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Abstract 
 

The purpose of this C-thesis is to examine the employment agents and specialist´s views and 

experiences of disability coding at the Employment Service. The study is based on 

investigating why employment agents and specialists use disability coding, what determines 

who should be coded and how the officials believe the code can be experienced by those who 

are the subject of it. The result also shows that the coding is a control function for the Public 

Employment Service's own activities so that it will be visible in the systems which job 

seekers that have extra needs and to report statistics to the government. It also emerges from 

the result that a disability code is not always based on medical evidence about the one to be 

coded, but many times solely on the employment agents and specialists own assessments of 

how the life situation is for the job seeker and what problems they may have. Finally, it 

emerges from the result that the officials views on the impact of coding on the individuals 

being coded are quite unanimous as they consider that coding is positive for the one assigned 

to it because it allows a chance to be employed, even though some officials may understand 

that the categorization can be perceived as stamping or categorizing. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka arbetsförmedlares och specialisters syn och 

erfarenheter av funktionsnedsättningskodning på Arbetsförmedlingen. Studien grundar sig på 

att undersöka varför arbetsförmedlare och specialister använder 

funktionsnedsättningskodning, vad som avgör vem som ska kodas och hur tjänstemännen tror 

att koden kan upplevas av dem som blir föremål för den. Resultatet visar att kodningen 

används för att arbetsförmedlare och specialister ska kunna kartlägga vilka arbetssökande 

som har någon form av fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning och identifiera 

vilka behov dessa har och erbjuda de en verktygslåda med olika insatser och stöd så att de 

kan bli anställningsbara på arbetsmarknaden. Det framgår i resultatet att kodning även utgör 

en kontrollfunktion för Arbetsförmedlingens egen verksamhet så att det syns i systemen vilka 

arbetssökande som har extra behov och för att redovisa statistik till regeringen. Det 

framkommer även i resultatet att en funktionsnedsättningskod inte alltid grundar sig på 

medicinska underlag om den som ska kodas, utan många gånger så bygger den enbart på 

arbetsförmedlares och specialisters egna bedömningar av hur livssituationen ser ut för den 

arbetssökande och vilka problem den kan tänkas ha. Slutligen så framkommer det i resultatet 

att tjänstemännens åsikter om kodningens påverkan på de individer som blir kodade är 

ganska enhälliga då de anser att kodningen är positiv för den som tilldelas den eftersom den 

möjliggör en chans att bli anställd, även om vissa tjänstemän kan förstå att den 

kategoriseringen kan upplevas som stämplande eller kategoriserande. 

 

 

Titel: Arbetsförmedlingens kodning av arbetssökande. En kvalitativ studie om 

tjänstemännens syn och erfarenheter av funktionsnedsättningskodning på 

Arbetsförmedlingen. 

Författare: Asen Fruha och Emilia Afram 

  

Antal ord: 15 313 

 

Nyckelord: Funktionsnedsättningskodning, Anställningsbarhet, Kategorisering, 

Medikalisering, Stigmatisering, Socialkonstruktivism 
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Förord 
 

Först och främst vill vi nämna att det har varit en stor utmaning att skriva denna uppsats. Vi 

vill därför tacka alla tjänstemän som ställt upp i våra intervjuer och deltagit i vår studie. Utan 

er hade det inte varit möjligt för oss att utföra och sammanställa denna studie. Ni har gett oss 

bred kunskap om funktionsnedsättningskodning. Slutligen vill vi också tacka vår handledare 

Marja Lemne som har väglett oss genom uppsatsskrivandet. Tack Marja för ditt engagemang 

och din uppmuntran. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för den roliga, spännande och utmanande tid vi haft 

tillsammans och för ett gott samarbete som hela tiden lett oss framåt även när det har känts 

svårt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asen Fruha & Emilia Afram 

 

Södertörns Högskola, 3/1–2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Innehållsförteckning:  

1.Inledning 1 

1.2 Problemformulering 2 

1.3 Syfte 4 

1.4 Frågeställningar 4 

1.5 Avgränsning 4 

1.6 Relevans för socialt arbete 4 

1.7 Disposition och arbetsfördelning 5 

2.Tidigare forskning                                                                                                               5 

2.1 Tillvägagångssätt 5 

2.2 Anställningsbarhet på arbetsmarknaden 6 

2.3 Medikalisering på Arbetsförmedlingen 7 

2.4 Kategorisering på arbetsmarknaden 8 

2.5 Tidigare forskning - en sammanfattning 10 

3. Metod och material 10 

3.1 Val av metod 10 

3.2 Studiens urval 11 

3.3 Tillvägagångssätt 12 

3.4 Analysmetod 12 

3.5 Forskningens kvalitet och trovärdighet 13 

3.6 Studiens etiska överväganden 14 

4. Teorier med koppling till syfte och frågeställningar 15 

4.1 Gräsrotsbyråkraters handlingsfrihet 15 

4.2 Socialkonstruktivism 17 

4.3 Stigmatisering 21 

5. Resultat och analys 23 

5.1 Anställningsbarhet 24 

5.2 Kategorisering 27 

5.2.1 Kan kodning vara stigmatiserande? 30 

5.3 Medikalisering 33 

5.3.1 Statistik och kontroll 36 

5.4 Sammanfattande resultat 38 

6. Slutsats och diskussion 39 

6.2 Ideér till framtida forskning 42 

[Bilaga 1] 48 

[Bilaga 2] 49 

 

 

 

 



 

1 
 

1.Inledning 

 

Arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för ett par decennier sedan, 

eftersom det nu ställs högre krav på vilka kvalifikationer en individ bör ha för att kunna 

betraktas som anställningsbar. I allt större grad kräver arbetsgivarna att den som söker ett 

arbete bland annat ska vara utbildad, stresstålig, snabblärd och lyhörd för att den ska anses 

klara av arbetsuppgifterna som arbetet innebär. Jacobson & Seing (2013, s. 9–10) skriver att 

detta har resulterat i att allt fler har svårt att uppfylla dessa krav och betraktas därmed som 

icke anställningsbara av både arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. 

 

Arbetsförmedlingen får sina uppdrag och riktlinjer från regering och riksdag och ett av 

uppdragen är att få personer som är arbetssökande och faller in under kategorin icke 

anställningsbara, i arbete. För att veta vilka som faller in i kategorin så samarbetar 

arbetsförmedlare och specialister som arbetar på Avdelningen rehabilitering till arbete (AR) 

på Arbetsförmedlingen, med att bedöma vilka arbetssökanden som kan betraktas som icke 

anställningsbara. Specialisterna på AR är socialkonsulenter, psykologer, sjukgymnaster och 

specialister inom syn och hörsel (Seing 2009, s. 6). I vissa fall så kan arbetsförmedlare och 

specialister även behöva ta hjälp av en läkare för medicinsk bedömning. Vid en bedömning 

görs en utredning gällande arbetsförmåga och förutsättningar för arbete hos den som är 

arbetssökande. 

