att de andra barnen såg henne som annorlunda. Barnen reagerade på detta genom 
att utsätta Johanna för avståndstagande. Detsamma gällde lärare som nu började tycka att 
Johanna tog mycket av tiden i anspråk på grund av hjälpmedel. När lärare började bli 
avståndstagande kände Johanna det själv som att hon var en belastning. Johanna lade sig till 
med strategier för att dölja sin synskada. Detta tyckte Johanna fungera bra. Johanna säger att 
om hon inte hade fått hjälpmedlen hade hon förmodligen klarat av grundskolan.  
 
”På syncentralen fick jag träffa en del experter. Då fick jag den diagnos jag har idag. Jag 
tyckte att jag blev behandlad som en som inte visste så mycket. Samtidigt var det jag som var 
bärare av synskadan.”  

 
”Jag fick ganska mycket hjälpmedel för att kunna genomföra mina studier. Det var lampor, 
specialtillverkade bord och förstoringsglas. Det som inte stämde var att de som sa att det var 
den diagnosen jag hade, utgick inte från mina specifika behov. Istället fick jag så mycket ljus 
att det inte fungerade. Jag såg sämre än när jag inte hade några hjälpmedel.” 
 
”Den arbetspsykologiska utredningen sa att om det var så att Johanna skulle arbeta ska 
rummet där arbetet utförs vara kolsvart. Arbetsmomenten ska vara få, samt att det ska vara 
något mot lagerarbete.” Referat av uttalande av Johanna gällande en arbetspsykologisk 
utredning gjord av arbetsförmedlingen under en intervju jag utförde med henne 2005-06. 
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6.4.2 Johannas historia 
 
Johanna har diagnosen Fundus flavomakulatus makuladegeneration (en synskada som gör 
Johanna nästan helt blind). Johanna har idag ledsyn på en meters håll. Johanna har svårigheter 
med ljusskiftningar, samt får lätt huvudvärk av dessa. Johanna har genom synnedsättningen 
svårigheter att läsa och har fått en del hjälpmedel för detta. 
 
Eftersom Johanna inte hade klarat av grundskolan påbörjade Johanna IV-programmet efter 
grundskolans slut. Det fungerade inte alls. Johanna fick aldrig några förstorade texter som hon 
bad om. 
 
Johanna påbörjade allmän linje vid en folkhögskola 1995. Då först började hennes 
skolsituation På folkhögskolan tillgodogjorde sig Johanna fullständiga grundskolebetyg vilket 
hon inte hade haft tidigare. 
 
1996 påbörjade Johanna en vägledningskurs för synskadade genom arbetsförmedlingens 
försorg. Tanken med detta var att Johanna skulle börja studera vid komvux efteråt. 
 
Johanna provade under åren 1998 och 1997 att starta upp studier vid komvux i sin 
hemkommun. Båda uppstarterna linje vid en folkhögskola avbröts av olika anledningar.  
 
Intervju ”Under åren 1997 och 1998 startade jag upp komvux-studier. Jag avbröt vid båda 
tillfällena. Och det berodde på att jag inte fick det stöd med förstorad text som jag har behov 
av. Lärarna nonchalerade mig totalt. Ibland kom till och med andra elever fram till mig och 
sa att det verkar vara konstigt med läraren och då jag behövde stöd. Jag kände mig mycket 
illa till mods under och efter tiden vid komvux.  
 
Vid dessa två uppstarter vid komvux kom  AMU-hadar och informerade lärare och rektor om 
hur de på enkelt och problemfritt sätt skulle kunna hjälpa mig att genomföra mina studier. 
Det praktiska momentet för lärare bestod i att lagra föreläsningsinformation och annat 
material som passade att lagras på diskett till mig. Hade det blivit gjort så som det var tänkt 
hade det fungerat mycket bra för mig. Berörda lärare såg detta extraarbete som något 
extraordinärt och vägrade utföra det.  
 
1999 aktualiserades Johanna vid ett samverkansprojekt mellan kommun och 
arbetsförmedling. Avsikten var att finna en praktik för Johanna. Johanna erhöll en anställning 
på 2 månader vid en järnaffär. Johanna hade vidare en praktik som bildlärare i cirka 2 veckor.  
 
År 2000 genomgick Johanna en arbetspsykologisk utredning via arbetsförmedling 
Utredningen framhöll att jobb som skulle kunna vara aktuella inte kunde ställa krav på 
synförmåga samt att man även kom fram till att Johannas lästeknik var eftersatt, detta kunde 
uppenbara sig som ett problem vid en eventuell anställning. Nästa planering med 
arbetsförmedlingen var förpackningsjobb alternativt telefonistarbete vid Samhall. 
Förpackningsarbetet innehöll många moment samt att det var svårt för Johanna att ta sig till 
prövningsplatsen. Prövning vid förpackningsföretaget avstannade på grund av det föregående. 
Av telefonistarbetet blev det inget. 
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Försäkringskassan initierade arbetslivsinriktad rehabilitering under 2002. Detta kom ej till 
stånd. Istället förordade Försäkringskassan att Johanna skulle kopplas till psykiatrin för att 
utredas ytterligare. Detta motsade sig Johanna och det blev inget mer med det. 
 
Under 2003 omvandlades Johannas tidigare sjukbidrag till aktivitetsersättning. Under hösten 
2003 kommer Johanna i praktik genom samverkansgruppen på en förskola i kommunen. 
Praktiken fick avbrytas på grund av allergier. 
 
Jag träffar Johanna under våren 2004. Under samtalet som avhölls kommer vi fram till att 
praktik mot djur, speciellt hästar och hundar hade varit intressant för henne. Johanna påbörjar 
två praktiker under 2004.  Den första praktiken avslutas efter ca sex veckor eftersom Johanna 
inte tyckte att det stämde mellan henne och arbetsgivaren. Efter cirka en månad påbörjar 
Johanna en ny praktik vid en ridskola. Johanna fortsätter att praktisera där året ut. 
 
Våren 2005 avslutar Johanna den nästan sex månader långa praktiken vid en ridskola. Hösten 
2005 startar Johanna en yrkesutbildning mot djurmassage. Utbildningen beräknas pågå under 
två års tid. Johanna får sin förlängningsansökan av aktivitetsersättning godkänd under hösten 
2005. Johanna har nu aktivitetsersättning fram till och med år 2007. 
 
Vid uppföljningssamtal som hölls i april 2006 framkommer att Johanna redan nu har ett 
ansenligt kontaktnät gällande behov av djurmassage. Den pågående yrkesutbildningen och 
den del som är praktik har redan genererat kundkrets. Johanna undrar samtidigt hur det blir 
med aktivitetsersättningen om hon börjar ta betalt av sina kunder?  
 
7.5 Kerstin 
 
Kerstins empiri består av aktmaterial och en intervju 
 
7.5.1 Inledning 
 
Intervju ”I mitt liv är det så många människor inblandade så det känns som om det 
var en svängdörrsverksamhet.” Kerstin syftar på alla de personer som kommer och 
går i hennes liv. Det gäller personer som har som arbetsuppgift att tillgodose att 
hennes dagliga livföring fungerar. Den kommunala personal som ombersörjer detta 
är flera stycken och de skiftar också ganska mycket personal genom omsättningen 
av densamma. Kerstin räknar sedan upp kuratorskontakt, psykologkontakt ibland, 
sjukgymnastik, någon gång på arbetsförmedlingen samt personal vid 
Försäkringskassan. 
 
När jag träffar Kerstin för första gången under år 2005 är Kerstin fokuserad på det 
som hon uppfattar som ett misslyckande för henne själv samt att hon inte förstår vad 
det är som gör att hon inte som en självklar sak kan starta sin avbrutna 
arbetsprövning igen. Kerstin säger att hon blev sjuk och det är väl tillåtet och att hon 
inte kan bära skuld för att hon blev det just då, när hon hade arbetsprövning. Hennes 
dåvarande arbetsprövning var vid en kommunal verksamhet som har viss 
produktion. I produktionen skulle Kerstin montera ihop mindre saker. Första dagen 
får Kerstin ett akutanfall av astma. Kerstin åker in akut och får stanna kvar några 
dagar på sjukhuset. När Kerstin är rehabiliterad från sitt anfall får hon åka hem. 
Kerstin ringer upp den kommunala verksamheten och fråga när hon kan börja igen? 
Till svar får hon att arbetsprövningen är avbruten, Kerstin blir ombedd att kontakta 
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den lokala arbetsförmedlingen eftersom det är dem som bestämmer om Kerstin får 
vara kvar eller avsluta arbetsprövningen. Kerstin ringer upp arbetsförmedlingen och 
får beskedet att arbetsprövningen är avslutad utan någon egentlig förklaring till 
ställningstagandet.  
 
Under det fortsatta samtalet då vi diskuterar alternativ till att vara vid den 
kommunala arbetsprövningsplatsen framkommer att Kerstin gärna vill prova om det 
är så att hon kan klara av en förskollärarutbildning. Kerstin refererar till den praktik 
hon tidigare gjort på en förskola/dagis som hon tyckte fungerade mycket bra.  
 
Intervju ”Allt vad man sa eller ville göra var fel. Sa jag något, kom de med ett annat förslag. 
Jag sa att jag var intresserad av dagis, att prya som dagisfröken. Jag hade gjort en prao i 
årskurs åtta och tyckte att det var ganska kul att vara med barnen. Då sa Unga handikappade 
att jag skulle ta ett datakörkort istället”. (Utdrag från intervju med Kerstin som avhölls 
050610, gällande Kerstins möte med grenen Unga handikappade vid arbetsförmedlingen) 
 
 
7.5.2 Kerstins historia 

 
Av läkare får Kerstin diagnosen CP-diplegi. Hypthyreos. Obsessiv/kompulsivt syndrom. 
Astma. Diagnos 1: G80.9. Diagnos 2: E03.9. Läkaren säger att Kerstins status är god, dock 
påverkad av astma vilket gör henne osäker och orolig. Kerstin har regelbunden kontakt med 
kurator vid vuxenhabiliteringen. Emellanåt har Kerstin psykologkontakt på grund av sin 
panikångest. 

 
Mellan 1999 och 2002 har Kerstin helt sjukbidrag på grund av sin funktionsnedsättning. 
Kerstin får fortsatt sjukbidrag från 2002 till och med 2004. Därefter erhåller Kerstin 
aktivitetsersättning mellan åren 2004 till 2006. Försäkringskassan kommer fram till att 
Kerstin sedan länge lider av gångsvårigheter genom sin diagnos cp-diplegi och panikångest, 
har även utvecklat en besvärande astma som kräver ständig medicinering. Besvären nedsätter 
hennes arbetsförmåga helt under överskådlig tid.  
 
År 2004 går Kerstin ut Riksgymnasiets medieprogram. Under sista terminen av hennes 
gymnasietid får Kerstin kontakt med arbetsförmedlingens gren Unga handikappade. I 
diskussioner som förs säger Kerstin att hon skulle vilja utföra praktik vid en förskola. Unga 
handikappade föreslår istället att Kerstin ska ta ett datakörkort. Nästa samtal som förs föreslår 
Kerstin en praktik vid en djuraffär. Praktiken anordnas genom arbetsförmedlingen. Efter 
några veckor i praktik har Kerstin fått astma och måste avbryta praktiken.  
 
Därefter får Kerstin möjlighet att göra en arbetsprövning vid ett lokalt prövningsföretag. 
Tillverkning i korta serier görs samt att arbetsinnehållet är förpackning, sortering och liknande 
arbetsuppgifter. Kerstin måste avbryta arbetsprövningen efter en dag då hon fick ett kraftigt 
astmaanfall. Några dagar efter tillfrisknandet från astmaanfallet får Kerstin besked från 
arbetsförmedlingen att arbetsprövningen har avbrutits helt. Kerstin är oförstående och får 
ingen vidare förklaring till det inträffade. Kontakten med arbetsförmedlingen avbryts därefter.  

 
I diskussionen med arbetsförmedlingen om vad hon ska göra istället får Kerstin svaret: 

 
”Du befinner dig i en trappa. Arbetsförmedlingen är högst upp, du är längst ner just nu. 
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Under 2005 tas ny kontakt mellan Försäkringskassa och Kerstin. Detta resulterar i en 
planering för hur Kerstin ska gå vidare med de tankar hon har kring utbildning och arbete. 
Kerstins önskemål är fortfarande att få prova att praktisera vid en förskola.  
 
 Jag ringer upp olika förskolor och får besked om att återkomma efter sommarlovet. Jag ringer 
upp en förskola som har ställt sig positiv till att träffa oss båda. Vi träffas i augusti 2005.  
 
Cirka en vecka efter vårt möte vid förskolan ringer rektorn upp säger att hon och personalen 
anser det inte lämpligt för Kerstin att utföra praktik vid förskolan eftersom byggnaden är 
komplicerad med många små rum och trösklar. I huset finns det hiss, samt att Kerstin kan gå 
men inte längre sträckor. Istället föreslår rektorn en annan förskola där hon redan har talat 
med ansvarig rektor. Jag ringer upp nämnda förskola och bestämmer tid för möte med 
rektorn. Jag ringer också upp Kerstin och berättar om tid för mötet rektorn för den nya 
förskolan.  
 
Kerstin säger vid detta telefonsamtal att hon har kommit in på engelska vid komvux. Engelska 
är det kärnämne hon fattas för att ha ett komplett gymnasiebetyg. Kerstin vill också skjuta upp 
mötet med förskolan eftersom hon vill ha schemat för engelska-kursen i samband planering av 
tider för praktiken vid förskolan.  
 
I september 2005 får Kerstin signaler om att hon sannolikt inte kan få ha ledsagare vid 
praktiken. Kommunen säger att de inte beviljar ledsagare vid praktik. Kerstin ringer in och 
säger att hon inte bryr sig om praktiken. Istället ska hon koncentrera sig på engelskan och bryr 
sig inte så mycket om praktiken. 
 
Kerstin ringer in igen i september månad och är mycket ledsen. Kerstin säger att kommunen 
inte kommer att bevilja ledsagare till hennes studier. De menar att hon klarar sig utan 
ledsagare. Kerstin säger desperat:  
 
”nu ska jag flytta hem till mamma. Mamma kommer att få sluta arbeta och ta hand om mig 
istället.”  
 
Under första kvartalet 2006 avhölls ett flerpartsmöte som hade initierats av kurator 
vid vuxenhabiliteringen genom att Kerstin uttalat självmordstankar och även försökt 
att begå självmord genom att inta olika substanser. Representerade vid mötet är 
sjukvård, kommun, förälder, Kerstin samt jag. Kerstin tittar ner i bordskanten under 
nästan hela den tid av mötet jag var närvarande (pga av tågtiderlämnar jag mötet 
tidigare). Under mötet betonar Kerstin att hon känner det som att hon lika gärna kan 
göra av med sig eftersom det är så jobbigt med motgångarna. Motgångarna är den 
astma som Kerstin har och som, när hon får den, måste åka in akut på sjukhuset. 
Genom detta känner Kerstin på grund av rädsla för att få ett anfall, att hon måste ha 
ledsagare med sig vid studier och praktik. Kerstin är mycket rädd för att vara vid ett 
ställe och inte ha möjlighet att på ett snabbt sätt komma i kontakt med sjukvården. 
 
Kerstin har för närvarande ingen plan mot studier eller arbete att förhålla sig till (våren 2006). 
Kerstin behöver en assistent eller ledsagare vid studier och praktik vilket ingen av de 
inblandade parterna ansåg att de hade skyldighet att bevilja enligt deras uttolkning av 
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respektive regelsystem111. Kerstin vill inget hellre än att få vidareutbilda sig och känna att hon 
har ett yrke att falla tillbaks på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
111 Jag syftar här på kommunens ansvar i förhållande till LSS samt Socialtjänstlagen, arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassans respektive samt delade ansvar för att kompetenshöja och rehabilitera arbetssökande personer 
med eller utan funktionsnedsättningar. 
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8 Analys 
 
8.1 Personerna blir sjuka i administreringen 
 
”Sjukdomarna” är definierade genom ett läkarutlåtande som beskriver sjukdomens inverkan 
på personens förmåga att arbeta. Detta grundar sig i den del av Försäkringskassans 
administration som ska belysa hur en persons sjukdom framkallar hel eller delvis 
arbetsoförmåga genom sjukdomens inverkan på förekommande arbeten på arbetsmarknaden.  
 
Personerna i empirin har alla blivit definierade som att inte alls kunna stå till 
arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdomarna de är bärare av. Genom att 
Försäkringskassan använder sig av sjukdomsbegreppets inverkan på en persons möjligheter 
att arbeta, blir en person ”sjuk” genom att bli administrerad vid Försäkringskassan gällande 
sjuk-eller aktivitetsersättning. Detta sker oberoende av hur den eller de diagnoser personerna i 
empirin är bärare av och hur de medicinska diagnoserna inverkar på deras förmåga att i 
praktiken utföra något.  
 
Lars diagnos skulle kunna ändra sig enligt ett läkarutlåtande. Lars har uttalat att han kan tänka 
sig att studera men ser helst att han får jobba direkt i något han tror att han skulle kunna klara 
av. Lars säger att han kan jobba 100 procent. Till läkare har Lars att han vill jobba. 
Läkare/psykolog menar ändå att det är något med Lars, dock har de svårt att bestämma sig för 
vad. Till försäkringskassan har Lars sagt att han vill jobba. Arbetsförmedlingens agerande i 
situationer med Lars har haft avgörande betydelse för Lars påtvingade roll som sjuk. 
 
Charlotte har diagnosen svag utvecklingsstörning. En läkare menar att Charlotte ska vara vid 
kommunens dagliga verksamhet Charlotte säger själv att hon kan lära sig saker om det får ske 
på ett för henne tillfredsställande sätt samt att om hon får ett arbete kan hon jobba till 100 
procent. Charlottes påtvingade roll är avhängig av läkaren som menar att Charlotte ska vara 
vid daglig verksamhet samt arbetsförmedlingens agerande mot att inte vilja aktualisera henne 
vid den lokala arbetsförmedlingen. 
 