 

Det är svårt att definiera begreppet arbetsförmåga enligt SOU 2009:89 eftersom det används 

inom många olika myndigheter med skilda syften. Ofta förknippas begreppet med 

Försäkringskassan och sjukförsäkringslagen, där det är reglerat i lag. Inom 

Arbetsförmedlingen kan man dock inte finna samma tydliga regelverk. Därför så kan 

begreppet definieras ganska öppet, och därmed blir det enligt SOU 2009:89 svårt att under 

sådana förutsättningar använda generella beskrivningar som kan klargöra vad arbetsförmåga 

egentligen innebär. Arbetsförmåga kan därmed variera beroende på omständigheter och 

omgivning och från en arbetsplats till en annan. 

 

När en individ bedöms kvalificera sig in i kategorin icke anställningsbar så kan 

arbetsförmedlare och specialister tillsammans göra en så kallad 

funktionsnedsättningskodning. Koden ska visa på vilken funktionsnedsättning individen har 
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och om den är fysisk, psykisk eller kognitiv. Beroende på vilken kod individen får så kan den 

kvalificera sig till stöd och anpassningar för att omvandlas till anställningsbar och få arbete. 

Anpassningarna består av lönebidrag till arbetsgivaren och resurser som till exempel 

arbetsprövning och utbildningar (Jacobsson & Seing 2013, s. 9–10). 

 

1.2 Problemformulering 

 

Socialstyrelsens terminologiråd beslutade år 2007 att ta bort ordet handikapp som begrepp 

och det ersattes med orden funktionshinder och funktionsnedsättning. Terminologirådet kom 

även med ett nytt beslut om att man återigen ska börja definiera begreppet 

funktionsnedsättning utifrån fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsförmåga. Därefter 

beslutade Terminologirådet att man inte ska beskriva funktionsnedsättning som en synonym 

till begreppet funktionshinder, utan funktionsnedsättning skulle definieras utifrån följande 

citat “begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen” (Socialstyrelsen 2018). 

 

Funktionsnedsättning kan alltså vara fysiskt, psykiskt eller kognitivt betingat och i olika 

grader. Funktionsnedsättningskodning är inte alltid en lätt fråga för arbetsförmedlarna och 

specialisterna på Arbetsförmedlingen eller för de som blir tilldelade en kod. Vissa 

funktionsnedsättningar är tydliga och synliga medan andra utgör en bedömningsfråga som 

kan variera från bedömare till annan (Bengtsson & Svensson 2014, s. 30–32). 

 

 

I Arbetsförmedlingens författningssamling finns en förteckning över 

funktionsnedsättningskoderna som Arbetsförmedlingen använder sig av. En individ kan få 

upp till tre olika koder. Antalet koder är för närvarande 11 stycken och ser ut som följer: 

 

Kod Typ av funktionsnedsättning 

11 Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 

21 Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 

22 Hörselskada 

33 Synnedsättning 

43 Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga 

51 Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 
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61 Psykisk funktionsnedsättning 

71 Generellt nedsatt inlärningsförmåga 

82 Missbruks- eller beroendeproblematik 

91 Allergi eller överkänslighet 

92 Specifik kognitiv funktionsnedsättning 

(Arbetsförmedlingens författningssamling, 2015:1, s. 1) 

 

En av oss skribenter gjorde sin praktik på en arbetsförmedling och insåg att dessa koder inte 

alltid var så heltäckande för den problematik som vissa arbetssökanden hade. Vissa 

svårigheter hade egentligen inget med en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning 

att göra utan det var andra sociala problem som kunde ligga till grund för att individen inte 

kunde hitta ett arbete. Holmqvist (2009, s. 416) skriver i sin studie att arbetsförmedlarna 

uppger att det enligt Arbetsförmedlingens klassificeringar inte måste finnas en 

funktionsnedsättning som är av medicinsk karaktär för att en individ ska tilldelas en kod. 

Utan det kan räcka med att individen saknar utbildning eller har ett kriminellt förflutet. Under 

praktikens period dök det många funderingar upp om kodningen. Frågor om hur 

bedömningen egentligen görs, vem som bör bli kodad eller inte, vad det huvudsakliga syftet 

är och vilka konsekvenser denna kategorisering kan tänkas ha för de individer som blir 

kodade?   

 

Enligt Lindqvist (2008, s. 171) så är arbetsförmåga och funktionsnedsättning något som 

tjänstemän med makt kan skapa och definiera som normativa premisser. Tjänstemän med 

makt kan vara sådana som arbetar inom olika organisationer och institutioner och som kan 

bestämma vad som är att betrakta som normativt eller avvikande. När individer kategoriseras 

efter funktionsnedsättning och arbetsförmåga så uppstår kriterier för hur en individ ska vara 

eller inte vara. Lindqvist (2008, s. 171) förklarar vidare att arbetsförmedlarna och 

specialisterna har stor makt i sin kategorisering av arbetssökanden med svårigheter just för att 

det saknas generella riktlinjer eller tillämpningsföreskrifter. 

 

Inför denna uppsats så gjordes det några efterforskningar genom att ta del av olika 

information om kodning och vi insåg att det verkligen är så som Lindqvist beskriver det att 

det nämligen inte finns några generella riktlinjer eller tillämpningsföreskrifter för 

funktionsnedsättningskodningen på Arbetsförmedlingen. Därför ville vi undersöka och 

fördjupa oss i detta ämne för att ta reda ut de frågor vi hade om hur de egentligen ligger till 

med kodningen. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka arbetsförmedlares och specialisters syn och 

erfarenheter av funktionsnedsättningskodning på Arbetsförmedlingen. Studien grundar sig på 

att undersöka varför man kodar, vad som föranleder en kodning och dels att ta reda på hur 

arbetsförmedlare och specialister tror att funktionsnedsättningskoden kan upplevas av de som 

kodas. 

1.4 Frågeställningar 

● Varför använder arbetsförmedlare och specialister på Arbetsförmedlingen 

funktionsnedsättningskodning? 

● Vad är det som avgör vilka som kodas? 

● Hur kan funktionsnedsättningskodningen upplevas av de individer som kodas enligt 

arbetsförmedlarnas och specialisternas bedömningar? 

 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att studera ämnet ur tjänstemännens syn och erfarenheter på en utvald 

arbetsförmedling i landet eftersom en av oss skribenter gjorde sin praktik där. Vi bedömde 

också att det skulle bli lättare att fokusera på en arbetsförmedling för att informationen vi 

skulle få skulle bli grepp- och hanterbar. Vi fick möjlighet att intervjua sju tjänstemän på den 

utvalda arbetsförmedlingen och vi ansåg att antalet respondenter var tillräckligt eftersom det 

kunde bli svårt att sammanställa studien på ett bra sätt om vi intervjuade fler. Vi valde att 

använda oss av intervjuer som verktyg då studien grundar sig på att undersöka 

tjänstemännens syn och erfarenheter. Vi var intresserade av att undersöka även de 

funktionsnedsättningskodade personernas perspektiv men det hade krävt en betydligt bredare 

studie. 

 

1.6 Relevans för socialt arbete 

Studien är baserad på intervjuer med arbetsförmedlare och specialister på en 

arbetsförmedling och vissa av dem är socialkonsulenter som i grunden är utbildade till 

socionomer och jobbar med individers sociala situation och beteenden. Det kan till exempel 

handla om missbruksproblematik, den ekonomiska situationen eller privata relationer. Målet 
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med Arbetsförmedlingens arbete är att få ut arbetssökande på jobb. På Arbetsförmedlingens 

hemsida står det beskrivet att det är en statlig verksamhet som använder sig av socialt 

företagande som syftar till att skapa en delaktighet i samhället genom arbete, ägande, 

kontrakt eller avtal (Arbetsförmedlingen, 2017). Detta gäller inte bara friska arbetssökande 

utan också de arbetssökande som har funktionsnedsättning eller speciella behov. För att 

kunna identifiera dessa arbetar arbetsförmedlare och specialister med 

funktionsnedsättningskodning. Genom att undersöka tjänstemännens syn och erfarenheter av 

funktionsnedsättningskodningen fördjupar vi oss mer i ämnet. 

 

1.7 Disposition och arbetsfördelning 

 

I denna uppsats finns ett antal huvudrubriker som beskriver uppsatsens indelning i inledning 

och problemformulering, syfte och frågeställningar, metodbeskrivning, tidigare forskning och 

teorier, resultat och analys och slutligen slutsats och diskussion. Underrubrikerna delar upp 

huvudämnet för att underlätta läsandet. Fördelningen av skrivandet har vi gjort så jämlikt som 

möjligt. Asen har ansvarat för inledning, bakgrund, problemformulering och teoridel. Emilia 

har ansvarat för tidigare forskning och metodbeskrivning. Intervjuer och transkribering har vi 

utfört tillsammans, likaså resultat- och analys och diskussionsdel. Vi läste varandras texter 

och gav tips och råd. 

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Tillvägagångssätt 

 Under denna rubrik presenteras vår tidigare forskning som grundar sig på nationell och 

internationell forskning för att få en bredare bild av funktionsnedsättningskodning. Vi valde 

att utgå från sex forskares beskrivningar av funktionsnedsättningskodning. Vi hittade 

samtliga artiklar genom att söka på nyckelord som unemployment, medicalization, 

welfarestate, arbetsförmedlingen, anställningsbarhet och icke anställningsbar på 

SöderScholar. Vi valde vetenskapliga artiklar som lyfte fram en beskrivning av vad 

anställningsbarhet på arbetsmarknaden innebär. Ett annat begrepp som vi också ville fördjupa 

oss i var medikalisering som innebär att man ser något ur ett medicinskt perspektiv, även fast 

det inte nödvändigtvis är medicinskt (Holmqvist 2009, s. 416–417). Slutligen valde vi artiklar 
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där forskarna förklarar vad kategorisering på arbetsmarknaden innebär. Dessa tre ämnen var 

viktiga att fördjupa sig i för vår studie. 

 

2.2 Anställningsbarhet på arbetsmarknaden 

För att få ett arbete i dagens samhälle krävs det en hel del kvalifikationer och dessa kan till 

exempel vara att man ska vara utbildad, snabblärd, stresstålig, flexibel, lyhörd med mera. De 

individer som saknar dessa kvalifikationer anses därför vara icke anställningsbara. Allt fler 

har därmed fått det svårare att få arbete och allt fler arbetssökande kodas på 

Arbetsförmedlingen för någon form av funktionsnedsättning på grund av att de anses sakna 

tillräckliga kvalifikationer för att få ett arbete (Jacobsson & Seing 2013, s. 9). 

 

Arbetsförmedlingen ska därför, i sitt uppdrag av regeringen, försöka få dessa individer som 

anses vara icke anställningsbara ut i arbete. För att icke anställningsbara individer ska kunna 

komma ut på arbetsmarknaden görs det en så kallad funktionsnedsättningskodning. Koden 

syftar till att individen ska komma ut i arbetslivet med hjälp av olika stöd och anpassningar. 

Anpassningarna består av lönebidrag och olika resurser som till exempel arbetsprövning och 

utbildningar (Jacobsson & Seing 2013, s. 9–10). Funktionsnedsättningskodningen som görs 

av Arbetsförmedlingen har ökat drastiskt i Sverige under de senaste årtiondena. 

Arbetsförmedlingen hade under år 1992 kodat cirka 10 % av de arbetssökande i landet. Under 

år 2011 låg antalet på cirka 25 % och idag är procentantalet troligtvis ännu högre (Jacobsson 

& Seing 2013, s. 10). Kodning görs inte bara i Sverige utan även i andra länder som 

Storbritannien, Nederländerna, Danmark och Australien (Fujiura & Rutkowski-Kmitta 2001, 

s. 1). 

 

Anledningen till att kodning av arbetssökande har ökat hänger samman med att det har blivit 

svårare att komma in på arbetsmarknaden. Den normativa inställningen gällande 

anställningsbarheten har blivit annorlunda genom åren. En normativ anställningsbar individ 

förväntas vara frisk, utbildad, intellektuell osv. Arbetsmarknaden lägger mer ansvar på 

individen idag än tidigare. Det är individens eget ansvar att försöka förhålla och anpassa sig 

till den normativa anställningsbarheten och bilden som arbetsgivarna har av den. Samhället 

kräver att man har goda kvalifikationer eller egenskaper som passar arbetet. Individen kan till 

exempel anpassa sig genom att utbilda sig för att kunna få ett visst arbete. På så sätt har 
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individen ett större eget ansvar. Eftersom de flesta arbeten numera kräver någon form av 

utbildning resulterar detta i att konkurrensen på arbetsmarknaden hela tiden ökar (Mythen 

2005, s. 131–132) 

 

Samhället är i dagsläget inte lika erbjudande med resurser och arbeten som det var under 

1990-talet, utan numera ligger ansvaret mer på individen själv att kunna göra sig 

anställningsbar. Men problematiken med detta är att det förekommer individer som inte har 

den normativa anställningsbarheten som de flesta arbetsgivare är ute efter. De individer som 

anses vara icke anställningsbara får helt enkelt ta en annan väg in till arbetsmarknaden. När 

dessa individer söker sig till Arbetsförmedlingen så görs en bedömning att vissa ska förses 

med en funktionsnedsättningskod baserad på deras arbetsförmåga och en 

funktionsnedsättning av fysisk, psykisk eller kognitiv karaktär. Detta har skapat en mycket 

kategoriserande arbetsmarknad då kompetenskraven för att kunna få ett arbete har blivit mer 

omfattande (Mythen 2005, s. 136; Ostner 2013, s. 178–179) 

 

2.3 Medikalisering på Arbetsförmedlingen 

Holmqvists studie syftar till att undersöka hur Arbetsförmedlingen kodar arbetssökande och 

vilka följder det kan medföra för de som blir kodade. Med medikalisering menas att man 

handskas med något som ett “medicinskt dilemma då det inte har gjorts det tidigare” 

(Holmqvist 2009, s. 405). Denna form av medikalisering av funktionsnedsättning kan vara 

missledande eftersom många av de som kodas kanske i själva verket inte är 

“funktionsnedsatta”. Det skapas en viss strukturell kategorisering och stigmatisering genom 

att lägga en sorts stämpel på individer för att de ska få tillgång till en extra verktygslåda inom 

Arbetsförmedlingen (Holmqvist 2009, s. 416–417).  

 

Holmqvist beskriver i sin studie att arbetsmarknaden har förändrats en hel del genom åren. 