Tre personer har uttalade fysiska nedsättningar (Johanna, Maria, och Kerstin). Maria, och 
Kerstin säger att de kan arbeta minst på halvtid men att det är beroende av vilket arbete det 
kan komma att handla om. Dessa fyra personer är alla intresserade av att bli yrkesutbildade. 
Dessa tre personers konstitution kommer inte att ändra sig. I deras existens ingår att de har 
viss rörelsebegränsning. I Marias fall säger arbetsförmedlingen i ett svar på en 
kommunicering gällande hennes möjlighet att bli aktualiserad vid arbetsförmedlingen att på 
grund av hennes sjukdom cp står hon långt från arbetsmarknaden. Kerstin har fått avslag på 
sin ansökan om assistans från Försäkringskassan i samband med att hon fick nej från 
kommunen gällande ledsagare. I båda fallen handlade det om stöd vid praktik och studier. 
Någon sådan fråga har inte arbetsförmedlingen fått.  
 
Johanna som nästan är helt blind vet att hennes syn inte kommer att bli bättre, snarare sämre. 
Johanna menar att hon inte är helt klar över hennes arbetsutbud. Det grundar sig att hon ännu 
ej har provat fullt ut i ett yrke. 
 
För alla i empirin gäller som i Johannas fall att de inte någon gång har provat fullt ut i ett yrke 
som de skulle kunna utföra utifrån deras unika möjligheter – Precis som alla andra människor 
med olika förutsättningar att utföra saker o ting. 
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8.2 Hur har man sett på möjligheter och hinder 
 
I Lars fall har läkare varit tveksamma till vad de ska diagnostisera Lars med. Psykologen 
menar att Lars inte bör utsättas för mer teoretisk kunskap än nödvändigt än om det är 
nödvändigt att Lars ska få något jobb. För Lars ser försäkringsläkare det föga troligt att han 
skulle förbättra sig utvecklingsmässigt men utesluter det inte genom att säga att man inte bör 
fjärma Lars mer från verkligheten än vad som gjorts. Med detta som underlag skriver läkare 
att dessa har svårt att skriva något avgörande om Lars arbetsförmåga.  
 
 Arbetsförmedlingen anser inte att Lars ska vara inskriven vid arbetsförmedlingen. Under ett 
samtal säger arbetsförmedlingen att de kan hjälpa Lars att få kontakt med läkare. 
Läkarkontakten ska syfta till att Lars kan få igenom en ny ansökan om aktivitetsersättning.  
 
Försäkringskassan har ansett att Lars är för sjuk för att arbeta genom beviljande av sjukbidrag 
samt senare aktivitetsersättning vid två tillfällen samt att de har ansett att Lars inte har varit 
tillräckligt sjuk vid ett ansökningsförfarande av aktivitetsersättning. Rehabiliterande åtgärder 
har varit en praktik vid en ridskola. Där tillgodogjorde sig Lars sig praktik under fyra 
månader, 8 timmar/dag, fem dagar/vecka. (Efter denna så kallade arbetsprövning anser ändå 
arbetsförmedlingen att Lars ska utföra ytterligare praktik. I samtalet som fördes tyckte 
arbetsförmedlingen att det var för tidigt för Lars att skriva in sig vid arbetsförmedlingen samt 
att det då inte var arbetsförmedlingens ansvar att anordna arbetsprövning någonstans för 
Lars). 
 
Rehabilitering från Försäkringskassans eller arbetsförmedlingens sida har inte påbörjats 
förutom då jag träffade Lars. 
 
Charlotte har fått diagnosen lindrig psykisk utvecklingsstörning. Läkare anser att hon ska vara 
vid kommunens dagliga verksamhet. Charlotte själv vill jobba och/eller utbilda sig. 
 
Arbetsförmedlingen menar att Charlottes tidigare historia vid arbetsförmedlingen har varit 
kantad av avbrott genom att Charlotte inte har klarat av de krav som har ställts. Vid Charlottes 
senaste försök till kontakt med dem säger beredningsgruppen att de inte kan se att Charlotte 
har förändrat sig och genom detta finns inte möjlighet för dem att påbörja aktiviteter för henne 
som inskriven vid arbetsförmedlingen. 
 
Försäkringskassan beviljar aktivitetsersättning ännu en period under början av 2006 med 
förbehållet att planering för studier ska påbörjas.  
 
Någon rehabilitering har inte varit aktuell från Försäkringskassans sida med mer än vad som 
står skrivet i Charlottes senast beviljade aktivitetsersättning från 2006: 
 
/…studier ska planeras under tiden med aktivitetsersättning.” 
 
Maria har diagnosen cerebal pares (cp) med spastisk diplegi samt migränhuvudvärk. 
Läkareutlåtandet beskriver Maria som att hon behöver mycket stöd för att nå den reguljära 
arbetsmarknaden. Läkarutlåtande som säger detta om Maria är daterat år 2001.  
 
Arbetsförmedlingen följde upp Marias praktik vilken hon fått genom handels- och 
administrationsprogrammet där hon bedrev studier under hennes gymnasietid. 
Arbetsförmedlingen övertog ansvaret för praktiken. De byggde en funktionsduglig arbetsplats 
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till henne vid det företag där hon praktiserade. När arbetsplatsen var helt färdig visade det sig 
att företaget hade omorganiserat och inte var beredda att anställa Maria. Arbetsförmedlingen 
menade därefter att det var Försäkringskassan som skulle överta ansvaret. Formellt avslutades 
praktiken vid arbetsförmedlingen.  
 
Jag skriver till beredningsgruppen om Marias önskan att påbörja en form av rehabilitering mot 
yrken och senare arbete samt bifogar utlåtande från utredningsinstitutet. Beredningsgruppen 
säger nej till Marias förfrågan om att bli inskriven som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. 
Detta grundar beredningsgruppen i Marias ”sjukdom” cp och hänvisar till Försäkringskassans 
bedömning av inkommet läkarutlåtande 2001 och den bedömning som gjordes efter avslutad 
praktik vid handelsföretaget. Denna praktik avslutades formellt 2002. 
 
Försäkringskassan meddelade Maria att hon erhållit sjukersättning. Detta grundade 
Försäkringskassan i läkarutlåtande och utlåtande från arbetsförmedlingen och drog slutsatsen 
att Maria aldrig skulle kunna nå den reguljära arbetsmarknaden.  
 
”av det medicinska underlaget framgår att arbetsförmågan är varaktigt helt nedsatt oavsett 
vilket arbete man utgår ifrån. Några ytterligare rehabiliteringsåtgärder bedöms inte påverka 
arbetsförmågan. Arbetsförmågan bedöms därmed vara varaktigt nedsatt, varför rätt till hel 
förtidspension föreligger.” 
 
Någon rehabilitering har inte varit aktuell för Maria från Försäkringskassans sida 
Johanna har diagnosen fundus flavomakuatus med makuladegeneration (synskada sedan 
födseln). Läkarutlåtandet säger att Johannas arbetsförmåga är nedsatt oavsett typ av arbete. 
 
Arbetsförmedlingen beviljade en vägledningskurs för synskadade genom det dåvarande AMI 
(arbetsmarknadsinstitutet). Vägledningskursen fortsatte med en datorkurs för synskadade vid 
AMU-Hadar. Det fanns då en tanke om att Johanna skulle fortsätta in på komvux för att 
komplettera sin gymnasiestudier som inte blivit färdigställda. Johanna provade att starta upp 
vid komvux två gånger. Vid båda tillfällena avbröt Johanna sina påbörjade studier. Enligt 
Johanna var det skolans lärare som ansåg att det inte gick att tillrättalägga undervisningen för 
henne såsom man hade kommit fram vid AMU-hadar (nuvarande Lernia).  
 
Johanna genomförde en arbetspsykologisk undersökning genom arbetsförmedlingens försorg 
under år 2000. Utredningen framhöll att jobb som skulle kunna vara aktuella inte kunde ställa 
krav på synförmåga samt att man även kom fram till att Johannas lästeknik var eftersatt, detta 
kunde uppenbara sig som ett problem vid en eventuell anställning. Nästa planering med 
arbetsförmedlingen var förpackningsjobb alternativt telefonistarbete vid Samhall. 
Förpackningsarbetet innehöll många moment samt att det var svårt för Johanna att ta sig till 
prövningsplatsen. Prövning vid förpackningsföretaget avstannade på grund av det föregående. 
Telefonistarbetet startade aldrig upp. Johanna vet inte varför. 
 
I de följande kontakterna med arbetsförmedlingen har Johanna presenterat egna förslag på 
intresseinriktningar. Arbetsförmedlingen menar dock att de förslag på inriktningar som 
Johanna nämner inte är något att satsa på eftersom: 
 
”du är kanske helt blind om ett år” 
 
Försäkringskassan har beviljat sjukbidrag samt aktivitetsersättning under perioder. Den 
senaste perioden var då dessa beviljade aktivitetsersättning under 2005 och två år framåt. 
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Försäkringskassan kom fram till att Johanna hade behov av psykiatriskt stöd under en period. 
Man har också kopplat in dagsjukvården vid hennes hemkommun. Från arbetsförmedlingens 
sida 
Har det inte funnits någon idé om rehabilitering mot studier eller arbete under den senaste 
tvåårsperioden. 
 
Kerstin har diagnosen cerebal pares (cp) med diplegi, obsessiv/kompulsivt syndrom samt 
astma. Läkarutlåtandet säger också att Kerstin har utvecklat en panikångest grundat i hennes 
osäkerhet kring sig själv. 
 
Arbetsförmedlingen har beviljat en arbetsprövning vid en djuraffär. Därefter får Kerstin prova 
vid ett utredningsföretag som har reell produktion.  
 
 ”Jag sa att jag var intresserad av dagis, att prya som dagisfröken. Jag hade gjort en prao i 
årskurs åtta och tyckte att det var ganska kul att vara med barnen. Då sa Unga handikappade 
att jag skulle ta ett datakörkort istället”. 
 
Försäkringskassan har beviljat Kerstin sjukbidrag samt aktivitetsersättning. Kerstin har också 
gjort en ansökan om assistansersättning112 vid Försäkringskassan i samband med att hon hade 
planer på studier och praktik. Ansökan om assistansersättning gjordes då Kerstin hade fått 
avslag från kommunen om sin förfrågan där om ledsagare vid praktik och studier. 
Arbetsförmedlingen har inte varit i kontakt med Kerstin gällande rehabilitering sedan 2004. 
 
8.3 Vilka åtgärder har använts och vad har de lett fram till 
 
I Lars fall har arbetsförmedlingen inte beviljat några åtgärder för att höja Lars kompetens på 
något sätt eller någon annan form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Man var dock beredd att 
bidra med läkarkontakter och ytterligare utredningar. Försäkringskassan har beviljat 
sjukbidrag och aktivitetsersättning under två perioder samt gjort avslag på en ansökan. 
Därefter har ny ansökan inkommit under 2006.  
 
Charlotte har haft flertalet olika åtgärder genom arbetsförmedlingen – praktik vid café, SIUS-
åtgärd vid Försäkringskassan113, olika utbildningar, anställning vid Samhall. Enligt 

                                                 

112 www.forsakringskassan.se 2006-09-17. Du som har svåra funktionshinder och behöver personlig hjälp för att klara 
vardagen kan ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan. Med personlig assistans menas ett personligt utformat 
stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Har du behov av personlig assistans för de grundläggande 
behoven i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka och är under 65 år kan du ha rätt till assistansersättning. Är behovet av 
hjälp 20 timmar i veckan eller mindre är det kommunen som har ansvaret. Den som bor i gruppbostad kan inte få 
assistansersättning. Personlig assistans med de grundläggande behoven innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av 
sig, att äta, att meddela sig med andra personer eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om ditt funktionshinder. Om 
du behöver hjälp med de grundläggande behoven kan du även ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade 
personliga vardagsbehov, om de inte tillgodoses på något annat sätt. För att beviljas assistansersättning ska du tillhöra någon 
av följande grupper - personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd personer med betydande och 
bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom 
personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är 
stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.  

 
113 Förf. kommentar. Om arbetsförmedlingen ska använda sig av en SIUS- åtgärd (handläggare följer en person 
på ett företag och fungerar som en garant för att arbetet fullföljs även om det visar sig att den arbetssökande inte 
kan t.ex. hålla det tempo som krävs inledningsvis i en anställning på grund av en funktionsnedsättning), ska det 
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arbetsförmedlingen har inga av dessa åtgärder fungerat för Charlotte. Charlotte är av en helt 
annan uppfattning gällande hur det har gått vid de olika åtgärderna. Försäkringskassan har 
beviljat aktivitetsersättning under två perioder. Under det senaste beviljandet av 
aktivitetsersättning skrev Försäkringskassan att rehabiliterande åtgärd ska vara att plan för 
studier upprättas. 
 
För Maria byggde arbetsförmedlingen en funktionell arbetsplats vid ett handelsföretag. När 
det visade sig att företaget inte var beredda att anställa Maria upphörde kontakten med 
arbetsförmedlingen för Marias del. Maria erhöll sjukersättning istället för aktivitetsersättning 
genom att Försäkringskassan ansåg att Maria var för sjuk för att någonsin kunna arbeta.  
 
Johanna har haft en del kontakter med arbetsförmedlingen – vägledningskurs för synskadade, 
datorkurs för synskadade samt arbetspsykologisk utredning. I samverkan med 
Försäkringskassan skulle arbetsförmedlingen erbjuda bland annat praktik mot 
förpackningsjobb och/eller telefonistjobb. Det blev inget av med detta. Därefter sa 
Försäkringskassan att Johanna skulle kontakta psykiatrin.  
 
Kerstin har gjort två arbetsprövningar genom arbetsförmedlingen. Den första 
arbetsprövningen var vid en djuraffär och den andra var vid ett prövningsföretag som utför 
legotillverkning samt viss egen produktion. Arbetet vid prövningsföretaget består av enklare 
monterings- och förpackningsarbete. 
 
8.4 Vilken betydelse har åtgärderna haft för karriären  
 
För Lars blev det inte aktuellt med någon åtgärd mot det som kan anses vara det normala – 
Att komma in i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att därefter stå bättre rustad för att göra 
ett inträde på den reguljära arbetsmarknaden. Det andra alternativet skulle vara att Lars blev 
berättigad till en arbetsmarknadspolitisk åtgärd eftersom han genom läkarutlåtande och annan 
dokumentation har en eller flera funktionsnedsättningar. I detta fall erbjuder 
arbetsförmedlingen Lars hjälp med att kontakta läkare. Åtgärden som erbjuds kan ses som att 
Lars fortsättningsvis ska vara sjuk genom att han erbjuds hjälp med att finna en läkare som 
kan intyga att han är för sjuk för att stå till arbetsmarknadens förfogande. 
 
Charlotte har varit i olika åtgärder. Sett ur ett objektivt perspektiv har flertalet av de åtgärder 
Charlotte varit inne i haft karaktären av enkla arbetsuppgifter. Sett ur Charlottes historia och 
vad hon berättar om de olika åtgärderna hon varit inne i, har vissa varit bra som hon uttrycker 
det. I några fall har Charlotte varit direkt missnöjd. Vid ett tillfälle påbörjade Charlotte 
studier. Det kan man se som en kompetenshöjande åtgärd. Charlotte läste kärnämne och data 
på gymnasienivå. Denna åtgärd avbröts dock för att istället påbörja en arbetsprövning som 
bestod av enkla monteringsuppgifter.  

Utdrag ur telefonintervju med Charlotte:  - Jag frågar Charlotte om hur hon tyckte det var vid 
prövningsplatsen? Charlotte svarar: - ”Jag ville inte vara där. När jag började utbildning vid 
arbetsförmedlingen läste jag kärnämne och data. Dom kom till mig och sa att jag skulle börja 
vid prövningsplatsen istället. Jag ville fortsätta att läsa eftersom jag inte var klar med dessa 
ämnen. Jag trivdes inte alls vid prövningsstället och med mig var det ingen som diskuterade 
anställning. Jag förstår inte detta”!  

                                                                                                                                                         
finnas ett jobberbjudande efter avslutad SIUS-åtgärd. I detta fall blev det inget jobb efter en två år lång 
praktikperiod. 
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Den två år långa praktiken vid ett lokalt Försäkringskassekontor bestod i sedvanliga 
kontorsuppgifter som att sortera post, kopiera olika dokument m.m. Under denna praktik 
påbörjade Charlotte en internutbildning som skulle stärka hennes datahanteringskunskaper. 
Hela denna åtgärd kan som ett försök till att få Charlotte anställd vid Försäkringskassan. 
Internutbildningen kan tyda på att Försäkringskassan vid det tillfället ansåg att Charlotte 
skulle klara av en anställning. När arbetsförmedlingen gör förfrågan om anställning för 
Charlotte säger Försäkringskassan att det inte går. Kort därefter beviljas Charlotte sin första 
aktivitetsersättningsperiod. Det vill säga att hon anses vara för sjuk för att kunna arbeta. 

För Maria iordningställde arbetsförmedlingen en funktionell arbetsplats vid ett 
handelsföretag. Efter nästan ett år står arbetsplatsen klar för Maria. Då har företaget 
omorganiserat och arbetsuppgifterna som Maria skulle utföra har försvunnit. 
Arbetsförmedlingen ställer frågan om möjlighet till anställning. Företaget säger nej. Därefter 
avbryts kontakten mellan Maria och arbetsförmedlingen. Åtgärden hade goda intentioner och 
om den hade fungerat hade Maria förmodligen varit etablerad på arbetsmarknaden. Den 
erfarenhet Maria hade erhållit av en anställning hade varit betydelsefull för henne vid andra 
företag. 