Det som har förändrats är att individen själv idag får bära ett större ansvar, då det ställs mer 

krav på individens förmågor, kvalifikationer och egenskaper för att få en fot in på 

arbetsmarknaden. Med det menas att individen inte längre kan förlita sig lika mycket på 

samhällets strukturer och resurser, så som den kunde göra några årtionden tidigare 

(Holmqvist 2009, s. 4). 
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Enligt Holmqvist beror arbetslösheten inte längre på marknadens struktur utan på individens 

kvalifikationer och egenskaper. Detta i sin tur resulterar i att det skapas en form av 

kategorisering där vissa har lätt att få arbete och andra inte. De som har svårt att få arbete 

eller svårt att passa in i den normativa anställningsbarheten kommer troligtvis att kodas som 

funktionsnedsatta av Arbetsförmedlingen. Detta sker trots att de flesta faktiskt egentligen inte 

har någon form av funktionsnedsättning. Kodningen erbjuder anpassningar och hjälpmedel 

som ska passa individens behov och syfta till att göra de individer som har svårt att få arbeten 

mer anställningsbara, vilket ska locka arbetsgivarna. Men för att kunna få dessa anpassningar 

och hjälpmedel måste individen ge sitt medgivande för att kodas som funktionsnedsatt, fast 

den kanske i själva verket inte har någon form av funktionshinder. Detta är ett sätt att 

medikalisera arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Man bedömer arbetssökandes 

arbetsförmåga ur ett medicinskt perspektiv (Holmqvist 2009, s. 41–42). 

Holmqvist hävdar att man numera skyller på att individen som har svårt att göra sig 

anställningsbar blir i själva fallet ansvarig för att inte kunna få ett arbete. Det som 

Arbetsförmedlingen då gör är att kategorisera dessa individer genom läkarutlåtande som 

inriktar sig på en fysisk, psykisk och kognitiv problematik. Staten kodar arbetssökanden i 

syfte att hjälpa dem att få arbeten som passar deras behov. Detta skapar en ny form av 

medikalisering menar han. Men kodning syftar också till att framföra statistik och för att 

kunna identifiera den gruppen som behöver betydligt mer stöd i förhållande till 

arbetsmarknaden (Holmqvist 2009, s. 416). Holmqvist beskriver tydligt att koden i sig skapar 

en form av stigma då individen beskylls av problematiken den har genom en 

funktionsnedsättningskod (Holmqvist 2009, s. 417). Holmqvist tycker snarare att samhället 

ska vara skyldigt att hjälpa individer som anses vara icke anställningsbara. Individen ska inte 

behöva stämplas med en kod utifrån sina egenskaper först, för att sedan kunna komma ut i 

arbete. Holmqvist uppger dock att han är medveten att kodningen i själva verket syftar till att 

dessa individer ska kunna få arbeten som passar arbetsförmågan (Holmqvist 2009, s. 418). 

 

2.4 Kategorisering på arbetsmarknaden 

I forskningsartikeln skriven av Bengtsson och Svensson har man studerat 

arbetsrehabiliteringsremisser som skrivits inom en kommun i landet. De som har skrivit 

remisserna är tjänstemän som arbetar med olika verksamheter, aktiviteter och andra 
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sysselsättningar för arbetslösa. Artikeln syftar till att undersöka hur de arbetslösa individerna 

kategoriseras inom den Arbetsförmedling som de studerat. Remisser har analyserats 

ordagrant och fokuserat på tjänstemännens redogörelser om de arbetslösa individerna. 

Skribenterna skriver i sin artikel att de märkte att tjänstemännen använde sig av beskrivelser 

om det “normala”, “normativa” och “avvikande former” i arbetsrehabiliteringsremisserna 

(Bengtsson & Svensson 2014, s. 26–27). 

 

Skribenterna märkte under analysens gång att tjänstemännen inte bara utgick utifrån 

läkarutlåtande när de skulle sätta funktionsnedsättningskoderna utan också utifrån olika 

sociala beteenden som missbruksproblematik och individens sociala situation. Utöver dessa 

så involverades även individens privata relationer och ekonomiska situation. Alla dessa 

aspekter lade grunden till bedömningarna som tjänstemännen gjorde när de väl skulle koda. 

Men då frågar Bengtsson och Svensson hur det kan komma sig att till och med privata 

relationer kan vägas in i bedömningen för en kod som egentligen ska beskriva ett 

funktionshinder? De frågade sig också till hur stor del individens sociala situation och privata 

relationer utgjorde en grund för en kod? (Bengtsson & Svensson 2014, s. 30–31). 

 

Svaret på den frågan besvarar Bengtsson och Svensson. Remisserna och bedömningarna som 

gjorts av tjänstemännen har främst utgått från subjektiva antaganden om den arbetslösa 

individen. När tjänstemännen försökte bedöma om individen har rätt till en 

funktionsnedsättningskod har man inte bara utgått från läkarutlåtande utan också utifrån sina 

egna uppfattningar om en normativ anställningsbarhet. Detta har då i sin tur påverkat den 

objektiva bedömningen som tjänstemännen egentligen ska göra. Eftersom tjänstemännen 

utgått från sina antaganden om den normativa anställningsbarheten så har de därför lagt stor 

vikt på att kategorisera dessa icke anställningsbara individer i en egen grupp (Bengtsson & 

Svensson 2014, s. 31–32). 

 

Bengtsson & Svensson skriver att detta har utförts i uppdrag av regeringen då 

Arbetsförmedlingen ska använda kodning som verktyg i syfte att kunna identifiera individens 

behov (Bengtsson & Svensson 2014, s. 33–34). Slutligen hävdar skribenterna att 

“Arbetsförmedlingen skapar funktionshindrade i syfte att uppnå den egna organisationens 

mål” (Bengtsson & Svensson 2014, s. 21). Holmqvist förstärker det föregående påståendet då 

han hävdar på följande sätt “arbetslösa kodas för deras icke anställningsbarhet och för 

organisationens egna statistiska framförande för regeringen” (Holmqvist 2009, s. 408). 
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Holmqvists citat är översatt från engelska till svenska dock översatt på egen hand och inte 

genom något hjälpmedel. 

 

2.5 Tidigare forskning - en sammanfattning 

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att arbetslösheten beskylls mer på individen i dagens 

samhälle. Man utgår från individens kvalifikationer, egenskaper och förmågor som bildar en 

så kallad individuell anställningsbarhet. Arbetsgivarna lockas av den så kallade ”normativa” 

arbetssökanden som är utbildad, flexibel, snabblärd osv. Detta skiljer sig mot några tidigare 

årtionden då arbetslösheten betraktades mer som ett strukturellt bekymmer. De individer som 

idag har de kvalifikationer som arbetsgivarna är ute efter riskerar att uteslutas från 

arbetsmarknaden. De individer som utesluts söker sig oftast till Arbetsförmedlingen för att 

försöka få hjälp. När de skriver in sig förekommer det att vissa individer då kodas som 

funktionsnedsatta och när den arbetssökande ger sitt medgivande att kodas så kan de få 

tillgång till en verktygslåda med insatser, resurser och hjälpmedel. Fast dessa individer i 

själva verket kanske inte har någon funktionsnedsättning. Därefter kan den kodade individen 

få ekonomiskt understöd av Arbetsförmedlingen vilket gör den mer lockande för 

arbetsgivaren. Kodning öppnar upp för ett arbete men bidrar till en ökad kategorisering av 

arbetssökande. 