Johanna har genomgått en vägledningskurs för synskadade samt en datorkurs för synskadade. 
Dessa tillsammans fick Johanna att påbörja studier vid komvux. Åtgärderna ses som att de 
skulle kunna leda till utveckling. Johanna har genomgått en arbetspsykologisk utredning. 
Denna åtgärd gjorde Johanna nedslagen. Utredningen beskrev Johannas förutsättningar som 
mycket små och beskrev Johanna som en mycket förenklad individ med mycket lite 
möjligheter att utbilda sig och efter det arbeta någonstans. Denna åtgärd verkar ha varit 
kontraproduktiv mot det egentliga syftet – Att utreda vad Johanna skulle kunna utbilda sig till 
och därefter arbeta med. 

Kerstin har gjort två korta prövningar genom arbetsförmedlingen. Inledningsvis ville Kerstin 
utföra praktik vid en förskola. Det gick inte enligt arbetsförmedlingen. Dessa föreslog istället 
att Kerstin skulle ta ett datakörkort. Hennes studier i data påbörjade men avslutades innan den 
var klar. Prövningar därefter var en prövning vid en djuraffär som avslutades efter att Kerstin 
fått astma. Därefter prövade Kerstin vid ett företag som har viss produktion med enklare 
monteringsarbeten. Denna prövning avslutas efter en dag. Kerstin får ett astma-anfall och blir 
akut inlagd på sjukhus. När Kerstin har tillfrisknat får inte Kerstin påbörja arbetsprövningen. 
Arbetsförmedlingen säger att prövningen avslutas och Kerstin inte är aktuell för 
arbetsmarknaden. Praktiken vid djuraffären var Kerstins egna önskemål som kom fram efter 
att arbetsförmedlingen sagt nej till hennes förslag om praktik vid en förskola. Det man kom 
fram till var att det inte fungerade och det är ju ett svar. Den andra praktiken som sades vara 
en arbetsprövning avslutades aldrig och man kan inte dra några slutsatser av den. Åtgärderna 
som har påbörjats har avbrutits och det är svårt att dra några slutsatser av dem. Kerstin har 
inte visat vad hon skulle kunna klara.  
 
8.5 Vad har personernas vilja varit 
 
Lars säger i kontakten med arbetsförmedling och Försäkringskassa att han vill och kan jobba 
full tid. Vid några tillfällen uttalar han att kan tänka sig att utbilda sig mot något som han är 
intresserad av. 
 
Charlotte säger att hon kan jobba full tid och är intresserad av att utbilda sig mot något yrke. 
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Maria har kommit fram till att hon har halv arbetsförmåga. Hon vill gärna yrkesutbilda sig. 
Johanna har påbörjat en yrkesutbildning och praktiserar detta yrke till vissa delar. Johanna 
har provat att starta upp studier vid komvux för att erhålla gymnasiebetyg, dock har detta inte 
fungerat vid något av tillfällena. 
 
Kerstin hade en fullgod plan för att göra ett inträde på lärarhögskolans förskollärarprogram. 
Kerstin menar att hon kan klara av detta arbete och ville gärna utbilda sig till förskollärare. 
 
8.6 Sammanfattning av analys 
 
I mitt material har jag funnit ett tydligt konfliktperspektiv gällande den status personerna 
erhåller som ”sjuka” i administreringen vid Försäkringskassan och arbetsförmedlingen och 
den uppfattning de har om sig själva. Sorteringen sker inledningsvis på grund av deras fysiska 
och/eller psykiska status som framkommer i en eller flera medicinska diagnoser.  Det finns 
också en tydlig konflikt mellan enskildas uppfattade förmåga att studera/arbeta och vad 
systemen har kommit fram till – Det motsatta att de inte kan studera/arbeta.  
 
Den formella kategoriseringen mot att de är sjuka sker genom att det finns en uppfattning om 
att personerna inte kan studera/arbeta. Sjukdomen de är bärare av påverkar den enskildes 
arbetsutbud i så hög grad att personerna inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. 
Uppfattningen om att det så med de enskilda personerna bygger på läkarutlåtande och olika 
former av arbetsprövningar. Arbetsprövningarna är av olika form och har utförts på olika sätt. 
 
Empirin visar att personerna inte blev aktuella att spela någon av de tillgängliga rollerna i 
arbetssystemet. Empirin visar att de skulle kunna spela rollerna som den arbetsföre och fullt 
friska, den arbetsföre som behöver kompetenshöja sig, den ej fullt friska och därigenom ej 
fullt arbetsföre med behov av kompetenshöjande åtgärder.  
 
I underrollerna skulle personerna i empirin kunna spela samtliga roller. Personerna i empirin 
visar att de inte heller blev aktuella att spela någon av de tillgängliga underrollerna. I teorin 
skulle de fyra personerna i empirin kunna spela rollen som offentligt skyddad anställd (OSA). 
Definitionen är mycket glidande. Ett socialmedicinskt hinder skulle personerna kunna uppvisa 
om det fördes en diskussion om förutsättningar för detta.  
 
Empirin uppvisar att alla personer formellt sett får spela rollen som sjuk genom att de har 
blivit beviljade sjuk- eller aktivitetsersättning. Empirin visar också en tydlig motsättning i 
definitionen av sjuk. Systemen administrerar personerna som ”sjuka”. Om man belyser 
sjuksystemets tänkta process om ett insjuknande i en ”sjukdom” som i slutändan av processen 
visar sig som ”frisk” i relation till personernas konstitutionella status, som enligt detta arbete 
har betydelsen av den medicinska definitionen av den eller de satta diagnoser sedda genom 
funktionsduglighet och i vilken grad den medicinska vetenskapen säger att 
funktionsdugligheten kommer att förändra sig kan man få följande resultat:  
 
I praktiken har personerna i empirin diagnoser som inte kommer att ändra sig till någon mer 
funktionell nivå. I Johannas fall blir förmodligen hennes synförmåga sämre med tiden. I 
Charlottes fall är det enligt mitt sätt att uppfatta oklart hur nedsättningen av funktioner visar 
sig. Personernas uppfattning om ”sina sjukdomar” är i alla fall att de helt eller delvis kan 
ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. I fallen som ingår i empirin är alla väl medvetna 
om att de har en funktionsnedsättning men anser inte att de inte skulle kunna utbilda sig eller 
arbeta efter fullgjorda studier såsom sjuksystemet säger till dem. Lars säger att han gärna vill 
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arbeta och att han kan arbeta heltid. Charlotte säger att hon vill utbilda sig och arbeta full tid 
efter det.  
 
Ingen av personerna i empirin upplever sig som ”sjuka”. 
 
De huvudsakliga problemen är: 
 

• att systemen säger att de inte kan arbeta medan de själva säger att de vill och kan 
arbeta.  

• Personerna är medvetna om att de blir sorterade att tillhöra en specifik grupp. De 
säger tydligt att de inte vill bli sorterade och genom det tillhöra en viss grupp. Några 
personer tar starkt avstånd från att bli identifierad som funktionsnedsatt alternativt 
handikappad.  

 
”Jag vill inte läsa om mig själv som en som är dum i huvudet. Jag är normal” 
 
• Genom sorteringen uppstår en segregering genom vilken åtgärder erbjuds som 

grundar sig i tankar kring de ”uppenbara svårigheter” de är bärare av som förhindrar 
dem att utvecklas som ”normala” människor. 

 
”…då Lars är mer praktiker än teoretiker anser vi att han inte ska utsättas för mer teoretisk 
skolgång om det inte är absolut nödvändigt för att det ska leda till något konkret arbete.” 
 

• Genom antagandet om att de är onormala uppstår tankar och handlingar i de olika 
systemen som sammantaget gör att personer i vissa fall har fallit till föga och 
accepterat sig som sjuk eftersom det i ett uttalande från en psykolog står att  

 
”jag ligger under normalzonen i IQ-test”. 
 
”jag har kommit till den sista pinnen på stegen vid 25 års ålder” 

 
• Personernas huvudangelägenheter jag har mött, har i alla fall varit att få arbeta och 

utbilda sig och genom det leva ett liv som alla andra. 
 
”Jag kan tänka mig att utbilda mig om det kan bli så som jag vill att det ska vara, lugnt och 
lärare som hinner med… Jag kan jobba 100 procent bara jag får ett jobb”. 
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9.Teoretisk uttolkning 
 

• En av de teoretiska utgångspunkterna är att välfärdssystemet har konstruerats för att 
stötta medborgare mot att uppnå ett drägligare och självständigare liv. Detta kan ske 
genom att en person uppnår status av att ha ett arbete, yrkesutbildar sig, alternativt om 
personen ifråga är så pass funktionsnedsatt att insatser kan anses ha en habiliterande 
inverkan på honom/henne och att personen uppfattar alternativet som bra utifrån 
personens preferenser.  

 
• Den andra teoretiska utgångspunkten är att det finns ett antal lagar och förordningar 

som på ett tydligt sätt beskriver vilket stöd en person kan räkna med att erhålla från 
Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, delar av Hälso- och sjukvården samt delar av 
kommuners arbete med personer, som har olika funktionsnedsättningar. 

 
• Den tredje teoretiska utgångspunkten är att det har betydelse vad en person kommer ut 

i för åtgärd när denna ska bedömas ha arbetsförmåga eller anses vara 
arbetsoförmögen. 

 
 
9.1  Deborah Stone, den medicinska vetenskapen och arbetsmarknadspolitik 
 
Deborah Stones teori om anledningar till att funktionsnedsatta personer blir kategoriserade och administrerade 
som sjuka använder jag som ramverk för att få förståelse för resultatet i min empiri. Jag utvecklar Stones 
resonemang mot rollen som sjuk och vilka betydelser det enligt Talcott Parsons teori om rättigheter och 
skyldigheter får i denna roll. Jag införlivar Parsons resonemang i Deborah Stones teori eftersom man per 
definition använder sig av sjukdomsbegreppet i delar av socialförsäkringsadministrationen. 
 
Deborah Stone menar att anledningar till att personer blir definierade och kategoriserade som 
sjuka, är ett resultat av industrialismens framväxt.114 Under industrialismens utveckling 
konstruerade man begreppet handikapp. Handikappbegreppets framväxt ses av Stone som ett 
resultat av samhällets uppbyggnad med enbart två distributionssystem. Det ena systemet 
bygger på arbete, det andra bygger på behov som kan uppkomma hos individer såsom 
sjukvård och att man i samband med detta har behov av att vara helt eller delvis fri från 
ansvar som andra friska människor har gällande arbetssystemet.  
 
Empirin visar att de som ingår har blivit definierade som sjuka. Problemet med enbart två 
distributionssystem som det är idag i Sverige blir tydligt när personerna blivit definierade som 
sjuka inte själv tycker de är sjuka. De anser att de på olika sätt har funktionsnedsättningar. 
Nedsättningar som de är bärare av, vet de inte själv hur det kommer att inverka på 
möjligheten att utföra något eftersom de inte har provat så mycket. Arbetssystemet som här 
karaktäriseras av arbetsmarknadspolitiken där den operationaliserade enheten är 
arbetsförmedlingen är tydliga med att personerna per definition är handikappade vilket är en 
osanning genom det faktum att personerna är oprövade på många sätt, de har bristfälliga 
utbildningar och enbart det som ett faktum bidrar till svårigheten att konkurrera och 
egentligen veta var man bäst konkurrerar. 
 
När handikappbegreppet blev uttolkat att helt eller delvis betyda för sjuk för att kunna arbeta 
har kopplingen till det medicinska perspektivet vuxit fram. Sammankopplingen mellan en 
medicinsk definition av arbetsoförmågan eller att inte kunna arbeta på medicinska grunder 

                                                 
114 Stone Deborah (1985) 
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menar Stone är kopplat till den historiska utvecklingen av den administrativa 
kategoriseringens framväxt vilken har löpt parallellt med industrialismens utveckling. Den 
politik som har förts under industrialismens utveckling har haft behov av en objektiv 
administrativ kategorisering för att kunna definiera vad som är ”äkta” respektive ” 
påhittade”115 nedsättningar som skulle kunna definieras som handikapp.  
 
Det ena distributionssystemet (delar av socialförsäkringsadministrationen) har ett behov av att 
kunna definiera vem som har rätt till ersättning från sitt system. Bristen på överensstämmelse 
mellan systemets behov av avgränsning för rätten till ersättning blir tydlig då empirin i de fall 
som redovisas säger att de alla har hel eller delvis arbetsförmåga. Utföraren av 
kategoriseringen av vad som är sjukt och friskt är arbetssystemet och delar av behovssystemet 
för människor i behov av stöd (delar av Socialförsäkringsadministrationen). Det som fungerar 
som legitimering åt de två systemens handlingssätt är den medicinska vetenskapen som på 
objektiv grund kan befästa vad som sant och falskt. I två av fallen är omdömena eller 
diagnoserna sedda i förhållande till hur de enskilda personerna uppfattar sig själv 
(självbildsuppfattning och vad som kan göras) och systemens ställningstagande tvärsemot 
varandra. De två andra fallen är definierade som att de är bärare av hel arbets(o)förmåga. I 
båda fallen har personerna önskemål och vilja att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande 
efter utförd (som det skulle gå att kalla) yrkesinriktad rehabilitering. I fallen har det inte blivit 
så på grund av distributionssystemens ärendehandläggning och den uppenbara feltolkning 
som finns om kopplingen mellan funktionsnedsättning och handikapp. 
 
Den svenska arbetsmarknads- och socialpolitiken kan ses ur Stones teori om 
sammankopplingen mellan det medicinska perspektivet och bedömning av arbetsförmågan 
som uppkommit ur välfärdstatens framväxt, där man kommit fram till att handikapp är en 
sjukdom genom medicinsk definition.116 Kartläggningen som gjordes kunde visa att man som 
handikappad var onormal och genom detta var i behov av anpassade arbetsuppgifter117.  

Belysningen av handlingsförmåga inom ramen för det faktiska handlingsutrymmet diskuterar 
bland annat Aronsson & Hagström (1990). Det objektiva handlingsutrymmet begränsas av 
utformningen av den roll som finns att tillgå. Formellt sett har personerna i empirin 
möjligheten att spela sjukrollen och uppfylla de krav på densamma som finns enligt Talcott 
Parson och dennes definition av detta. Empirin visar att skyldigheten att lämna sjukrollen så 
fort som det går, inte går att uppfylla eftersom båda distributionssystemen säger nej till detta. 
Sjukrollen enligt distributionssystemen visar sig vara statiskt. Det går inte enligt dessa att 
ändra på den status som har tillkännagivits tidigare i beslut. Och detta är till trots att 
personerna vill förändra sin status samt att båda distributionssystemen var för sig och 
tillsammans har ett uttalat ansvar gentemot personerna att tillgodose deras vilja i möjligaste 
mån118. 

                                                 
115 Barnes Collins, Mercer Geof and Shakespeare Tom (1999, sid. 70). 
116 Förf. kommentar. När (eller om) Försäkringskassan ska anta att det finns en arbetsoförmåga och genom detta möjliggöra 
för en individ att befinna sig i delar av socialförsäkringen som aktuella för (sjuk- eller aktivitetsersättning) ska detta först och 
främst grunda sig i ett läkarutlåtande som på ett tydligt och klart sätt beskriver hur den enskildes ”sjukdom” förhindrar 
honom eller henne från att göra ett inträde på den reguljära arbetsmarknaden. 
117 A.a. sid 56 Föreställningen om att handikapp orsakas av sjukdom, skador och individuella oförmågor lever fortfarande 
kvar i styrdokument för den allmänna socialförsäkringen. 

118  www.forsakringskassan.se (200-05-01) Beslutad 2006-12-12. Vägledning 2007:1. ”Sjukersättning och 
aktivitetsersättning – under tid med”. Försäkringskassan 2006-12. När det finns förutsättningar för rehabilitering ska 
Försäkringskassan samordna och utöva tillsyn över de insatser som behövs (22 kap. 5 § AFL; Vägledning 2004:2 
Sjukpenning och samordnad rehabilitering, kapitel 16). Syftet med rehabiliteringen är att den försäkrade får tillbaka 
arbetsförmågan och förutsättningarna för att försörja sig själv genom förvärvsarbete. Försäkringskassan ska också vara ett 
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9.2 Lokala diskurser 

Stone säger vidare att den administrativa kategoriseringen i delar av välfärdssystemet hade ett 
behov av att skapa legitimitet åt sitt handlande. Legitimiteten uppstod när man knöt samman 
ett kroppsligt tillstånd (funktionsnedsättning) med begreppen för sjuk för att kunna arbeta. 
När det skedde skapade man legitimitet genom att hänvisa till den medicinska vetenskapen 
som på ett objektivt sätt kan säga vad som är sjukt respektive friskt. 
 
I empirin visar sig detta som att legitimiteten i förfaringssättet att säga att en person är 
arbets(o)förmögen lutar sig tillbaks på den medicinska vetenskapen. Det finns en uppenbar 
brist på överensstämmelse som visar sig i empirin gällande uppfattningar om arbetsförmåga 
mellan person och system. Läkarutlåtandet fäller inte i praktiken uttalandet att en person inte 
står till arbetsmarknadens förfogande genom brist på förmåga att utföra ett arbete. Det 
inkomna läkarutlåtandet överprövas i vissa fall av en så kallad försäkringsläkare. I vissa fall 
görs inte överprövningen, istället tar enskilda tjänstemän beslut om att det finns en 
arbets(o)förmåga. Det som också framkommer här är att det inte är välfärdssystemet som 
helhet, som har behov av att legitimera vissa handlingar. Det är undersystemen – Det vill säga 
de delar som har till uppgift att operationalisera socialpolitik och arbetsmarknadspolitik. 
Operationaliseringen av de båda ska enligt intentioner utmynna i det som kallas arbetslinjen. 
Dessa två system (Försäkringskassa och Arbetsmarknadsstyrelse) operationaliserar på lokal 
nivå intentioner med social- och arbetsmarknadspolitik. På den lokala nivå finns det som 
Alvesson & Deetz benämner dominansen av självklara diskurser på den lokala nivån119.  I 
detta arbete är en av de lokala diskurserna som jag uppfattat det i materialet samtalet om vad 
en funktionsnedsättning har för inverkan på arbetsförmågan. I den lokala diskursen blir 
funktionsnedsättningen ett handikapp i alla förekommande arbeten på arbetsmarknaden. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
stöd till den försäkrade och då motivera och stimulera till en aktiv medverkan i rehabilitering (prop. 1990/91:141 
Rehabilitering och rehabiliteringsersättning, avsnitt 2.4 s. 47). Försäkringskassan ska undersöka om den som beviljats 
aktivitetsersättning har förutsättningar att delta i aktiviteter. Försäkringskassan ska också erbjuda 
möjligheten att delta i aktiviteter och samordna och planera aktiviteterna tillsammans med den som har aktivitetsersättning så 
att förutsättningarna för att förbättra arbetsförmågan ökar. (7 kap. 5 § AFL). 
 
Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken  Utfärdad: 2001-06-14 
Genomförandet av de handikappolitiska målen 1 § Myndigheter under regeringen skall utforma och bedriva sin verksamhet 
med beaktande av de handikappolitiska målen. Myndigheterna skall verka för att personer med funktionshinder ges full 
delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna skall särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet 
och information är tillgängliga för personer med funktionshinder. I detta arbete skall Förenta nationernas standardregler för 
att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet vara vägledande. 
 
SFS nr: 2000:630 10 § En person med arbetshandikapp enligt denna förordning är 
den som på grund av funktionshinder har nedsatt arbetsförmåga och som därför har eller kan förväntas få svårigheter att få 
eller behålla ett reguljärt arbete. 5 § Programmet omfattar stöd och andra insatser som syftar till att kompensera den 
nedsättning i arbetsförmågan som finns hos personer med arbetshandikapp och att stärka dessa personers möjligheter att få 
eller behålla ett arbete. Som ytterligare förutsättning gäller att insatserna skall vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade. Det 
betyder att insatserna får göras endast när de framstår som lämpliga både för den enskilde och ur ett övergripande 
arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Unga handikappade och den som tar del av praktisk arbetslivsorientering behöver inte 
vara 20 år för att kunna få ta del av en insats enligt denna förordning. 
119 A.a. Se vidare i metodkapitlet sid. 
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 9.3 Arbets- och sjuksystemet och den medicinska objektiviteten 
 
Arbetsdistributionen och delar av distribueringen av sjuksystemet uttolkas att ske genom 
begreppet arbetslinjen i Sverige. Stone menar att detta konstituerar det fundamentala 
distributiva dilemmat. För att ett samhällssystem skall överkomma det distributiva dilemmat 
såsom i det svenska välfärdssystemet, där man distribuerar delar av socialförsäkringssystemet 
och arbetsmarknadssystemet i begreppet arbetslinjen kan man som Stone säger, skapa regler 
som är generellt accepterade och lagstadgade. Reglerna om sjuk- och aktivitetsersättning som 
i Sverige reglerar behoven vid sjukdom och handikapp samt övergången/återgången till 
arbetsmarknaden vilar på den medicinska vetenskapens grunder.120  
 
Empirin visar klart i ett av fallen att arbetsförmedlingen inte vill diskutera arbete och/eller 
utbildning.  
 
Det som händer i Lars fall är att de två tillgängliga systemen i samverkan med den 
medicinska vetenskapen som skapare av legitimitet för administrering in i olika kategorier 
bidrar till att Lars inte får möjlighet att göra det han vill göra mest av allt – Att arbeta. Den 
medicinska vetenskapens inblandning i vad som kan vara normalt och onormalt drivs till sin 
spets när dessa mer eller mindre får anpassa diagnoser så att dessa låter verkligt även för dem 
själva. Arbetssystemet ser Lars som en belastning för sitt system. Sjuk-systemet ser det som 
självklart att göra bedömningar på mänsklig variation i uppenbarelse som sjukt eller friskt. 
 
I fallet Charlotte kan man se ett mönster av påbörjade och avbrutna åtgärder. Sista försöket att 
få Charlotte aktuell gick inte eftersom den s.k. beredningsgruppen var överens om att 
Charlottes historia inte var av den karaktären att det skulle gå att rehabilitera mot något arbete 
eller utbildning (som Charlotte var intresserad av). Det som är anmärkningsvärt i fallet 
Charlotte är att det är två helt olika historier som berättas gällande samma händelseförlopp 
samt alla avbrott i påbörjade planeringar och att samverkansgruppen (arbetsförmedling och 
Försäkringskassa) kan välja att säga att Charlotte inte är aktuell för någon åtgärd när hon själv 
mycket gärna vill.  
 
Ser man Charlottes fall ur Stones andra distributionssystem (sjukvårdssystemet) väger 
förmodligen uttalandet från läkare om att placera henne i kommunens dagliga sysselsättning 
(genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS) tungt i negativ 
bemärkelse vid arbetsförmedlingen i bemärkelsen gångbar på arbetsmarknaden 
(arbetssystemet). Kommunen sa nej på läkarens förfrågan om placering vid daglig 
sysselsättning. Charlotte ville inte själv bli placerad vid kommunen. Charlotte säger i ett 
samtal att hon inte vill öppna några papper som kommer från sjukvården. Med detta menar 
Charlotte som hon säger att hon vill inte läsa om sig själv som någon annan. Charlotte har fått 
diagnosen lindrig psykisk utvecklingsstörning. Arbetsförmedlingen ser tillbaks på Charlottes 
historia genom deras anteckningar om henne och kommer fram till att det inte går att göra 
mer. Charlotte menar istället att det för henne finns godtagbara anledningar till avbrott under 
tiden i kontakt med arbetsförmedlingen.  
 
Försäkringskassan ifrågasätter inte arbetsförmedlingens uttalanden om att det finns en 
arbetsoförmåga i Charlotte. Istället säger Försäkringskassan vid det sista beviljandet av 

                                                 
120 Sjukdomsbegreppet i sig vilar på en bedömning från 1944 års uttalanden från den dåvarande socialvårdskommittén. Enligt 
uttalandet:”/… bör man vid bedömning av om sjukdom föreligger hålla sig till vad som enligt vanligt språkbruk och gällande 
läkarvetenskaplig uppfattning anses vara sjukdom. Varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte hör ihop med den 
normala livsprocessen kanmed den utgångspunkten betecknas som sjukdom.” 
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aktivitetsersättning att nu ska planering mot studier ske för att kunna påbörja 
arbetslivsinriktad rehabilitering vilket nästan har skett samtidigt som den s.k. 
beredningsgruppen sa att de inte kunde tänka sig att Charlotte skulle gå att rehabilitera. Det 
finns ett läkarutlåtande som beskriver Charlotte. Den ena uttolkningen som görs säger att 
Charlotte har förmåga och andra förutsättningar att rehabiliteras. Den andra uttolkningen 
säger att Charlotte inte har förutsättningar att rehabiliteras. Charlotte som person blir uttolkad 
att vara bärare av olika kvaliteter vid två olika men nästan samtidigt tidsmässiga tillfälle.  
 
Utmärkande i fallet Maria är att man tydligt hänvisar till Maria funktionsnedsättning cp vilket 
medför svårigheter på arbetsmarknaden. Dock finns det en utredning som visar hur en 
studiesituation skulle kunna blir funktionell samt vilka intresseinriktningar Maria har gällande 
yrke där Maria själv tror att hon skulle klara av att arbeta. Trots att beredningsgruppen som 
kan sägas var kittet mellan arbetssystemet och sjuksystemet, får klara uppgifter på vad skulle 
kunna gälla för att Maria skulle kunna yrkesutbilda sig och därigenom öka möjligheten för 
henne att erhålla en anställning, säger samverkansgruppen nej till henne. I bedömningen av 
hennes möjligheter att yrkesutbilda sig och därefter söka jobb ses inte som möjligt utifrån det 
medicinska underlaget eftersom som man klart säger att det på grund av cp-skadan som Maria 
inte kan bli aktualiserad vid arbetsförmedlingen. 
 
Legitimiteten för arbetsförmedlingssystemets administrering till kategorin för sjuk för att 
kunna arbeta är svår att förstå eftersom Maria tidigare under ett år uppvisat en halv 
arbetsförmåga. Anledningen till avbrottet var inte att Maria inte ansåg att hon kunde arbeta, 
istället ändrades förutsättningarna för arbetsuppgifternas innehåll vilket i praktiken betydde 
att hennes arbetsuppgifter försvann. Med detta för handen hänvisar ändå arbetsförmedlingen 
till Marias diagnos cp och säger att hon är för sjuk för att arbeta.121 Man kan ställa detta i 
förhållande till anledningen att Maria tog kontakt med mig – hon ville börja träna, tillägna sig 
studier m.m. för att för att så småningom kunna nå arbetssystemet. 
 
I Johannas fall är hennes tidigare skolgång samt hennes bemötande vid vuxenutbildningen 
som bidragit till att hon ännu ej idag (2006) har avklarade gymnasiestudier bakom sig. Man 
väljer att utreda Johanna genom en arbetspsykologisk utredning. Denna utredning visar att 
Johannas synnedsättning samt hennes besvär med ljusskiftningar, bör enligt den 
arbetspsykologiska utredningen ett arbete vara konstituerat av få arbetsmoment samt att 
platsen där Johanna ska utföra arbetsuppgifterna i, att detta rum är ”kolsvart”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
121 http://www3.umu.se/hjarnaret/fold_cp.asp  Cerebral pares (CP) är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och 
ungdomar och betyder förlamning genom hjärnskada. CP är inte en enhetlig diagnos utan ett samlingsbegrepp för en rad 
olika tillstånd, där den gemensamma nämnaren är ett tidigt förvärvat rörelsehinder beroende på en skada eller 
utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan. Förutom det motoriska handikappet förekommer hos de flesta andra 
funktionshinder, som ej sällan är det som är mest begränsande för möjligheter till inlärning, psykisk utveckling och framtida 
livssituation. De långsiktiga åtgärderna brukar med ett latinskt ord kallas habilitering (= att göra duglig).  
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9.4 Handikapp och Talcott Parsons sjukroll 
 
Deborah Stones analys är koncentrerad till uppkomsten av begreppet handikapp som en administrativ kategori. 
Genom skapandet av en administrativ kategori kopplar man enligt Stone kategorin till privilegier och undantag 
som åtföljer med kategoriseringen. 

 
Talcott Parsons teori om sjukrollen finner likheter med Deborah Stones och vad hon säger om att de som 
befinner sig inom sjukvårdssystemet delvis ska vara fria från ansvar sett i förhållande till hur friska människor 
har ett ansvar för sig själv och sina handlingar. Parson menar att den som blir definierad som sjuk har två 
rättigheter och två skyldigheter.  
 
 
9.4.1 Sjukrollens rättigheter 
 
Enligt Talcott Parson: avstå från normala aktiviteter samt att man betraktas som oförmögen att klara av sina 
problem själv. 
 
Den första rättigheten är att avstå från normala aktiviteter. Det betyder att personerna inte 
förväntas söka jobb eller utbilda sig eftersom de är för sjuka för att göra detta. Man måste anta 
denna definition eftersom arbetssystemet inte anser att de kan anta och spela någon av 
rollerna som finns tillgängliga där. Sjuksystemet som per definition delvis är sjukvården 
tillsammans med Försäkringskassans uttolkning av inkomna dokument som ska ge en samlad 
bild av en persons vilja och möjligheter att tillgodogöra sig studier och senare kunna söka 
arbete, eller om alternativet är att de inte kan utföra något av detta och därmed anses vara 
arbetsoförmögna. Materialet jag har visar att alla personer utom Charlotte inte ges möjlighet 
att söka jobb eller att de ska utbilda sig vidare för att bättre passa in på arbetsmarknaden. I 
Charlottes fall säger man samtidigt med beviljandet av en ny period med aktivitetsersättning 
att Charlotte ska påbörja en planering mot att uppta studier. Det bör observeras att det är ett 
utlåtande som kommer under första halvåret av 2006. Dessförinnan har Charlotte fört en 
kamp för att komma i sysselsättning mot något som kan liknas vid arbete. 
 
Personerna i empirin är alla definierade som att uppfylla kraven för sjukrollssystemet och den 
roll som finns tillgänglig där. Uttolkningen av empirin är att alla personerna till 100 procent är 
arbetsoförmögna, utan möjlighet att förändra sin nuvarande status. 
 
Den andra rättigheten som finns är att man blir betraktad som att inte klara av sina problem 
själv. Personerna i materialet har blivit ”prövade” på olika sätt i olika sammanhang genom 
initiativ från andra personer eller institutioner. Prövningen i sig initierar en tanke om att 
personerna inte vet om vad de själva kan komma att klara av.  
 
Prövningen har i alla fall visat för ”andra” personer att det finns saker som inte fungerar 
enligt det normala mönstret. I fallet (Maria) byggs en funktionsduglig arbetsplats upp vid ett 
handelsföretag. När allt är klart visar det sig att företaget har för avsikt att omorganisera vilket 
får som betydelse att den uppbyggda arbetsplatsen blir inaktuell. Prövningsplatsen avslutas 
och arbetsförmedlingen kontaktar Försäkringskassan, meddelandes att Maria inte står till 
arbetsmarknadens förfogande genom att avaktualisera henne från den lokala 
arbetsförmedlingen. 
 
I de fall, i empirin där man på olika sätt har använt sig av olika former av prövningar har det 
efter prövningarnas avslutande också skett ett avslut i kontakten mellan personerna och den 
formella kontakten med arbetsförmedlingen. Därefter har systemet ansett att personerna har 

 83



blivit eller varit för sjuka för att kunna arbeta eller på något sätt kompetenshöja sig för att på 
ett bättre sätt passa in på arbetsmarknaden. 
 
9.4.2 Sjukrollens skyldigheter 
 
Enligt Talcott Parson: Man förväntas att uppfatta sitt sjuka tillstånd som icke önskvärt samt att det icke 
önskvärda tillståndet så fort som möjligt ska bli normalt eller icke sjukt längre så att man inte utnyttjar 
sjukvårdssystem och andra system längre än nödvändigt. Som sjuk förväntas man söka professionell hjälp för sitt 
sjuka tillstånd. 
 
Empirin uppvisar att fyra av de fem personerna har fysiska funktionsnedsättningar som inte 
kommer att förändra sig, mer än Johannas syn, som kan komma att bli sämre. Deras 
kroppsliga konstitution innefattar en funktionsnedsättning. Deras självbildsuppfattning säger 
dem själva att de kan och vill jobba – dock inte på heltid. Charlotte uppfattar sig som 
Charlotte utifrån hur hennes självbildsuppfattning säger att hon är konstituerad. Charlotte vet 
om att det finns personer som har en annan uppfattning om henne som inte överensstämmer 
med hennes sin uppfattning om sig själv. Detta vill uttryckligen Charlotte inte veta mer om. 
Lars har vid två ansökningstillfällen (sjukbidrag samt aktivitetsersättning) varit oförstående 
till att han inte kan få hjälp med att söka jobb eftersom han vill jobba. 
 
Personerna i empirin uppfattar inte sig själva som sjuka. Fem av de sju personerna kan inte 
uppfatta sitt tillstånd som icke-önskvärt eftersom deras kroppskonstitution är sådan att 
tillståndet inte kommer att ändra sig. Alla personerna i empirin vill ha hjälp med att lämna 
sjuksystemet. Alla personerna i empirin har sökt professionell hjälp för sina olika tillstånd. I 
fem av de sju fallen handlar det om att habilitera eller upprätthålla funktioner. I de två övriga 
fallen kan man tala om möjlighet till förändring av nuvarande fysiska/psykiska tillstånd. 
 
9.5 Upprätthållandet av skyldigheter i sjukrollen 
 
I konstruktionen av dessa två system finns det jag definierat som essensen, materialiteten eller 
fastheten, vilket enligt mig är de olika roller som finns att tillgå i de två systemen. Fastheten, 
materialiteten eller essensen (olika roller som finns att tillgå) är bestämd av institutionernas 
konstitution,122 samt på vilket sätt den sociala inrättningen framställer sig själva och den 
institution de representerar. Inom den sociala inrättningen finner man personer som 
samarbetar för att framställa en given definition av situationen. Framställningen av 
definitionen av situationen inbegriper personer inom teamet eller dem som samarbetar samt 
den publik som är med i föreställningen. I framställningen förmedlar man uppfattningar om 
sig själv i den roll man innehar, livssyn och moraluppfattning. Allt detta som förmedlas ska 
upprätthållas genom iakttagande av regler, seder och bruk. 
 
Framställningen av definitionen av situationen som den framläggs av huvudrollsinnehavarna 
inom de olika institutionerna är enligt de egna personernas upplevelser inte till för att stötta 
dem i deras tankar kring utveckling och självständighet vilket i slutändan skulle kunna 

                                                 
122 Lindqvist Rafael & Hetzler Antoinette (red. 2004, sid. 51) Hetzler menar att man bör beakta ett samhälles 
materiella karaktär vilket skulle kunna vara hur produktionen utvecklas, vilka möjligheter till försörjning det finns, hur 
materialiteten tar sig uttryck i olika institutioner såsom i arbetslivet, inom hälso- och sjukvård, utbildning, socialpolitik m.m. 
vilka också medverkar till att kategorisera människor till att vara olika (och lika), sett i förhållande till vad som anses vara 
normalt och onormalt i den graden att det anses vara avvikande. I den föregående meningen med följder att man som enskild 
är i behov av samhällets stöd för sin avvikande uppenbarelse eller sitt avvikande beteende. Definitioner av vad som anses 
vara normalt i förhållande till det onormala har utgått från dem som anser sig vara normala och hur dessa uppfattar vad som 
kan anses vara onormalt. Detta får givetvis långtgående konsekvenser för personer som har funktionsnedsättningar inom 
olika områden. 
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innebära ett steg in på den reguljära arbetsmarknaden. Som Deborah Stone sa, så är handikapp 
vad politiken definierar den att vara. 
 