3. Metod och material 

3.1 Val av metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod och med det menas att metoden utgår från intervjuer, 

observationer och textanalyser som verktyg. Dessa verktyg ska inte bygga på statistik eller 

siffror. En kvalitativ metod baserar sig mer på vad människor har att säga om något speciellt 

ämne och observationer av olika interaktioner, beteenden, attityder eller analyser av texter 

och bilder (Ahrne & Svensson 2017, s. 9; Bryman 2018, s. 453). 

 

Verktyget vi använt oss av är semistrukturerade intervjuer och det innebär att frågorna är 

bestämda från början. Huvudfrågorna ställs i samma följd till varje respondent. Begreppet 

semistrukturerad innebär också att man som intervjuare kan få välja att ställa en efterfråga 

utifrån respondentens svar. Detta är positivt då man inte behöver bli helt beroende eller sluten 
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till huvudfrågorna (Ahrne och Svensson 2017, s. 38; Bryman 2018 s. 560). Forskare och 

studenter som utgår från en kvalitativ metod utgår oftast från intervjuer som verktyg i deras 

studier idag. Det positiva med intervjuer är att verktyget kan användas till många olika syften 

när man vill studera något. Intervjuer ger en möjlighet att komma ut i “verkligheten” och se 

fältet utifrån sitt verkliga perspektiv. Med andra ord så är intervjuer även ett kompletterande 

verktyg till teorier som är en stor central del i studenternas och forskarnas utbildning (Ahrne 

& Svensson 2017, s. 34–35). En annan fördel med att använda sig av intervjuer är att man får 

ta del av individers antaganden och synsätt på olika ämnen. Det är ett sätt att få tillgång till 

information om det som yttras i fältet eller “verkligheten” (Ahrne & Svensson 2017, s. 34–

35). 

 

Det finns dock vissa risker med att använda sig av intervjuer som verktyg. Ibland kan 

intervjuer behöva en mer kvantitativ metod som stödjer den kvalitativa metoden. Ibland kan 

intervjuer härleda till att studiens resultat inte får en så fördjupad bild av studiens syfte. När 

man använder intervjuer som verktyg brukar man oftast få en mer bred bild av studiens ämne. 

Det kan därför vara bra att kombinera både kvalitativ och kvantitativ metod men vi ansåg att 

en kvantitativ metod i vår studie skulle bli svår att använda eftersom vi undersöker 

tjänstemännens syn och erfarenheter av funktionsnedsättningskodning (Ahrne och Svensson 

2017, s. 38). 

 

3.2 Studiens urval 

Studien baserar sig mer på ett målstyrt urval då det fanns kännedom om vilka respondenter 

som kunde vara tänkbara för intervju (Bryman 2018, s. 495). Vi valde att förhålla oss till en 

arbetsförmedling i en kommun inom Stockholms Län. Eftersom en av oss uppsatsskrivare 

gjorde sin praktik på den arbetsförmedlingen och på detta sätt var det lättare för oss att få 

kontakt med respondenter som hade kompetensen att kunna svara på våra frågor, så att vi 

kunde uppnå studiens syfte. Vi gjorde alltså inget slumpmässigt urval genom att bara välja ut 

tre specialister och fyra arbetsförmedlare. Anledningen till varför vi valde att intervjua tre 

specialister och fyra arbetsförmedlare var för att få en bredare förståelse utifrån flera 

synvinklar. Att få flera perspektiv med upprepande mönster betyder troligtvis att studiens 

resultat oftast blir mer trovärdig (Ahrne och Svensson 2017 s. 40–41). 
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3.3 Tillvägagångssätt 

 Vi började med att skriva ner femton huvudfrågor och vi kontaktade de sju personer vi ville 

intervjua på arbetsförmedlingen via mail och frågade om de skulle kunna tänka sig ställa upp 

på intervju. Samtliga personer svarade positivt. Vi intervjuade samtliga respondenter i 

Arbetsförmedlingens lokaler. Alla intervjuer gjordes på ett anonymt sätt för att värna om 

respondenternas identitet. Varje intervju varade i cirka 45–50 minuter. 

 

Det förekom följdfrågor under intervjuernas gång, dock inte samma följdfrågor till alla 

eftersom respondenternas svar inte alltid var lika. Något som vi upptäckte under intervjuernas 

gång var att det ibland var svårt få tillräckligt utförliga svar från respondenterna. Det uppstod 

ibland tysta stunder och korta svar mot intervjuernas slut vilket fick oss att känna att vissa 

situationer upplevdes obekväma av respondenterna. Men vi lyckades ändå komma på någon 

till fråga i efterhand vilket gjorde att vi kom tillbaka till intervjun igen. Vi tyckte att vi hade 

bra interaktioner med samtliga respondenter under intervjuerna, vilket underlättade för oss att 

få fram information från dem. Vi märkte att intervjuerna blev lättare att utföra ju fler vi 

gjorde för vi lärde oss mer och mer vad vi skulle fokusera på inför kommande intervju. 

 

3.4 Analysmetod 

Under denna rubrik kommer vi beskriva vad som gjordes efter intervjuerna. När intervjuernas 

genomförande närmade sitt slut så var det dags att börja transkribera intervjuerna. Vi valde 

att skriva ner allt som respondenterna sa även uttryck som “eh”, “mm” och “hmm”. Eftersom 

vi anser att sådana uttryck var viktiga att ta med då de beskrev respondenternas antaganden. 

Vi ville få en så klar helhetsbild som möjligt och därför transkriberade vi allt ordagrant 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 203). 

 

Efter transkriberingen var det dags att analysera det insamlade materialet från intervjuerna. 

Analysprocessen gick ut på att dela upp transkriberingarna och hitta upprepande mönster i 

vår insamlade data. Detta gjorde vi genom att dela in respondenternas citat i olika koder som 

delades in i olika kategorier. På detta sätt kunde vi finna upprepade nyckelord och mönster. 

Vi valde att sortera bort empirin som inte vara relaterat till studiens frågeställningar. Slutligen 

delade vi in de upprepade citaten av respondenterna i olika teman. Det första temat vi 

skapade nämnde vi till “anställningsbarhet” där respondenterna lyfte fram att arbetet ska 
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passa arbetsförmågan och kvalifikationerna. Det andra temat vid namn “den normativa 

uppfattningen” där innefattade det citat som lyfte fram begreppen kategorisering och stigma. 

Slutligen valde vi temat “medikalisering” där vi lyfte upp citat som beskriver en hel del om 

läkarutlåtande och tjänstemännens beskrivningar av funktionshinder.  

3.5 Forskningens kvalitet och trovärdighet 

Jacobsen (2012 s. 61–62) menar att denna form av studier som baserar sig av insamling av 

kvalitativa data hör ihop med ett induktivt förhållningssätt till datainsamlingen. Man väljer ett 

öppet angreppssätt nära kopplat till kvalitativa data och studerar få enheter i form av ord, 

meningar och uttryck. Insamlingen sker genom en öppen metod och utgår från empiri till 

teori. Det är viktigt att den som samlar in försöker styra de data som samlas in så lite som 

möjligt. 