”/… vi ska hjälpa dig Lars att få kontakt med din gamla läkare från x kommunen…/. 
(utdrag från ett samtal med en arbetsförmedlare) 

 
Alla personerna strävar efter att uppnå det normala tillståndet som 1944 års 
socialvårdskommitté talade om. Den eller de funktionsnedsättningar personerna har, kan 
inverka på arbetsförmågan. Det är dock relaterat till vilken typ av arbete det gäller123.  Vad 
som ytterligare försvårar för personer som blir aktuella för att spela rollen som 
funktionsnedsatt person som är sjuk, är att deras strävan att bli bättre eller mer 
funktionsdugliga för att kunna återbördas till ett normalt liv mer eller mindre stoppas av den 
administrativa kategoriseringen som sker inom ramen för arbetslinjen vilket är den del som 
Deborah Stone benämner arbetssystemet.  
 
Inom arbetslinjen finns rollen som funktionsnedsatt person124, sjukrollen samt rollen som 
potentiell arbetstagare. Socialförsäkringssystemet är uppbyggt så att man som enskild inte ska 
stanna längre än nödvändigt i systemet.125  
 
”Försäkringskassan ska löpande, även efter det att sjuk- eller aktivitetsersättning utges, 
inhämta kunskap som i varje särskilt fall kan anses vara nödvändigt för den fortsatta 
bedömningen av rätten till ersättning.” 
 
Materialet jag har visar att arbetsförmedlingarna inte har haft för avsikt att aktualisera någon 
person med funktionsnedsättning. Försäkringskassan följer i stort sett vad arbetsförmedlingen 
menar är arbetsoförmåga. Genom arbetsförmedlingens roll som portvakt till den reguljära 
arbetsmarknaden samt påtryckningar från Försäkringskassans sida om att man ska spela med i 
rollen som sjuk (eftersom det per definition hävdas att man är för ”sjuk” för att arbeta) 
fungerar inte de faktiska möjligheter som finns inbyggda i systemen för att stötta den enskilde 
i dennes utveckling.  

 
Stone demonstrerar hur tillskrivandet till handikappkategorin är en politisk fråga och en social 
konstruktion som blir transformerad till formell administrativ kategori. Genom tillskrivandet 
till handikappkategorin blir personer med en nedsättning objektifierade genom att den 
medicinska professionen är involverad i definitionen av en objektivt verifierbar kategorisering 
som visar att en person är för sjuk för att arbeta. Tillskrivandet till handikappkategorin som 
sjuk gör att sjukdomen (diagnosen) i sig bidrar till att personen inte kan stå till 
arbetsmarknadens förfogande – På grund av att man definierar en diagnos som ett sjukligt 
tillstånd. Genom detta förfarande som är legitimerat genom välfärdssystemens och den 
medicinska praktikens funktioner blir människor åsidosatta delar av ett ”normalt” socialt liv 
vilket inkluderar studier, arbete, att göra karriär och i vissa fall fråntagen rättigheten att växa 
genom att misslyckas. Istället blir människorna återbördade till sjukrollen i det behovs 
baserade systemet.126  
                                                 
123 A.a. (sid. 39) Sjöberg Malena 2002. 
124 Förf. kommentar. Rollen som funktionsnedsatt kan i teorin bestå av tre underroller: Funktionsnedsatt med 
sjuk eller aktivitetsersättning samt pågående rehabilitering mot arbete/alternativt utan pågående rehabilitering, 
funktionsnedsatt som är aktualiserad vid arbetsförmedlingen och där definierad som arbetshandikappad. 
125 Riksförsäkringsverket (2004:9, sid. 258). Vägledningen hänvisar till prop. (1994/95:147). 
126 Författ. Komment. Tanken att överkomma den klara motsättningen mellan de bestämda definitionerna av att vara för sjuk 
för att kunna arbeta (och att då inneha sjuk- eller aktivitetsersättning) och att vara frisk och tillhöra arbetssystemet finns 
mellan de båda systemen i form av en så kallad beredningsgrupp vilket är ett samverkansforum mellan arbetsförmedling och 
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9.6 Arbetshandikappad eller förtidspensionerad127 
 
I den arbetsmarknadspolitiska förordningen 2000/630: 
 

”En person med arbetshandikapp enligt denna förordning är den som på grund av 
funktionshinder har nedsatt arbetsförmåga och som därför har eller kan förväntas få 
svårigheter att få eller behålla ett reguljärt arbete.”128 

 
Alla personer i materialet skulle kunna kallas arbetshandikappade. Istället är de 
kategoriserade som personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Stone resonerar kring 
statens behov av kontroll över antal i arbetskraften och hur denna arbetskraft är utformad. Det 
föregående kan man ställa mot mitt material där alla personerna inget hellre vill än att ställa 
sig till arbetsmarknadens förfogande eller kompetenshöja sig för att på ett bättre sätt matchas 
mot arbetsmarknadens behov men där de hindras av den administrativa kategoriseringen.  
 
Personerna i mitt material har blivit mer eller mindre motarbetade på en skala från milt till 
bryskt från arbetsförmedlingen sida i deras försök att nå den reguljära arbetsmarknaden.  
 
Försäkringskassan klassificerar dem som sjuka men de känner sig inte sjuka. Hälso- och 
sjukvården gör exakta bedömningar som de två föregående systemen mer eller mindre tar för 
givna. Genom läkarutlåtande finns legitimitet att inte fortsätta administreringen av 
personen.129 Genom en slutgiltig kategorisering som sker genom tillskrivandet till kategorin 
som är för sjuk för att kunna arbeta ser man som organisation ett resultat. Genom hänförandet 
till kategorin sjuk- eller aktivitetsersättning är personen inte längre aktuell för någon mer 
administrering. Genom detta förfarande har staten kontroll över hur stor arbetskraften är samt 
hur den är konstituerad enligt Stones resonemang 
 
Under 2000-talet inför Försäkringskassan en så kallad stegmodell för bedömning av 
arbetsförmågan. De olika stegen har regler för hur man ska bedöma tillstånd och möjlighet till 
handling hos den enskilde. Bland annat Lindqvist (2000)130 menar att man kan tolka detta som 
ett nytt steg i den så kallade arbetslinjen i den svenska socialförsäkringen.   
 
Tanken med stegmodellen att man ska erhålla exaktare svar för vilka interventioner som kan 
bli aktuella. Svaren kan inte bli mer exakta än vad den medicinska vetenskapen hävdar att den 
är en exakt vetenskap. När man bedömer arbets(o)förmåga utgår man från sjukdomens 
inverkan på arbetsförmågan inte sjukdomen i sig.  
 
Stegmodellen kan ge en snabbare administration men vad man grundar sina svar på är 
fortfarande inexakt eftersom människan per definition är ett öppet system131, samt att läkaren 

                                                                                                                                                         
delar av socialförsäkringsadministrationen. I detta forum ska man föra en diskussion om enskilda personer sett utifrån deras 
konstitutionella status samt hur de uppfattar att arbetsmarknaden gestaltar sig och överensstämmelse/brist på 
överensstämmelse mellan person och arbetsmarknad. 
127 Tidigare begreppsanvändning – Den nuvarande är att personer har sjuk- eller aktivitetsersättning. 
128 www.rixlex.se Sökte på fritext 2000:630. 2006-05-22 
129 Förf. kommentar. När systemen inte administrerar en person längre har denna blivit kategoriserad att tillhöra något, då 
anser systemen att de är färdigadministrerade. Empirin uppvisar att alla personerna har blivit administrerade mot 
sjuksystemet och där blivit kategoriserade som för sjuka för att arbeta. 
130 Gerner Ulla (2005, sid. 48). Lindqvist (2000) i Gerner. 
131 Djurfeldt Göran (1997). ”Boström och kaminen Realistisk vetenskapsteori för samhällsvetare” Forskningsrapport, Lunds 
universitet, sociologiska institutionen Lund 1997. 
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kan bedöma sjukdomen men inte arbetsförmågan132. De fall jag har redovisat uppvisar alla en 
brist på överensstämmelse mellan bedömning och hur de själv anser att de är konstituerade.  
 
9.7 Karriär och roller  
 
Alla personer i empirin har uppfattningen att de vill studera och/eller arbeta utifrån deras 
förutsättningar. Institutionerna som dessa personer är beroende av menar istället att de lider av 
en arbetsoförmåga som är grundad i en sjukdom. Ingen av personerna känner sig sjuka. Mötet 
med institutionerna säger: 
 

• Du är för sjuk för att arbeta. 
• Du kan inte utvecklas mot något yrke eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 
• Du kan inte bli aktualiserad vid arbetsförmedlingen som arbetshandikappad. 
 

Institutionerna vet med säkerhet hur personerna i empirin kan komma att utvecklas. Det 
framkommer genom dokumentation samt utförda handlingar av respektive organisation. 
Genom ställningstagandet att de är för sjuka för att utbilda sig och senare arbeta finner 
institutionerna att det är lämpligt att definiera dem som onormala. Ställningstagandet grundar 
sig hur institutionerna uppfattar materialitetens konstitution i form av den uppsättning roller 
som finns tillgängliga inom de områden som är aktuella. Till grund för materialitetens 
konstitution finns den lokala diskursens inverkan på det som uppfattas som normalt/onormalt.  
Sociala normer och konventioner styr och begränsar och upprätthåller lokala diskurser. Den 
lokal som tillhör det geografiskt avgränsade området har som en av sina faciliteter ett 
Riksgymnasium. Innehållet i den lokala diskursen skulle kunna vara färgad av tillgången på 
faciliteten. Genom facilitetens närvaro sker en avsättning varje år som stannar kvar i denna 
geografiska lokal. Betydelsen av detta kan inverka på andra aktörers syn på saker o ting, t.ex. 
arbetskraftens konstitution. 
 
Empirin jag har belyst, uppvisar bland annat att arbetsförmedlingen kan förmedla kontakter 
med sjukvården men är istället ovilliga att hjälpa en arbetssökande att finna jobb som han är 
intresserad av. Alla fall i empirin visar att när en åtgärd inte har blivit enligt ett tänkt utfall 
från arbetsförmedlingens sida, har kontakten med arbetsförmedlingen upphört. Sjukvården 
förmedlar diagnoser till olika institutioner men den enskilda personen som har blivit 
diagnostiserad är i ett fall inte överens om att hon är den person som läkaren beskriver henne 
att vara (Charlotte). I ett annat fall (Lars) uppfyller inte personen kriterier till fullo för att 
kunna bli tillskriven en diagnos. Då tycker en läkare att det man ska tillskriva honom ska vara 
”så nära verkligheten som möjligt”. En arbetspsykolog kom fram till att om Johanna skulle 
arbeta skulle rummet vara helt mörklagt samt att arbetet skulle innehålla få arbetsmoment. 
Försäkringskassan förordar kontakt med psykiatrin då man inte anser att (Johanna) har gjort 
vad som borde ha blivit gjort.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
132 Gerner Ulla (2005) 
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10 Diskussion 
 
10.1 Den medicinska vetenskapens exakthet  
 
Den medicinska vetenskapen är inte alltid så exakt som den utger sig för att vara enligt 
nedanstående utdrag från Lars pm. Lars och de andra personerna i arbetet har visat att de 
kämpar mot de tilldelade rollerna som sjuka, vilket är definitionen socialförsäkringssystemet 
kräver per definition eftersom det är sjukdomen i sig som ska visa att denna inverkar på 
arbetsförmågan.  
 
”Samråd med försäkringsläkare före beslut: Patienten har en personlighetsavvikelse som man 
inte velat sätta en exakt etikett på… Beträffande diagnos bör Dr X sätta en sådan så nära 
verkligheten som möjligt. Annars kan jag tänka mig att kalla tillståndet ”misstänkt ADHD-
syndrom” eller liknande.” 
 
Charlotte hävdar att hon kan och vill yrkesutbilda sig. Därefter vill hon börja arbeta. Och ska 
hon arbeta kommer hon att arbeta på heltid. För henne är det en självklarhet. En av de läkare 
Charlotte träffat menar att hon har rätt att erhålla daglig sysselsättning vid någon av 
kommunens sysselsättningsplatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  

Charlottes uppfattning om sitt hälsotillstånd är att hon tycker att hon är stresskänslig, 
behöver mer tid på sig att utföra arbetsuppgifter men tror samtidigt att hon kan klara ett 
arbete som är anpassat för henne.  

I rapporten från SBU133 ”Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och praxis…” behandlas en 
del med inriktningen läkares praxis vid utfärdande av sjukintyg. I denna del framgår vad en 
läkare har att göra vid ett möte med en patient:134 

 
 ”Läkarens uppgifter i samband med sjukskrivning är i huvudsak reglerade 
 i hälso- och sjukvårdslagen och genom föreskrifter från Socialstyrelsen. 
 Genomförandet av dessa uppgifter påverkas av att läkaren i 
 sjukskrivningssituationen har två roller, dels den sedvanliga rollen som 
 patientens läkare med ambitionen att skapa förtroende och tillit för att både 
 kunna förstå patientens situation och kunna erbjuda hjälp på ett meningsfullt 
 sätt, dels rollen som medicinskt sakkunnig, dvs att på ett objektivt sätt 
 intyga medicinska förhållanden rörande patienten till andra instanser
 i samhälle.”  
 
En läkares förhållningssätt kan sägas gälla även vid möte med en patient som träffar denne i 
mötet där diskussionen handlar om utfärdande av läkarutlåtande mot ansökan av sjuk- eller 
aktivitetsersättning också. Läkaren ska som den profession den är skapa en förtroendefull 
relation för att på bästa sätt kunna möta en patient och förstå den utifrån sina förutsättningar. 
Den ena delen i rollen är att skapa förtroende, den andra delen i rollen som läkare är att göra 
en bedömning utifrån medicinska förhållanden.  
 

                                                 
133 www.sbu.se (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2008-01-05). ”Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och 
praxis – en systematisk litteraturöversikt”.  SBU 2003. 
134 www.sbu.se (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2008-01-05, sid. 413) 
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I rapporten från SBU135 framgår också att det föreligger problem när det gäller att bestämma 
graden av arbets(o)förmåga, samt att ifyllnad av den blankett som går vidare till 
Försäkringskassorna kan vara mer eller mindre kvalitativt ifylld. Gällande bedömningen av 
arbetsförmåga och uppvisande av funktioner hos den enskilde finns viss forskning som säger 
att läkarna gör den individuella bedömningen med hänsynstagande till olika 
arbetsförhållanden som krävs136. Man kan betänka om det är så att läkare har den breda 
kunskap om omkringliggande vetenskapliga områden, t.ex. inlärningsteorier, arbetsvetenskap 
m.m. som skulle ha behövts för att fatta ett långtgående beslut för en enskild person om att stå 
till arbetsmarknadens förfogande alternativt att erhålla sjuk- eller aktivitetsersättning. 
 
Inom fältet handikapp har den medicinska vetenskapen en särställning genom möjligheten att 
med ord bestämma något som en sanning vid ett visst tillfälle – att ställa en diagnos. Jag som 
patient ska värdera vad en auktoritet säger inom sin profession. Till detta bör man lägga den 
del av det svenska språkbruket som behandlar begreppet sjukdom. Sjukdomsbegreppet använt 
i svenskt språkbruk innehåller en patients upplevda mående, den medicinska vetenskapens 
diagnos vid ett visst tillfälle samt vad diagnosen har för betydelse i ett visst socialt 
sammanhang, t.ex att erhålla en legitim sjukroll, således alla tre dimensionerna samtidigt. För 
de enskilda personerna handlar det om deras upplevelse av vara något annat än vad den 
medicinska vetenskapen försöker framställa dem som.  
 
Den första reflektionen är att det finns en skillnad mellan uppenbarade kapital enligt Bourdieu 
– När två helt olika sociala och kulturella kapital möts i ett sammanhang av läkare/patient, 
förtidspensionerad/arbetsförmedling, Försäkringskassa/försäkrad sker en värdering av 
möjligheter sedda utifrån den institutionella huvudaktören om det inte är så att den ”andre” 
tar den hjälpsökandes glasögon och sätter sig in i rollen som hjälpsökande. I empirin känns 
det inte som att den ”andre” har tagit den hjälpsökandes glasögon. Ser man detta utifrån 
delarna av välfärdssystemets konstruktion som jag belyst är det, det som är meningen – Att 
stärka den enskilde, att kompetenshöja den osv. i syfte att den hjälpsökande ska nå en annan 
status. Detta har inte skett. Istället har operationaliseringen av välfärdssystemet bidragit till att 
cementera personerna i den tillskrivna sjukrollen. Anledningarna till detta kan vara enligt 
Bourdieu att det samtal som förts på den lingvistiska marknaden för handikapp – skett utifrån 
tillägnade dispositioner inom respektive fält. Olika fält värdesätter funktionsnedsättning(ar) 
på olika sätt. Aktörer, organisationer och institutioner har olika mål för sina respektive 
verksamheter. Trots att de olika delsystemen befinner sig inom det svenska välfärdssystemet 
har de olika medel att uppnå sina respektive mål med. Genom detta når delfälten inte varandra 
i kommunikationen. Ett bra exempel är hur olika arbetsförmedling respektive 
Försäkringskassan antar begreppen arbetsförmögen och arbets(o)förmögen. Det som sker är 
de talar förbi varandra. 
 
Den självupplevda dimensionen av sjukdomen i min empiri är att alla känner att de vill och 
kan arbeta om det finns förutsättningar för detta. Till detta kan det också skrivas att 
personerna i empirin är relativt oprövade i de flesta yrkessammanhang. De har utfört enklare 
arbetsprövningar som i praktiken inte mäter mer än funktioner när specifika arbetsuppgifter 
utförs. Det är svårt och som jag ser det svårt att generalisera utifrån en arbetsprövning. Att 
empirin uppfattar sig som att de skulle kunna göra något bör förstås utifrån den kunskap de 
har om sin omgivning och vad som kan finnas där. Sjukdomsbegreppets betydelse i ett 
specifikt sammanhang handlar här om personerna ska inta en sjukroll som möjliggör 
                                                 
135 www.sbu.se (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2008-01-05, sid. 419) 
136 www.sbu.se (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2008-01-05, sid. 435) 
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erhållande av sjuk- eller aktivitetsersättning alternativt att personerna erhåller en status som 
arbetshandikappad med allt vad det skulle kunna innebära. I detta sammanhang är det av vikt 
att beakta språkbruket – att begreppet sjukdom står för minst tre olika saker. Det kan vara så 
att en läkare talar om sjukdomen ur medicinsk aspekt, personen tänker på sociala innebörder 
av sjukdomen (funktionsnedsättningen). När läkaren talar ur medicinsk aspekt sett utifrån 
professionen och tillämpar det på en subjektiv bild av hur han/hon upplever arbetsmarknaden 
kan det vara så att det blir en styrning mot att chanserna är små att personen ska kunna klara 
av åtaganden som det skulle innebära. 
 
Grunderna för samtalet som har förts inom handikappfältets lingvistiska marknad är märkbart 
i obalans. Detta grundar sig i den enas auktoritativa legitima ställning inom handikappfältet 
och den märkbart perifera funktionsnedsatta personen inom handikappfältet. Den person det 
handlar om blir befäst med sanningar om hur denna person är som person genom att delfälten 
inom handikappfältet har olika uppfattningar om hur en person ska vara för att vara normal i 
respektive organisation. Intressant i sammanhanget är att både Försäkringskassa och 
arbetsförmedling använder sig av experter från samma vetenskaper – den medicinska och 
delar av samhällsvetenskapen – psykologer. 
 
Olika aktörer inom handikappfältet uttalar sig om ting som de kanske inte representerar. Så 
kan det vara i fallen med läkare och deras kompetens att avgöra graden av arbetsförmåga. Det 
kan vara arbetsförmedlingen som uttalar sig om en viss medicinsk diagnos, där det kanske 
skulle ha varit en läkare som skulle sagt något istället osv.  
 
Den medicinska vetenskapen har legitimitet att säga att något är på ett specifikt sätt vid en 
viss tidpunkt genom tillskrivandet av en auktoritär ställning på en lingvistisk marknad där det 
som sägs värderas högt. Detta kan ha sin grund i andra aktörer inom handikappfältet och deras 
behov av rationalitet inom sina respektive organisationer. Dessa andra aktörer inom 
handikappfältet tar den bestämda sanningen som legitimitet för att kunna bestämma sig för 
hur de ska intervenera i ett specifikt ärende. I samtal som förs i andra institutionella 
sammanhang visar det sig att personerna inte kan komma ifråga för någon åtgärd eftersom det 
finns ett uttalande som säger att personen har en medicinsk diagnos. I detta arbete fungerar   
den medicinska diagnosen som legitim ursäkt att inte aktualisera en person vid 
arbetsförmedlingen.  
 
Att det blir så visar sig i bilden över handikappfältets strukturella sammansättning. Den 
person det handlar om – den funktionsnedsatta personen befinner sig längst ut i perifirin. Den 
medicinska vetenskapen är centralt för hela handikappfältet eftersom handikappfältet inte 
hade funnits om det inte var så att det per definition funnits något som benämnts som 
handikapp ur medicinsk aspekt. Andra aktörer som kan sägas spela en huvudroll i möten med 
en funktionsnedsatt person använder den medicinska kunskapen på ett sätt som missgynnar 
personen. 
 
Intressant är också hur handikappfältets agenter (Försäkringskassa och arbetsförmedling) med 
möjlighet till att intervenera för den funktionsnedsatta personen har satt upp regler för hur en 
person ska vara konstituerad för att passa in på arbetsmarknaden. Det som också är intressant 
är att en funktionsnedsatt person har bevisbördan gällande arbetsförmågan. Det är inte så (i 
dessa fall) att Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen kan tänka sig att starta upp en 
process som innebär hjälp och stöd för att personen så småningom ska erhålla ett arbete i 
något av de fall jag har i min empiri.  
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10.2 Det handikappande samhället eller upprätthållandet av en normal och en onormal 
fasad 
 
Genom begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering ska den enskilde återbördas till det normala 
tillståndet. Det jag frågar mig är vad intentionerna i grunden är med de så kallade 
arbetslivsinriktade insatserna, om man väljer att belysa dess karaktär och har i åtanke vilka 
grundläggande krav den heterogena arbetsmarknaden har? Ser man att den enskilde kan 
utvecklas genom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen eller är det så att man redan innan 
åtgärden har en bestämd uppfattning om vad som kan utvecklas?  
 
Om det är såsom i den föregående meningen skulle man kunna tala om en samhällig 
organisering av den arbetslivsinriktade rehabilitering i linje med vad Holmqvist menar att 
Samhalls organisering är uppbyggd kring137 men även en förlängning ut mot andra delar av 
sociala strukturer och dess olika institutioner: 
 

/… speglar en del av synen på bemötandet av människor som anses vara onormala sett i 
förhållande till normala människor. Samhall är säger, Mikael Holmqvist138: citat ”/… en 
del av en idé om samhälligt organiserad normalisering i form av s.k. arbetslivsinriktad 
rehabilitering”.  

 
När det blev aktuellt med arbete och eventuell yrkesutbildning, är alla i empirin överens om 
att det blev problematiskt. 
 
Ett exempel i empirin är Kerstin som hade en planering mot att påbörja utbildning mot 
förskollärare. Som ett första led i detta som Kerstin tyckte skulle vara bra och lämpligt, var att 
påbörja en praktik inom förskolan. Vid samtalet med arbetsförmedlingen om möjligheterna 
för att göra detta sa de istället att det var nog bättre att Kerstin påbörjade en utbildning mot ett 
datakörkort. Kerstin gav inte upp sin kamp för en eventuell förskollärarutbildning omedelbart 
men efter tillräckligt många motgångar där olika institutioner frånsade sig ansvaret för 
hjälpmedel som Kerstin ansåg att hon behövde lät man Kerstin bollas fram och tillbaks mellan 
olika beslutfattare. Sista mötet jag var på då jag också träffade Kerstin var sammankallat på 
grund av Kerstin hade försökt att ta sitt liv! 
 
Lars antar jag har erhållit en ny period med aktivitetsersättning igen. Och detta till trots att 
Lars hela tiden hävdat att han kan och vill arbeta.  
 
Charlotte sa till mig vid ett tillfälle att hon höll på att bli galen av att vara hemma. Charlotte 
uttryckte det som att hon ”klättrade på väggarna”! 
 
Jag träffade Maria sista gången någon gång i april/maj månad. Mötet var sammankallat av en 
kurator vid en vuxenhabilitering i närheten av den kommun dit hon flyttat i december 2005. 
Jag kontaktade det nya arbetsförmedlingskontoret strax efter årsskiftet 2005/2006. På mötet sa 

                                                 
137 Holmqvists empiri visar att Samhall har antagit en organisationsprincip som bygger på att organisationen anpassar sig 
efter den anställdes behov. Genom organiseringsprincipen frågar sig Holmqvist om det kan vara så att arbetshandikapp kan 
ses som en inlärd social roll av människor som har svårt att få eller behålla ett arbete. För min empiri gäller dels skillnaden i 
konstitution mellan personer som är kodade som arbetshandikappade alternativt arbets(o)förmögna, förtidspensionerade 
(genom att de innehar sjuk- eller aktivitetsersättning) och dels om den roll de är tvingade (i detta material) att anta (sjukrollen 
samt helt oförmögen att arbeta och/eller studera) kan ses som ett resultat av hur andra har definierat ett tillstånd utifrån 
föregivetaganden som bygger på normalt respektive onormalt om personer med funktionsnedsättning(ar).  
138 Holmqvist Mikael (2005, s. 10) 
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Maria att ingenting hade hänt sedan årsskiftet. Hon sa att hon hade ett mycket stort behov av 
att påbörja någon form av sysselsättning. Vid mötet fanns också en representant från 
arbetsförmedlingen. Dessa sa att de omedelbart skulle se på möjligheten att påbörja en 
planering mot något. 
 
Johanna har tillgodogjort sig mer än halva den yrkesutbildning som hon påbörjade under 
hösten 2005.  
 
Med utgångspunkt i handikappfältet och delfälten som finns däri och om man beaktar 
förutsättningar för att diskurser om något, i detta fall en generell sanning om personer med 
funktionsnedsättning(ar) ska växa fram krävs som Bourdieu säger symboliska kapital som 
består av vanor uppkomna genom tillägnandet av dispositioner. Genom dispositionerna 
erhållna från ett eller flera specifika fält går det att spela ett spel och följa reglerna för spelet. 
Reglerna som tillkommit bygger på diskurser som säger något om något. För att kunna följa 
spelets regler har man antagit diskurser som giltiga sanningar – I detta fall är det sanningen 
om funktionsnedsatta personer och den i det närmaste inbyggda oförmåga till ett 
tillgodogörande av arbete och yrkesutbildning. I handikappfältets periferi befinner sig ytterst 
den person som är bärare av en funktionsnedsättning. Delfältet är delvis sammankopplat med 
familjeinstitutionen. Tillsammans bildar dessa fält det över tid (fram till dess att personen 
ifråga börjar att utveckla en självuppfattning som bygger på ifrågasättande av det 
nuvarande) en gemensam (ett diskursivt samtal dem emellan) syn på möjligheter och hinder. 
Allt eftersom tiden (dagar, veckor, år, barn och vuxentid) går ökar kontakten med andra 
delfält. 
 
Empirin visar att kontakten med andra delfält inom handikappfältet har bidragit till att 
omdefiniera diskursen om möjligheter och hinder till att enbart gälla hinder. En paradox har 
utvecklats över tid. Paradoxen består av delarna av välfärdssystemet som jag valt att belysa 
och den uppgift de enligt politiska beslut har att uppnå – att hjälpa och kompetenshöja 
enskilda personer som har behov av stöd och hjälp för att uppnå en dräglig tillvaro som i 
möjligaste mån bygger på principen om ett normalt liv innehållande med och motgångar. 
Medgångar kan vara yrkesutbildning och jobb. Motgångar kan vara då man som enskild 
person kanske får byta jobb på grund av övertalighet eller kompetenshöja sig ytterligare för 
att passa in på arbetsmarknaden.  
 
 Den andra delen i paradoxen består i att dessa upplevelser inte är möjliga att uppleva på 
grund av att personerna har blivit tilldelade sjukrollen. Att uppfylla sjukrollens inneboende 
förväntningar mot skyldigheter enligt Talcott Parsons modell går inte (denna empiri) eftersom 
de båda delfälten (delar av socialförsäkringsadministrationen och arbetsförmedlingen) avböjer 
någon annan definition än den som sjuk. 
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11 Sammanfattande slutsatser och reflektioner 
 
11.1 Slutsatser 
 
Den övergripande tanken i arbetet med att använda rollkonceptet har varit att belysa bristen 
eller överensstämmelsen mellan politiska intentioner nedskrivna i dokument som senare 
operationaliseras på lokal nivå i olika verksamheter som är en del av det svenska 
välfärdssystemet. Jag ville få belyst dynamiken som finns mellan personerna i empirin och 
deras förväntningar, arbetssystemets och sjuksystemets bemötande av personerna i empirin 
samt vilka faktiska möjligheter personer har att spela roller utifrån offentlighetens 
materialitet.  
 
Efter hand som studien och skrivandet pågick växte fram en bild av att det fanns en 
övergripande diskurs som berörde personer med funktionsnedsättningar. Dock varierade den 
övergripande diskursen beroende av inom vilket fält jag befann mig. 
 
 Under min tid som anställd vid Försäkringskassan rörde jag mig i hela handikappfältet. Jag 
befann mig inom delar av sjukvården och fick goda bilder av hur de såg på personer, 
funktionsnedsättningar och möjligheter. I många fall ville sjukvården enbart att personen 
ifråga skulle komma vidare mot högre grad av självständighet genom utbildning och senare 
jobb. Frapperande var det dock när psykiatriläkare hade uppfattningar om enskildas resurser 
och vem som Försäkringskassan borde jobba med. I det föregående fallet fanns två personer 
jag träffade och som båda också träffade psykiatriläkaren. Skillnader i resurser var påtagligt 
dock var likheten i fallen att båda personerna ville komma ut i sysselsättning. I det ena fallet 
tyckte psykiatriläkaren och andra i dennes närhet att ett jobb hade varit bra för personen. 
Personen diagnos var psykos som varierade. Den andra personen hade diagnosen lågbegåvad. 
Den första personen hade föräldrar som var högutbildade. Den andra personen var aktuell vid 
en socialförvalting på grund av omständligheter kring sin egen familj.   
 
Skillnader i bemötandet från sjukvården var påtaglig. En spekulativ ansats skulle vara att 
bemötandet hade med personernas bakgrund att göra.  
 
 I något fall fanns också antaganden om vissa psykiska sjukdomar och att dessa var livslånga 
till sin art. Med detta besked kom en enskild person till mig och berättade att personen ifråga 
känt sig frisk i mer än två år och levde ett ganska bra liv. Personen sökte in till en 
yrkesutbildning under tiden vi träffades när jag arbetade vid Försäkringskassan. På grund av 
personens diagnos som var schizofreni sökte personen aktivitetsersättning och erhöll det 
också. Personen sökte aktivitetsersättning i brist på arbete samt att erfarenheten från 
arbetsförmedlingen var mycket dålig. Bemötandet från arbetsförmedlingen var grundat i 
diagnosen som står i läkarutlåtandet. Två andra personer jag träffade som också hade 
diagnosen schizofreni mådde mycket dåligt emellanåt. Således - en diagnos är en diagnos 
dock har enskilda personer olika möjligheter att bemöta ett eventuellt sjukdomstillstånd 
genom resurser i form av ett tillägnat habitus samt att den enskilda människan är 
utvecklingsbar. 
 
Gällande min empiri varierar diagnoserna men ändå är det så att personerna inte är 
aktualiserade vid arbetsförmedlingen, detta till trots deras uttalade vilja att förkovra sig under 
omständigheter som bidrar till att de kommer att klara av utbildningen och senare söka jobb. 
Den övergripande diskursen jag menar finns om personer med funktionsnedsättningar är 
grundad i ett rationellt tankesätt där den enskilda organisationens målsättningar ekonomiskt 
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sett har företräde framför en kvalitativt upprättad handlingsplan för den enskilde personen. 
Hälso- sjukvården utmärker sig med att diskursen inom det fältet är nästan helt klart positiv. 
 
 När jag rörde mig inom Försäkringskassan var det olika lokala diskurser som framställdes. 
Det blev så eftersom en avdelning som hade hand om sjukskrivningsärenden kunde ha haft ett 
ärende som hade erhållit sjuk- eller aktivitetsersättning genom minst ett års sjukskrivning. Är 
så fallet kan en handläggare diskutera sjuk- eller aktivitetsersättning med en person eftersom 
prognosen för tillfrisknande inte ser ut att lösa sig inom det närmaste följande år. Det kunde 
också vara så att en handläggare hade tidigare kännedom om ett ärende. Den tidigare 
kännedomen om ett ärende kunde både vara till hjälp men kunde också fungera som att det 
skedde en bekräftelse på oförmågan. 
 
På den avdelning där jag jobbade fanns en person till som jobbade med samma ärendeslag 
som jag men som var anställd av Försäkringskassan sedan lång tid tillbaks. Uppfattningarna 
mellan oss skiljde sig åt dock var vi överens om att enskilda personer mådde bra av att 
komma ut in sysselsättning 
 
I fallet Lars lägger läkare/psykolog vikt vid Lars historia. Detsamma gäller handläggningen 
vid Försäkringskassa och (förmodligen) vid arbetsförmedlingen. Detta genererar en negativ 
spiral för personerna som i praktiken för personerna längre bort från arbetsmarknaden. 
Sociologin säger att människan är en socialhistorisk varelse. Denna sociala varelse betraktas 
som ett öppet system. Med detta menar sociologin att människan är mer eller mindre beroende 
av strukturer och institutioner. Interaktionen som uppstår mellan den sociala varelsen, 
strukturer och institutioner formar varelsens psykiska struktur att vara någon med en 
självuppfattning. Den sociala varelsen interagerar med ett tillägnat habitus. Beroende av vilka 
marknader den sociala varelsen har bevistat under kortare och längre tider uppstår 
målsättningar. Människan formas till att bli en varelse som är intresserad av att göra saker. I 
detta fall med denna empiri är människorna beroende av det som jag kallar offentlighetens 
materialitet som per definition är de roller som finns att tillgå om det inte är så att personerna 
uppfattar något annat. Strukturerna kan utöva påtryckning men dock bara till den grad då 
människan istället genom målmedvetna handlingar väljer att göra något annat än vad som 
vanligtvis är tänkt att göra. Materialet uppvisar en stor brist på överensstämmelse mellan 
personernas intentioner och systemens vilja att bistå personerna med adekvat hjälp. Detta 
menar jag grundar sig i alltför djupa tillbakablickar på den sociala varelsens historia. Som 
sagts är människan under strukturellt tvång men människan kan välja att göra något annat 
samt att människan inte är något statiskt som vissa vetenskaper ihärdigt försöker visa, bland 
annat den medicinska vetenskapen. Människan är beroende av ödmjukhet och respektfullhet 
samt förmedlingen om att saker och ting inte är så bestämda som system också ihärdigt 
försöker förklara. 
 