 

Självklart har denna, liksom andra datainsamlingsmetoder både styrkor och svagheter som vi 

måste vara medvetna om och uppmärksamma på redan från början och under arbetets gång. 

Styrkorna är nyanserad data, individuell och unik bild av en situation, närhet mellan den 

undersökte och undersökaren samt flexibilitet under pågående undersökning. Den ger data 

med hög intern validitet (Jacobsen 2012, s. 67–69). Svagheterna är att den är resurskrävande 

och man studerar få enheter. Det orsakar brister i representativiteten och problem med extern 

validitet. Undersökningseffekten innebär att man kan råka undersöka något man själv skapat 

istället för en individs upplevelse. Flexibiliteten kan innebära att man aldrig blir klar 

(Jacobsen 2012, s. 69–70). 

 

Även vad gäller typen av frågor som metoden erbjuder så finns det för- och nackdelar. 

Intensiv design ställer öppna frågor som leder till respondentens egna ord och reflektioner 

samt frågor som kommer in på livet på den man undersöker, vilket är bra (Jacobsen 2012, s. 

68). Nackdelen blir att frågorna inte ofta har kritisk karaktär på grund av närheten som skapas 

mellan undersökaren och den undersökte. Frågorna kan dessutom bli intima och det i sig kan 

innebära problem då respondentens ord kan påverka studiens objektivitet (Jacobsen 2012, s. 

70). Vi har också försökt hålla studien så objektiv som det går genom att inte involvera våra 

personliga åsikter. Vi är medvetna om att studiens objektivitet kan brista då vi utgått från det 

vi anser vara upprepande i vårt insamlande resultat. 
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3.6 Studiens etiska överväganden 

Vetenskapsrådet utgår från fyra viktiga ståndpunkter som benämns informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När man som student eller 

forskare ska göra en studie som involverar människors antaganden är det viktigt att dessa fyra 

aspekter benämns för de som inkluderas i studien. Nedan kommer vi presentera dessa fyra 

krav (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

 

Informationskravet är första punkten som presenteras. Vi började med att informera de som 

kunde tänka sig att bli intervjuade. Vi gav de ett informationsbrev (bilaga 1) om hur intervjun 

kommer att gå till i detalj och om studiens innehåll och syfte. I brevet presenterades det vilka 

rättigheter de har när de tagit del av intervjun och studien, samt vart de kan kontakta oss, 

handledaren och skolan om de undrar över något. Det informeras också om återrapportering 

om det skulle önskas (Bryman 2018, s. 165; Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 

 

Samtyckeskravet är den andra punkten som lyfts upp. Med informationsbrevet fick de utvalda 

personerna en samtyckesblankett (Bilaga 2) som de skulle underteckna. Vi informerade även 

muntligen innan intervjuerna påbörjades att intervjun endast kan genomföras med ett 

skriftligt samtycke. Eftersom alla de som vi intervjuade var vuxna krävdes det bara 

personernas eget samtycke. Samtyckesblanketten och informationsbrevet informerade att 

personer som bidrar till studien kan bara göra det med fri vilja. Vi var noggranna med att 

deltagarna i studien också har rätt till att ångra sig och då får vi direkt avbryta intervjun om 

det skulle ske (Bryman 2018, s. 166–167; Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

 

Tredje ståndpunkten som presenteras är konfidentialitetskravet. Vi har utgått från att varken 

kommun eller identiteter skulle avslöjas. Intervjuerna var anonyma. I transkriberingen har vi 

använt oss av kodnamn som till exempel intervju A, Arbetsförmedlare och i 

transkriberingarna använde vi begreppet respondent. Vi har varit väldigt tydliga med att 

ingen kommer att få veta vem som har sagt vad. Nyttjandekravet är det fjärde viktiga kravet 

som benämns. Vi har informerat att endast vi och behöriga inom skolan som får ta del av 

uppsatsen och att informationen bara används till skolarbete (Bryman 2018, s. 167–168; 

Vetenskapsrådet 2002, s. 12–14). 

 

Till slut valde vi att intervjua anställda som jobbar med kodning och inte de som kodats eller 



 

15 
 

fått avslag om en kod. Detta eftersom vi anser att personer med kod eller som fått avslag kan 

befinna sig i en känslig situation. Vi har därför inte tyckt att de är etiskt och moraliskt att 

intervjua dessa individer. Vi har också utgått mycket från nya lagen som handlar om GDPR. 

Södertörn högskolan har delat ett dokument där det står vad som är viktigt att ta hänsyn till 

när man ska intervjua människor (Sh 2018). Vi vill vara tydliga med att alla samtycken 

endast dokumenterades på papper och finns inte i någon digital form. Samtyckesblanketterna 

är bevarade på Södertörns högskolas institution. Transkriberingarna vi utförde under 

intervjuerna har inte sparats annat än på papper ifall de skulle begäras in av handledare eller 

examinator. Vi valde att använda oss av en inspelningsapparat som finns att låna på bibliotek. 

På detta sätt har vi försökt hålla studien på en så god etik som möjligt. Inspelningarna 

kommer att raderas efter kursens avslut och transkriberingarna rivas och kastas. Slutligen har 

vi informerat respondenterna att uppsatsen troligtvis kommer att läggas upp på Diva om den 

blir godkänd vid examination.  

4. Teorier med koppling till syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt kommer vi presentera våra tre utvalda teorier som utgör en av grunderna till vår 

analys. Vi valde att utgå från gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme, socialkonstruktivism 

och stigmatisering. Dessa tre teorier valde vi för vi ansåg att de var relevanta för vår studie.  

Då vi utgår från arbetsförmedlarnas och specialisternas syn och erfarenheter i våra intervjuer, 

anser vi att det var relevant att använda Lipskys teori om gräsrotsbyråkraternas 

handlingsutrymme då respondenterna är tjänstemän som arbetar i en offentlig organisation 

och har direkt klientkontakt. Vi valde socialkonstruktivismen eftersom den lyfter fram ett 

perspektiv som visar på att människan konstruerar saker som inte alltid finns, i vår studies fall 

en funktionsnedsättning. Slutligen så valde vi Goffmans stigmatiseringsteori då vi ville titta 

på om kodningen kunde ha en stigmatiserande effekt på de kodade, enligt tjänstemännens 

synvinkel. 

 

4.1 Gräsrotsbyråkraters handlingsfrihet 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater anser vi vara användbar i vår analys eftersom vår studie 

bygger på intervjuer med tjänstemän på Arbetsförmedlingen som är en statlig myndighet. 

Dessa tjänstemän har direktkontakt med klienter och befogenheter att fatta beslut som 

påverkar klienterna. 
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Med gräsrotsbyråkrater menar Lipsky (2010, s. 3–4) personer som är anställda inom en 

offentlig organisation och där de genom sitt arbete har direktkontakt med sina klienter. 