Framställningen av definitionen av situationen som den framläggs av huvudrollsinnehavarna 
inom de olika institutionerna är enligt de egna personernas upplevelser inte till för att stötta 
dem i deras tankar kring utveckling och självständighet vilket i slutändan skulle kunna 
innebära ett steg in på den reguljära arbetsmarknaden.  
 
Det som framkommer är att Försäkringskassan identifierar personerna i empirin utifrån den 
eller de diagnoser de är bärare av. Försäkringskassan söker information utifrån diagnosen och 
det är logiskt om man betänker att det är sjukdomen i sig som ska inverka på arbetsförmågan 
enligt Försäkringskassans regler för sjuk- eller aktivitetsersättning. Men logiken slutar där, 
eftersom en person är mer än den diagnos han eller hon är bärare av.  
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Kerstin sa vid ett tillfälle att hon uppfattade sitt liv som en ”svängdörrsverksamhet”. Med 
detta menade hon att det finns så många människor inblandade i hennes liv som bokstavligt 
talat går ut och in i hennes lägenhet där hon bor. Maria sa att det oftast kändes som att man 
fick en ”klapp på huvudet” av sjukvården. Maria menade att i många möten med sjukvården 
har varit så att det är dem som har suttit inne med sanningen, hennes version har varit fel eller 
mindre korrekt. Johannas kamp, först om rätt diagnos på synnedsättningen och sedan vilka 
hjälpmedel som skulle finnas till hands kommenterade hon med att det fanns många ”experter 
som skulle säga sitt.” Lars har hela tiden hävdat att han kan och vill jobba (och har bevisligen 
visat att han kan och har motivationen att göra detta). Detta till trots har arbetsförmedling, 
sjukvård samt Försäkringskassa hävdat att så är icke fallet. Lars kan inte jobba. Charlotte vill 
också inget hellre än att utbilda sig och sedan ställa sig till arbetsmarknadens förfogande 
utifrån hennes förutsättningar. Sjukvården anser att hon ska vara vid kommunens dagliga 
verksamhet. Arbetsförmedlingen har förvisso haft henne i flertalet olika åtgärder men på 
grund av en stor brist på överensstämmelse i versionerna från dokumentationen om Charlotte 
och vad som har legat till grund för hennes olika resultat i olika sammanhang och Charlottes 
version av densamma är det svårt att dra slutsatser av hennes material och dokumentation. En 
icke såväl förankrad slutsats är att Charlottes version stämmer. Detta grundar jag i de övriga 
respondenternas uppfattning om vad som har hänt i mötena med arbetsförmedlingen. 
 
Kerstin uppfattade delar av Riksgymnasiet som en lekstuga. En mattelärare sa till Kerstin att 
det var bättre att hon la sin tid på annat än just matte eftersom Kerstin hade svårt för det. 
Johannas missade skolgång försökte hon ta igen under ett par tillfällen vid komvux. Vid båda 
tillfällena avslutade Johanna försöken. Detta grundar sig enligt Johanna i bemötandet från 
lärarna som enbart tyckte att hon var en belastning för lektionerna eftersom hon hade 
hjälpmedel med sig som skulle tas hänsyn till. Fortfarande idag har Kerstin inte någon 
gymnasieutbildning. Kerstin fyller 30 under år 2007. Lars och Charlotte har ej heller 
avklarade gymnasieutbildningar. Både Lars och Charlotte har haft praktik under stora delar av 
sin gymnasietid.   
 
Med det ovanstående i minnet samt mina erfarenheter över vad det har varit för tankegångar 
och utlåtanden från olika institutioner kring personerna under min tid som anställd, finns det 
enligt mitt sätt att uppfatta tendenser till att säga att delar av organiseringen av samhället lider 
av en allmän tro på att de vet vad som är normalt och onormalt och genom det vet vad som är 
rätt och fel. Det skulle jag vilja kalla ”Det handikappande samhället”. Och detta skulle kunna 
vara en ”bredsida” mot det som kallas vetenskap(er) med olika inriktningar.139 
 
Ett annat perspektiv är det som säger att organisationer är pressade att uppnå mål med sin 
verksamhet på grund av kraven på resultat, att visa låga arbetslöshetssiffror eller att delar av 
socialförsäkringsadministrationen används på ett sätt som sammanfaller med intentionerna av 
densamma. Genom detta förbises den mänskliga variationen i behov av stöd och gör 
prioriteringar som ofta inte överensstämmer med den enskilde individens behov och 

                                                 
139 Under min tid som anställd i olika organisationer har det allt som oftast framkommit att det finns en kamp 
mellan olika så kallade vetenskaper och yrkeskategorier. Det handlar då om kampen om vem som har rätt och 
sanningsenlig definition av en specifik situation med olika inblandade parter. I många fall är det den tredje 
personen som förlorar på bristen på överensstämmelse mellan organisationers och vetenskapers olika 
definitioner av situationer. Genom fotbollen kommer uttrycket bredsida. Man sparkar på med insidan av sin fot 
för att kunna göra ett ganska säkert skott med bollen. Som fotbollsspelare vet man om att det är säkrare att skjuta 
med bredsidan, det är lättare att sikta och träffa det man avser att träffa, om det nu är motståndarens mål eller en 
passning till sin ”medspelare”! 
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intresseinriktning – Jakten på gröna siffror i statistiken kan på ett påtagligt sätt leva sitt eget 
liv oberoende av den enskilde individen och dennes behov och önskemål.    
 
11.2 Upptäckter genom forskningsarbetet 
 
Vid ett tillfälle under ett pågående styrgruppsmöte för projektet Funaktiva frågade jag en 
person som representerade Unga handikappade vari skillnaden låg mellan att ha erhållit sjuk- 
eller aktivitetsersättning alternativt att en person blev kodad som arbetshandikappad vid 
arbetsförmedlingen? Arbetsförmedlaren visste inte. Jag vet inte det heller. Av den statistik jag 
blivit presenterad emellanåt för att visa hur många personer som finns under 
arbetsförmedlingens vingar som har olika funktionsnedsättningar består statistiken av 
personer med olika funktionsnedsättningar. De personer som har erhållit sjuk- eller 
aktivitetsersättning (av de personer jag träffat) var i stort sett allas önskan att få komma i 
kontakt med arbetsförmedlingen. Det jag vill ha sagt är att de personer jag har träffat lika 
gärna kunde ha varit aktuella vid arbetsförmedlingen, kodade som arbetshandikappade. Men 
som jag uppfattar det – av främst administrativa skäl blev det inte så. Anknytningen till 
Deborah Stone och politikens mål att ha kontroll över arbetskraftens konstitution skulle kunna 
gälla här, samt även Stones resonemang kring resonemanget om att begreppet handikapp blir 
vad någon definierar det att vara. Således en social konstruktion som är väl behäftad med den 
omgivande miljöns behov av kategorisering för att kunna uppvisa godtagbara 
arbetslöshetssiffror, alternativt förtidspensionssiffror. 
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12. Framtida forskning 
 
Forskning inom området som jag finner aktuell efter att ha belyst delar av välfärdssystemet 
och dess olika funktioner är den generella kategoriseringen som sker för att kunna erhålla 
ersättning från Socialförsäkringsadministrationen. Den generella kategoriseringen som sker 
har betydelse för personer som inte är sjuka men som har behov av att bli administrerade 
inom socialförsäkringssystemet genom dess funktionsnedsättning. Betydelserna är flera varav 
några är att det sker en förstärkning av den negativa stämpling det innebär att erhålla en 
medicinskt fastställd diagnos. Syftet inledningsvis med en sådan diagnos är att det ska 
underlätta behandling i olika former. Den medicinska behandlingen kan fungera.  
 
Det som sker i och kring social-, arbetsmarknads, och delar av hälso- och sjukvårdssystemen 
idag (2007) uppfattar jag som en paradoxal utveckling. Medicinska diagnoser ställs av läkare. 
Att vara arbets(o)förmögen grundar sig i att en sjukdom (en medicinsk diagnos) sätter ned 
arbetsförmågan med minst en fjärdedel.  
 
I flerpartssamtal (2008-01, från mitt nuvarande jobb) erhåller en person två medicinska 
diagnoser (personlighetsstörning samt en ryggdiagnos). Med detta för handen antager 
personen att han är kvalificerad för att erhålla sjukersättning eller någon form av 
rehabilitering. Så är inte fallet. Den sjukskrivande läkaren berättar att de flesta diagnoser kan 
kroppen genom självläkningsprocess ta hand om samt att försäkringsläkare lagt ”ribban 
högt”! Den sjukskrivande läkaren har sjukskrivit personen i väntan på beslut om 
sjukersättning. När det visar sig att Försäkringskassan har meddelat ett beslut där dessa anser 
att personen kan stå till arbetsmarknadens förfogande utan undantag. Frågan om 
rehabiliteringsansvar blir inte klargjord. Försäkringskassan hävdar att de har en samordnande 
roll. Arbetsförmedlingen hävdar att det inte finns något för tillfället, detta till trots att 
Försäkringskassan i förbigående nämner att det handlar om arbets-/yrkesrehabilitering 
(personen i fråga är f.d. hantverkare men kan inte återgå på grund av upplevda ryggproblem). 
Lägg därtill att alla aktörer (förutom jag) berättar för personen att han är bärare av en 
personlighetsstörning. Vad det är som gör att de känner att de måste berätta detta förstår inte 
jag eftersom diagnosen inte har någon praktisk innebörd in i någon del av de offentliga 
hjälpsystemen. Personen själv upplever sig som att han haft problem men inte som speglar 
något av hans personlighet. Misslyckade förhållanden, svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden och en del annat bidrar till att det har funnits svårigheter för personen att 
etablera sig.  
 
En läkare har fastställt diagnoser och en annan (försäkringsläkare) har bestämt att det inte har 
någon betydelse att personen ifråga är bärare av de olika diagnoserna. Uttolkningen blir så av 
mig eftersom ingen av de offentliga aktörerna känner att de har ansvar för att den 
hjälpsökande personen ska uppnå en annan status än den nuvarande – arbetssökande, 
oförmögen att gå tillbaks till sitt tidigare jobb på grund av ryggsmärtor samt att offentligheten 
har uppfattat att personen är bärare av en personlighetsstörning.  
 
Paradoxen som uppstår är att diagnosen används i praktiken för att identifiera personers 
handlingsförmåga. Systemen gör en direkt koppling mellan person/diagnos och 
handlingsförmåga. Min uppfattning om diagnosförfarande och hur delarna i välfärdssystemet 
är utformat är att diagnosen ska fungera som en hjälp för olika professioner att bidra med rätt 
interventioner för att personen ska kunna leva ett självständigt och kvalitativt liv med en 
möjlighet att tjäna pengar genom arbete, som kan sägas vara det normala.  
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Personen som har en diagnos blir ansvarig för sin uppkomna så kallade sjukdom (läs 
funktionsnedsättning) genom ansvarsförfarandet som uppstår då man genom olika medicinska 
diagnoser hänför ansvaret till den enskilda personen (det är du som har en 
personlighetsstörning, det är du som har ont i ryggen osv).  
 
För att göra ett återinträde krävs av den ”sjuka” personen att denna kvalificerar sig in i de 
nämnda systemen. Det byggs således hinder för att kunna komma in igen i de offentliga 
systemen. Genom administrationen har jag erhållit känslan av att lokala diskurser kan få fäste 
och förstärka det negativa som finns runt en fysisk eller psykisk diagnos – En form av 
stämpling kommer till stånd genom definitionen sjuk. Genom definitionen sjuk blir det i 
praktiken (enligt min empiri) så att personer hamnar utanför det arbetsmarknadspolitiska 
systemets praktiska operationalisering. Detta i sin tur har betydelsen att personer genom 
definitionen sjuk i Socialförsäkringsadministrationen blir förflyttad längre från 
arbetsmarknaden. Intentioner med arbetslinjen är det motsatta att alla åtgärder ska ha en 
strävan mot att föra den enskilde personen närmare arbetsmarknaden.  
 
Att fundera kring är hur bra det är med två olika aktörer som bestämmer om i stort sett samma 
begrepp men med olika utgångspunkter. Det vill säga arbets(o)förmögen. 
Socialförsäkringsadministrationen ser begreppet på ett sätt. Arbetsförmedlingen ser det på ett 
annat sätt. Genom detta hamnar personer mellan de två systemen. Att enbart ha ett system 
skulle kunna vara ett alternativ. Detta enda system skulle kunna ha en lokal anknytning. 
 
Professionsforskning är av vikt tycker. I praktiska arbeten jag har haft visar det sig ofta hur 
olika fält med olika professioner bokstavligt talat slåss om definitionsrättigheterna, t.ex. 
arbets(o)förmögen.  
 
Hur väl handskas enskilda handläggare/chefer/organisationer/politik med medicinska 
diagnoser som beskriver människor som bärare av något? Intressant här är kunskapsnivån, sin 
egen bakgrund/erfarenheter och hur detta spelar in i möten med andra människor. I detta finns 
mycket olika forskningsansatser som hade varit av intresse att fördjupa sig i. 
 
Det som är ytterst märkligt och som jag har försökt att förklara, är att det inte finns några 
egentliga skillnader mellan att vara sjukpensionerad genom att ha antingen sjuk- eller 
aktivitetsersättning eller att vara aktualiserad som arbetshandikappad vid arbetsförmedlingen.  
Det finns personer som har samma diagnoser och som är aktualiserade vid 
arbetsförmedlingen. De personer jag har träffat har i de flesta fall en ”dröm” om att bli 
aktualiserade vid arbetsförmedlingen för att i ett senare skede kunna få ett jobb. Så är inte 
fallet. De är inte aktualiserade vid arbetsförmedlingen. Vari skillnaden finns mellan att vara 
aktualiserad som arbetshandikappad vid arbetsförmedlingen och att vara förklarad som 
arbets(o)förmögen och genom det vara aktualiserad vid Försäkringskassan är oklart för mig. 
Som systemen är utformade idag är det högst orättvist och förmodligen också rättsosäkert för 
den enskilde hjälpsökande personen.  
 
Sett ur ett sociologiskt handikappvetenskapligt perspektiv på vad jag undersökt finns det 
möjligheter att förändra till det bättre. Frågan som uppkommer är hur man från statens sida 
anser att man ska hantera arbetslöshetsstatistik och hanteringen av de delar av 
socialförsäkringsadministrationen som är aktuell. Till detta ska man också lägga det man 
enligt mig lutar åt helt och hållet – Den medicinska vetenskapens fullkomliga möjlighet att 
förklara mänsklig variation i beteende som normalt/onormalt, friskt/sjukt osv. Är det så att 
man från statens sida kommer fram till att det eventuellt är ohållbart hur man väljer att bemöta 
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funktionsnedsatta personer och deras behov då måste man också pröva legitimiteten i den 
medicinska vetenskapens exakthet – Det finns då ett behov av att förändra uppfattningen om 
vad som är sjukt och friskt och normalt och onormalt. 
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13. Eftertext 
 
Till antalet består empirin av fem fallbeskrivningar. Under den tid jag jobbade i projektet vid 
Försäkringskassan träffade jag mellan 60-70 personer. Alla personerna hade olika status sett 
ur ett objektivt mått på funktionsduglighet. Endast ett fåtal av alla de personer jag träffade 
under min tid som anställd vid Försäkringskassan var inte intresserade av att utveckla sig 
vidare mot studier och senare förhoppningsvis ett arbete på den reguljära eller skyddade 
arbetsmarknaden. Många av de människor jag träffade under denna tid har satt djupa spår i 
mig. Det är minnen av människor som egentligen inte existerar mer än för hälso- och 
sjukvårdens habiliterande personal.  
 
Emellanåt har jag inte förstått någonting av det arbete som försiggår med personer som 
befinner sig inom och mellan de båda huvudsystemen i delar av den svenska välfärdsmodellen 
(Försäkringskassa och arbetsförmedling). Exempelvis de nätverksmöte som avhölls på 
vuxenhabiliteringen där arbetsförmedlingen medverkade som ansvarig för utveckling mot 
arbetsmarknaden handlade det i alla fall (minst fyra till antalet) om jag inte missminner mig 
helt på antalet, var arbetsförmedlingens enda anledning till att medverka i mötet, var för att 
berätta hur dåligt det hade gått för personen ifråga och vad det grundade sig i.  
 
En annan upptäckt som skedde under arbetets gång var då en arbetsförmedlare berättade att de 
informerade om möjligheterna med att erhålla förmånen aktivitetsersättning som ju är en del 
av socialförsäkringsadministrationen. Något förvånad var jag då personen berättade om detta. 
Arbetsförmedlingens uppgifter inbegriper inte att vara behjälpliga med att upprätta 
ansökningar mot aktivitetsersättning.  
 
En annan person jag träffade under en längre tid hade också cp. Vi var tillsammans och 
träffade arbetsförmedlingen. Personen ifråga förklarade vad som vore önskvärt att syssla med 
och som hade utvecklat henne. En tid efter mötet med arbetsförmedlingen fick jag reda på att 
jag inte skulle gå direkt till en arbetsförmedlare och försöka aktualisera någon ”bakvägen” 
som de sa till mig. Istället skulle alla ärende gå genom den så kallade beredningsgruppen. Jag 
dokumenterade vad personen jag hade kontakt med ville göra och hur det skulle kunna göras 
med hjälp av arbetsförmedlingen. Jag fick min skrivelse tillbaka där de utan motivering hade 
gjort avslag på personens fråga om aktualisering vid arbetsförmedlingen genom 
beredningsgruppen. Jag köpte en så kallad utredningsplats till henne. Den månaden var enligt 
personen en av de bästa hon hade varit vid i vuxen ålder. Personen träffade yrkesvägledare, 
fick utprova hjälpmedel samt fann ett yrke som hon tyckte att hon skulle kunna utvecklas i. 
Med resultatet efter utredningen som tillägg till en ny ansökan om aktualisering vid 
arbetsförmedlingen genom beredningsgruppen sänder jag papperen i den ordning jag har 
blivit tillsagd att göra.  
 
Jag får tillbaks ansökan igen med ett avslag ännu en gång där det bland annat står att den 
tänkta utbildningsgången inte var till för personer som var yrkesobestämda trots att det står i 
utbildningskonceptet att en av delarna i konceptet är vägledning mot ett yrke. Samtidigt var 
personen inte yrkesoklar. Hennes dröm då var att bli förskollärare. Vidare skrev 
beredningsgruppen i svaret på personens fråga om aktualisering att de tyckte att personen 
skulle provas i en praktik någonstans, var spelade ingen roll enligt utlåtandet bara personen 
gjorde det och att praktiken skulle vara minst tre månader, helst sex månader. Jag meddelar 
henne att det inte gick denna gång heller att bli aktualiserad vid arbetsförmedlingen. Det hör 
till saken att ungdomen hade sjukersättning trots att personen var under 30 år. Genom detta 
var inte Försäkringskassan beredd att göra något alls.  
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Vi samtalar igen och bestämmer att något måste ske ändå. Vi ska prova att ordna en praktik 
inom något område för att se om det kan bli som arbetsförmedlingen har sagt. Vi kommer 
överens om att ett delvis kommunalt och delvis landstingsstyrt företag skulle kunna träffa 
personen för att se om det går att anordna något. När personen har varit och blivit intervjuad 
är besvikelsen än större eftersom företaget har sagt att det inte går att anordna någon 
arbetsplats utifrån de behov som personen har genom sin cp. Kort därefter får jag ett brev till 
mitt kontor. Där har personen skrivit att hon inte längre vill ha kontakt med mig eftersom hon 
inte klarar av att hantera alla de bakslag som har uppstått under en tid. Hon anser att det är 
gott nog åt henne att inte göra något mer speciellt än att vara hemma, komma ut tillsammans 
med sina ledsagare och därmed inte fundera mer över utbildning och arbete.  
 
Med denna korta inblick i andra delar av fall jag har stött på under min tid som anställd i 
projektet vill jag ha sagt att de fall jag har med som empiri inte skiljer sig avsevärt från de 
andra fallen jag träffade. De flesta hade blivit bemötta på ungefär samma sätt som de fem 
personerna som representerar min empiri.  
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14. Summary (longer) 
 
The aim of this work is to shed light on what grounds a decision concerning a person which 
will be categorized as incapable of working and looking at the categorized person’s status. At 
the same time look if the statuses are marred to similarities or differences with the group of 
persons which are categorized as working handicapped defined through the definition 
according to enactment 2000:630 which is on of the Swedish Labour Market Board’s (AMS) 
laws for the Swedish labour market politic.  
 
The choice of subject came up after a position at the Swedish Forsakringskassa (national 
social insurance office). I asked myself the question if it was so that people with different kind 
of impairments in different body functions were in lesser degree than people without impaired 
body functions, interested in studies, working and in relation to the last, do a career in the 
labour market. I asked myself the question when I was looking at myself and how I was 
reasoning with myself in relation to the question. I was also thinking of all the meetings I 
have had with different people in my different employments. Most of the time I have been 
working with people who have been in need of counselling in different ways. I also refer in 
the text to some of my earlier employments which remembered me about their different needs 
which in the end were about doing success through studies and then work and earning money 
because of the will to reach independent through earning money. My thought about the group 
of persons I was supposed to coach in different ways came up after the board for the project 
FUNAKTIVA started to talk about the group and the conditions for my work to make 
success. The board said that it will not be an easy work because people with impaired body 
functions is likely to be unwilling to do things that could be related to studies or working. 
 
One of my earlier employments was at the Swedish Labour Market Board. Some of my 
memories from the time as employee there were the meeting with people which had been 
defined as working handicapped. And also later meetings in different employments, when I 
had met people with different impaired body functions, says nearly all of the persons I had 
met that they really want to study and then work.  
 
My earlier employments and the meetings with the category of people I have been talking 
about have also met difficulties in their own meetings with the parts of the Swedish welfare 
state that I mentioned.  
 
At the start of my employment at the National social insurance office I was a bit confused 
because there were two categories which I defined as belonging to the same category 
(working handicapped) but it wasn’t so. The persons I was going to meet was defined as 
having incapacity to work and therefore, they were defined as not standing to the labour 
markets conversion. They were defined as being to sick for being at the labour market. Instead 
they were defined as being retired but with the new term “sjuk- eller aktivitetsersättning”. 
 
After a while as employed at the National social insurance office a book came out which got 
some publicity. I also recognize the book and lend it at a library. The way the author Mikael 
Holmqvist describes parts of his empiric found an astonishing resemblance. For me it was like 
I myself had been in the meetings that Holmqvist describes. I red the book, and decided that 
Holmqvists book could fill a very important role in my work. To shedding more light over my 
question I looked very briefly on statistics concerning people with different impaired bodily 
functions from Statistiska centralbyrån (SCB), statistics from the National social insurance 
office (Försäkringskassan), and statistics from the project I was working in - FUNAKTIVA. 
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Earlier research that I have red has its focus on the surroundings and parts of my question that 
I will try to answer through this report. 
 
 My interest in human’s possibility to reach what he/she wants to do, concerning studies, 
profession and to change profession later in life defined as humans ability to take action is 
grounded in thoughts which arises from both a philosophical, sociological and a social 
psychological perspective. The philosophical perspective is an existential perspective from the 
old philosopher Jean-Paul Sartre (1905-1980). In short Sartre meant that humans are striving 
to look at one self as something constancy. Humans self are in a dialogical process with the 
human itself defining him/her self as something constancy and at the same time, are humans 
surroundings trying to define the human as something constancy.  But as Sartre says, humans 
cannot be defined as something constancy because of the fact that humans have in very small 
parts examined life because of the striving to be something constancy and at the same time, 
the surroundings attempt to define him/her as something constancy. Sartre says that humans 
play roles the most part of life or devote him/her-self to fantasies about who he/she is in 
different time-phases in life. Sartre has the apprehension that humans are empty shells. 
Humans have a responsibility to fill the empty shell with contents.  
 
The sociological perspective says that humans create themselves in the interaction with the 
surrounding structures. The sociology means that humans both enable and disable themselves 
through the interaction with the surroundings. Enablement or disablement are depending on 
structurally and institutionally conditions which in turn are dependent on perspective on 
humans. For the human in interaction with the surroundings, he/she is dependent on 
acquisition of dispositions from experiences from life concerning the acquisition of a self and 
the permanence of the self. 
 
My theoretical perspective is in the intersection between human’s possibility to decide or not 
decide his/her own shape. Because of the choice of an intersection between different 
perspective and my apprehension of humans depending on the use of the acquisition of 
dispositions which in turn are dependent on structurally and institutionally conditions have I 
choose a role theoretical perspective.  
 
I have been looking at Gert H. & Mills C. Wright and their role theoretical perspective.  
 
Parts of Pierre Bourdieu and his definition of concepts are also an important part in my work.  
 
Talcott Parsons classical theory of the sick role is widely used and as I apprehend it is the 
formulation of the sick role used in Sweden in theory much like what Talcott Parson defined 
it as be. In practice can the result show something that don’t conform with what Talcott 
Parson says.  
 
Deborah Stones theory of explaining politics of disablement from the development of the 
western industrialism has attracted me through the thoughts she mediates. It is Stones arguing 
for the social construction of the conception handicap. She means that the conception 
handicap is what it is depending on politics and how the politics choose to explain and define 
it to be something in relation to other things. Stones thoughts about the social construction of 
the conception handicap is grounded in the western societies and their dependency of only 
two systems for distribution of societies humans. The systems are one working system and 
one system for humans needs in different ways, for example, humans needs of not being in 
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the working force because of impairment sickness and other things related to the human 
constitution in different ways.  
 
For a greater understanding of my choice of theories and how thy work or not work together, 
have I done a drawing which purpose is to make it clear under what conditions a person with 
one or several impairments has over the definition of who he/she is and how he/she is in 
relation to structurally and institutionally conditions. 
 
To reach some answers for my aim of the subject I have been using a case method. I have 
analyzed five cases. Because of different circumstances in collecting data I have found that 
my procedure for collecting data is most likely to conform to an ethnographic perspective. 
One of the risks with that perspective is that one can be too involved in ongoing processes. 
For bypassing or eliminate that risk I have been using Pierre Bourdieu and parts of his 
terminology in my work. The use of Bourdieu has the function of objectifying myself and 
what I have written so my possibility to separate my thoughts from the collected empiric. 
Bourdieus terminology has also the function of shedding light over the work with his 
terminology and his intention with the use of certain conceptions, not only by me and my 
thoughts of the phenomena which I am looking at.  
 
The frame for my work is what I call the materiality of the public sector. The public sector is 
in this work constituted through the roles which are possible to reach, in relation to and in 
dependence of a person’s status.  A persons status make the possibility to reach different roles 
which the public sector and different institutions has the power to decide who and when a 
person is defined to have a certain status and then decide if or if not the person fulfils 
criteria’s for a certain role. 
 
The persons who are defined as five cases, did I meet during my daily work at the National 
social insurance office.  
 
Conceptions for the analytical work are mostly done with the help of Pierre Bourdieu and 
parts of his conceptions. Conceptions which are used are the conception of field, different 
kinds of conceptions of capital, the conception habitués (like the word bearing when the 
meaning is the way a person act, move, interact and speak in relation to dispositions which are 
acquired and used in different situation). 
 
Other conceptions that I use are the materialization of the public sector and the roles I have 
chosen to look at, in the public sector.  
 
My doubt for my possibility to be completely objective lies in the belief that the researcher at 
all the time in different ways influent the empiric.  
 
My empiric for this work are from journals from my work, different kind of conversations 
with persons in my daily work, different organizations, there are also three interviews which I 
had done with part of my empirics. I look briefly on laws and decrees. What I have been 
looking at, and then choose to describe in this work are occurrences which was ongoing at a 
daily basis when I was an employee there. 
 
My intention to compare the group which was defined as working handicapped with the group 
that I met which was defined as retarded/pensioned or incapable of working take place with 
Mikael Holmqvist study and my own practical experience.  
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My empirical material is from the contacts which I have during my work at the National 
social insurance office. My work had a geographical demarcation. The demarcation decided 
what towns I was supposed to work in. 
 
A critical perspective is used when I look at my empiric with a constructivist perspective. I 
used it when I look at roles which are institutionalized and what those roles has to offer under 
existing circumstances for a person when he/she is in a specific role. I see this as central for 
my work because the welfare system has intentions which I have defined as possibility for 
support for the person to raise his/her competence.  
 
When I was analyzing my work I looked at similarities, differences, pattern, and occurrence 
of significance, conversations and opinions. I red my material several times and marked what 
I felt was something which I mentioned above.  I looked at person’s possibility to act through 
institutional circumstances and in what way the meeting, conversation and so on was 
motivating, was the allusion good or bad in relation to the person and what he/she had in mind 
with the meeting. I also looked at the person’s possibility to control the environment and how 
the person in practice learnt something from objective circumstances. 
 
The empirical account follow the same pattern for the five cases – First follows a short 
introduction. After that follow the person’s history, which describe the persons meeting with 
different institutions, organizations and occurrences.  
 
The analytical account follows patterns which follow the questions I use for reaching my 
purpose with my work. The first part shows that the persons are getting sick/ill through the 
administration in the National social insurance office. The first thing that happened is the 
meeting with doctor. During this meeting the person gets an opinion which describes the 
persons status concerning health, sickness and illness. Next is the meeting with the National 
social insurance office and in some cases has there also been a meeting and conversation with 
a local employment office. It is when the National social insurance office and the local 
employment office red the doctors opinion about a person that the person gets sick. The result 
is that the person has been defined as retarded and too sick for working. This is an 
administrative function that makes the person sick and defined as too sick for working. 
 
When the different institutions have been looking at the persons in the empiric, they had all 
landed in negative statement about the person’s possibilities to do some work or education. In 
one of the cases the doctor had problem to define the person. The conclusions in that case was 
that the doctor said that “we must take a definition which in all, are as close to reality as 
possible”. The local employment office was very helpful in getting a doctor for the person. 
Any help which could be described as working related was not possible. 
 
The statement in the summary of the analysis are that I found an obvious perspective of 
conflict between  the status of the persons´ when they are administrated within the Social 
insurance office and the local employment office as sick and the opinion that the persons in 
the empiric had of themselves. The classification starts up because of the person’s mental 
health and/or bodily status. I also found out that there is an obvious perspective of conflict 
between the persons will to study and/or work and what the systems says that they are capable 
of doing. 
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Formally, the categorization starts up because of the status as sick, through that, an opinion of 
incapability of studying and/or working grows within the Social insurance office and the local 
employment office.  
 
The empiric shows that none of the persons were given topical interest to any of the roles in 
the system of work (working-handicapped and the different ways of employee one can be 
with the help of the code working-handicapped). The empiric shows that all of the persons 
have to play the role of the sick person. Formally this is a fact when a person is granted the 
sjuk- eller aktivitetsersättning (one can read retired). The conflict between the persons opinion 
about themselves and the systems opinion about their possibility to act in the working system 
or study in some ways, raises when the conception sick/ill/invalid implies that they cannot do 
anything because of the sickness/illness/invalidity makes them incapable of doing anything at 
all. The system builds on some of the facts which Talcott Parson has risen in his theory of the 
sick role and what is built in that role – rights and duties. One of the duties is to get well as 
fast as possible.  
 
The persons in the empiric has diagnosis which never will change (in some cases it can be 
worse). The diagnosis are of a statically sort.  The persons have lived several years with the 
different diagnosis. The diagnosis is one part of their daily life and one part of themselves. 
None of the persons experience of themselves as sick/ill/invalid (the last conception stands in 
the empiric for an awareness of one owns better or worse sides of them) in the way that parts 
of the welfare system meant that they are completely incapable of doing anything at all in 
relation to work and/or studies.  
 
 
The main problems in the work that I found are the following: 
 

• The systems said that they cannot work, while the persons said that they have not tried 
out very much, and very little in reality. 

• The persons in the empiric are aware of that they are categorized to belong to a 
specific group of humans. They will not be categorized as belonging to something 
odd, unnatural. Some of the persons in the empiric take a clear dissociation from the 
category that the welfare system meant that they belong to. 

• The categorization starts up a process which has forms of implications which says that 
the group has several difficulties because of the different forms of disablement they 
are carrier of.  The difficulties are grounded in thoughts which are formed in a 
discourse which are embedded in the daily speech which carries along in the parts of 
the welfare system that I had shed light on. 

• The persons that I have met have all intentions of getting a work either through studies 
or in some other way. 

 
The theoretical interpreting through Deborah Stone shows that the Swedish working- and 
social policy are mainly dependent of the coupling between the medical perspective and the 
judgement about working(in)capability. That is because of the fact that the medical 
perspective has decided that handicap is a statement of sickness/illness. Through the statement 
follows that persons with different forms of handicap are in need of adapted working 
assignment. 
 
The possibility to act in relation to what an environment in practice has to offer is discussed 
among others by Aronsson & Hagström.  The possibility to act in an objective matter is bound 
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by roles which are possible to take. The role offered to the empiric is only the sick role. The 
empiric shows that the possibility to act for fulfilment the way Talcott Parson defines rights 
and duties cannot be done because of the fact that it is impossible to leave the sick role. The 
fact that it is impossible to leave the sick role rests on the two systems for distribution 
(working and sick system) of persons against one of the system. None of the systems is 
interested in changing view against the empiric. The working system are having the working 
handicap role with some underlying roles which had make it possible for some of the empiric 
to leave the sick role and entering one the under roles in the working handicap role. The sick 
system could choose to see the person in the light of possibilities to develop in different ways. 
None of this had been done. 
 
 Further on shows the empiric that part of the local discourse rests on the medical science and 
in what way they have described people in statements concerning the individual. In practice a 
medical statement does not says that a person cannot work or study. What happened is that the 
medical statement works as a form of legitimisation to talk about persons in the empiric in 
ways that disqualify them from the labour market.  
 
Concerning the empiric it is clear that local employment office was not interested in 
discussing work and/or studies with any of the persons in the empiric.  
 
The empiric show that they all were striving for reaching independence through the possibility 
to work and/or study. The empirics striving for independence lays in line with what 1944 
committee of social service was saying about normality and ones own responsibilities for 
leaving the sick role. 
 
The empirics striving for normalization through working doesn’t take any start because of the 
resolute stopping which happened by the administrative categorization which goes on within 
the politic of the working line. And all this is happened despite the construction of the politics 
of the working line composed by the role of the working handicapped and all of the under 
roles, defined by laws and different decrees within the Social insurance office and local 
employment offices. 
 
Stone describes how ascribing to the conception handicapped is a matter of politic and a 
social construction which transforms to a formal administrative category.  
 
The empiric shows that the medical science not always is as exact as it says it is. The example 
shed light on is Lars – it is important to put a diagnosis as close to reality as possible. 
Otherwise I can think of calling the condition a suspicious ADHD syndrome or something 
like that. 
 
When I use the model of the field of the handicap I see that it has been a redefining of the 
discourse about possibilities and obstacles for the individual. In the younger ages one has 
been talking about normalization despite bodily or physical handicap. When the contact has 
begun with the Social insurance office and local employment offices the redefine of the 
discourse has begun. 
 
One of my conclusions is that the Social insurance office identify the person through the 
diagnose. There is a logic in that because the Social insurance office seeks for what the 
sickness/illness does to the person. But the logic ends there because a person is more than the 
diagnose he/she bears and the fact that none of the persons defines themselves as sick/ill. 
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Another conclusion is that the administration lays no or very little belief in what a person says 
about him concerning ability to work or study. Another conclusion is that the conception 
handicap is ground for discourses which builds on the medical science which in turn has the 
function of legitimization for not doing anything at all from the administration. Instead they 
use medical science as a lever for disqualifying persons from their formal rights for trying to 
reach independence through studies and work.  
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