Johansson (2007, s. 41–42) anser att denna teori kan vidgas ännu mer på det sätt att även 

tjänstemän som bara har kontakt med klienter via telefon, brev eller mail kan klassas som 

gräsrotsbyråkrater. Det är inte kontaktsättet som avgör vem som är gräsrotsbyråkrat utan det 

faktum att den arbetar med enskilda klientfall. Johansson (2007, s. 42) förklarar vidare utifrån 

stratum två att det finns en viss typ av gräsrotsbyråkrater vars uppgifter går ut på att 

undersöka, värdera och sedan bedöma en specifik situation utifrån de behov som verkar 

finnas. Hur sedan slutresultatet kommer att utfalla vet inte alltid tjänstemannen men de kan 

alltid ifrågasätta klientens egen bedömning och göra en egen bedömning eller se ett annat 

problem än det som klienten ser. Lipsky (2010, s. 4) skriver att det finns förväntningar på 

gräsrotsbyråkraterna från både klienter och politiker, om att de både ska upprätthålla både 

den byråkratiska ordningen och de organisatoriska riktlinjerna, samtidigt som de ska erbjuda 

bästa möjliga service. 

 

Johansson (2007, s. 55–56) skriver att i de byråkratiska organisationerna så flödar ett stort 

antal klienter och ärenden genom systemen. Därefter krävs det effektiva metoder för att 

kunna hantera ärenden på ett så snabbt sätt som möjlig och på så sätt ha kontroll över 

individerna i systemen. Individerna förvandlas till klienter och deras egenskaper blir föremål 

för definiering. Vidare förklarar Johansson att det är de inre organisationsgränserna som 

bestämmer hur klienterna ska konstrueras av gräsrotsbyråkraterna. Det är alltså byråkratins 

villkor som styr vid en bedömning och inte individens. Organisationen måste göra vissa 

begränsningar i verksamheten som leder till att verksamheten specialiseras inom ett visst 

område och därefter så konstrueras klienten genom att först standardiseras för att passa inom 

organisationens specialområde. Genom att sedan hitta skilda variabler hos individen kan den 

därefter kategoriseras in i en administrativ kategori som anses relevant för hen. På så sätt så 

har individen tilldelats en byråkratisk identitet av både organisation och gräsrotsbyråkrat 

(Johansson 2007, s. 55). 

 

Lipsky (2010, s. 13) tar upp ett centralt begrepp i sin teori som han kallar för discretion och 

som på svenska bäst kan motsvara begreppet handlingsutrymme. Han (2010, s. 40) förklarar 

vidare att gräsrotsbyråkrater har ett handlingsutrymme som ingår i deras yrkesutövning och är 

något som inte går att komma ifrån. Anledningen till detta förklarar Lipsky hänger samman 
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med den komplexitet som arbetet kan innebära. Samt de riktlinjer som tjänstemännen ska 

följa kan ofta vara motsägelsefulla och svårtolkade och därför så kan tjänstemännen tvingas 

tolka regelverket på sitt sätt. Dessutom träffar gräsrotsbyråkrater individer med vitt skilda 

bakgrunder och problem och måste göra individuella bedömningar därefter som kanske inte 

alltid klaffar helt ihop med regelverket. Gräsrotsbyråkrater utgår från de styrdokument som 

finns för verksamheten men det är i det verkliga mötet med klienterna som en faktisk 

målsättning uppstår och en klientroll skapas (Lipsky 2010, s. 15).  

Blomberg & Dunér (2015, s. 201–205) förklarar att för att underlätta arbetet, erbjuder 

organisationen ett kategoriserande arbetssätt där det är klienterna som kategoriseras. Lipsky 

(2010, s. 110) förklarar vidare att problemen och svårigheterna uppstår när vissa klienter har 

svårt att anpassa sig till regelverket. Det i sig kan resultera i att tjänstemännen då inte vill ta 

sig an de klienterna. Då bildas det som han kallar worker bias och innebär en särbehandling 

av klienter. Gräsrotsbyråkraterna kan uppleva att det är lättare att ta sig an vissa klienter då 

dessa väcker sympati hos tjänstemannen medan andra istället väcker fientlighet. Det kan då 

skapa diskriminering av klienter. 

På så sätt förklarar Blomberg & Dunér (2015, s. 200) ser man att regelverk och rutiner inom 

en sådan organisation kan både underlätta men också försvåra för gräsrotsbyråkrater att utföra 

sitt arbete. Svensson, Johnsson & Laanmets förklarar att gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme innebär att de kan, utifrån de riktlinjer och regler som finns för 

verksamheten, ta sig an en viss handlingsfrihet och välja hur de vill agera genom att sätta 

egna gränser och då till viss del påverka de befintliga regelramarna. Handlingsutrymmet 

ligger i hur man som tjänsteman väljer att agera utifrån befintliga regler och på så sätt öppna 

upp för möjligheten att kunna göra egna val och bedömningar i arbetet med klienter. 

Gräsrotsbyråkrater kan alltså själv välja om den vill begränsa eller utöka sitt 

handlingsutrymme genom att antingen strikt hålla sig till regelverket eller att öppna upp för 

egna tolkningar. Ibland kan gräsrotsbyråkrater tvingas gå utanför ramarna för att kunna hitta 

en lämplig lösning för en klient. Gräsrotsbyråkratens ansvar ligger i att utifrån sitt 

handlingsutrymme hitta en lösning på ett problem istället för att bara förutsättningslöst 

acceptera vilka regler som helst (Svensson, Johnsson & Laanmets 2013, s. 24–25). 

4.2 Socialkonstruktivism 

Vi anser den socialkonstruktivistiska metateorin vara användbar i vår analys av hur kodning 

av individer kopplat till arbetsförmåga och kapacitet, kan påverka dessa individers objektiva 
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syn på den egna verkligheten. Detta i sin tur kan påverka självbilden och vägen in i 

arbetslivet. Detta eftersom socialkonstruktivismen ser på individen som någon som kan ha 

många olika identiteter. Därför betraktar man även individen som skiftande och de olika 

personligheterna uppkommer beroende på vad för kulturella sammanhang individen befinner 

sig i. Kopplat till kodning så visar denna teori att en individ kan uppfattas på olika sätt men 

också uppfatta sig själv på olika sätt. Individer som kodats av arbetsförmedlingen kanske inte 

uppfattar sig själva bära på en diagnos eller en funktionsnedsättning, men när 

Arbetsförmedlingen förser dem med en sådan så kan deras egen självbild påverkas. 

 

Den socialkonstruktivistiska metateorin handlar i grund och botten om hur kunskap skapas. 

En mer utförlig beskrivning av teorin är att den studerar hur tolknings- och 

uppfattningsförmågan av sociala samhällsproblem ser ut hos individen. Tack vare teknologin 

kan man få tillgång till information från många olika platser i dagens samhälle. Det medför 

en snabbare informationsspridning i samhället och eftersom den kan ändras av vem som helst 

kan framställningen av informationen ha en stor påverkan på hur vi uppfattar den och hur vi 

tänker (Larsson & Sohlberg 2014, s. 158). 

 

Larsson & Sohlberg (2014, s. 159) menar alltså att teorin syftar till att undersöka hur 

informationen tilldelas individen samt påverkar hens beteende. Människan tenderar att 

omedvetet påverkas av den tilldelade informationen vilket kan innebära att människan 

utnyttjar sin omgivning för att söka samma information. Informationen kan således 

kategoriseras i förhållande till omgivningen och slutligen resultera i en subjektivt, skapad 

verklighet i människans medvetande. Fördomar blir byggstenarna i människans skapade 

verklighet och på så vis finns det lite rum kvar för objektivitet i synen på verkligheten. 

Denna metateori kan vara användbar i vår analys av hur kodning av individer kopplat till 

arbetsförmåga och kapacitet, kan påverka dessa individers objektiva syn på den egna 

verkligheten och det i sin tur kan påverka självbilden och vägen in i arbetslivet. En individ 

som kodas för en viss funktionsnedsättning kan riskera enligt denna metateori att skapa sin 

bild av verkligheten baserat på den information som individen får. I detta fall är det 

handläggaren på Arbetsförmedlingen som ställt den specifika koden eller som kanske enbart 

meddelat koden, som någon annan på Arbetsförmedlingen ställt, till individen. Om 

informationen i sig innebär att individen klassas som ”onormal” så skulle det i sin tur kunna 
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ha en negativ inverkan på självbilden och på konsekvenser för vägen in i arbetslivet. 

Kodningens syfte ska möjliggöra för individer med någon form av fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning att få ett anpassat arbete, men om kodningen i sig inverkar negativt på 

självbilden så kan detta i sin tur inverka negativt på vägen in i arbete. 

Funktionsnedsättning kan ur en socialkonstruktivistisk teorisyn ses som kontextbunden. Det 

innebär att den föreställning som människan har om sin egen förmåga baseras på 

sammanhangen som människan lever i. Därför har normer, kulturella synsätt, värderingen 

samt tid och rum vi lever i, stor betydelse för människan (Larsson & Sohlberg 2014, s. 160). 

Det är genom socialt samspel som individen skapar en självbild. Det som till stor del 

bestämmer samhällets uppfattning av individer med funktionsnedsättning är den sociala 

konstruktionen om det som samhället anser vara “normalt”. 

Inom socialkonstruktivism finns ett identitetsbegrepp som inte liknar det traditionella 

perspektivet på människan. Interaktionen som individen skapar med andra resulterar i den 

personlighet individen uppvisar och i det sociala samspelet börjar specifika personlighetsdrag 

att utmärka sig (Larsson & Sohlberg 2014, s. 161).  

 

Medan individen genom sina handlingar kan ha ett visst beteende under en viss situation, kan 

samma individ ge sin omgivning en helt annan uppfattning när hen interagerar med en annan 

person i ett nytt sammanhang. Individen kan då uppfattas olika av olika personer vilket 

innebär att hen kan beskrivas på många olika sätt. Det behöver inte betyda att någon av 

uppfattningarna är inte är korrekt. Detta eftersom socialkonstruktivismen ser på individen 

som någon som kan ha många olika identiteter. Därför betraktar man även individen som 

skiftande och de olika personligheterna uppkommer beroende på vad för kulturella 

sammanhang individen befinner sig i (Larsson & Sohlberg 2014, s. 162). Kopplat till kodning 

så visar denna teori att en individ kan uppfattas på olika sätt men också uppfatta sig själv på 

olika sätt. Individer som kodats av arbetsförmedlingen kanske inte uppfattar sig själva bära på 

en diagnos eller en funktionsnedsättning, men när Arbetsförmedlingen förser dem med en 

sådan så kan deras egen självbild påverkas. När de kanske sedan lotsas ut i ett arbete så 

hamnar de i ett sammanhang där de ses som individer med någon form av ”onormalitet” och 

det kan även komma att påverka deras egen bild av sig själva. Om de vanligtvis har en 

självbild av att vara ”normala” så kan självbilden alltså i ett jobbsammanhang ändras till att 

de se sig själva som ”onormala”. Det i sin tur kanske kan ha en inverkan på hur väl eller 
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dåligt de utför sitt arbete, och det i sin tur till att de kanske förlorar sitt arbete och kanske 

svårare att få arbete nästa gång och så vidare. 

Kopplat till den socialkonstruktivistiska metateorin och som en del av den, så dyker 

begreppen ontologi och epistemologi upp. Kopplat till den analys som vi ska göra så skulle 

kodning av individer på Arbetsförmedlingen kunna bygga på antingen ontologiska eller 

epistemologiska grunder. De ontologiska grunderna handlar om vad som antas existera och 

vad som inte existerar, medan de epistemologiska handlar om hur och om det är möjligt för 

oss att nå sann kunskap om hur verkligheten är (Danermark, 2013, s. 34–35). Vissa 

funktionsnedsättningar som till exempel är fysiska som syns och utgör alltså en existerande 

verklighet. En person som är rullstolsbunden kan inte dölja sin funktionsnedsättning utan den 

utgör en verklighet som omgivningen kan se tydligt. Andra funktionsnedsättningar som till 

exempel är av psykisk karaktär märks inte lika tydligt utåt och utgör då inte heller en 

verklighet på samma sätt som den fysiska. Den senare kräver att den som ska ställa diagnosen 

och därmed sätta en kod, har möjligheten att skaffa sig kunskap om hur det verkligen 

förhåller sig med den aktuella individens psykiska hälsa. Om bristfällig kunskap om 

verkligheten skaffas så kan det resultera i felaktig bedömning och det i sin tur kan få 

djupgående konsekvenser för den berördes självbild och vägen in i arbetslivet. 

 

Inom sociala arbeten har sättet man delger information en viktig effekt så det är viktigt att 

man får en bredare kunskap om informationen som ges till individen, som senare bildar 

verkligheten. Detta blir vanligt för människan och informationen är inte samma information 

som hen mottog från början. Det kolliderar med det som människan uppfattar som verklighet. 

Det är viktigt att man har bredare kunskap inom socialt arbete och försöka förstå vad som är 

verklighet för individen och förstå vilka andra komponenter har varit involverade som har 

skapat en viss typ av uppfattning hos individen. Människan kan också under sitt liv haft 

många fördomar, trauman och så vidare som kan vara byggstenen till att människan skapat 

sin verklighet. När det gäller kodningen, kan individen få en viss typ av kod som kan 

underlätta för hen, men samtidigt som informationen når arbetssökande, vet man inte vilka 

fördomar hen skapar och på så sätt kan även deras syn på verkligheten ändras. Detta kan 

ändras på ett positivt sätt eller negativt sätt, vilket kan skilja sig mellan olika individer, och 

därför är det extra viktigt att förmedla informationen till arbetssökande på ett bra sätt så att 

hen inte skapar fördomar, vilket kan leda till psykisk ohälsa (Larsson & Sohlberg 2014, s. 

195–196). 
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4.3 Stigmatisering 

Stigma av Goffman är en teori som går att hänföra till i analysen av vårt arbete då det är en 

socialpsykologisk teori som lyfter fram ett perspektiv för hur sociala interaktioner uppstår, 

varför och vilken påverkan de kan ha. Goffman beskriver termen stigma som något med 

dubbelt perspektiv. Det ena är att individen som är stigmatiserad antar att det som särskiljer 

hen från majoriteten redan är välkänt eller uppenbart, medan den andra är att individen som 

är stigmatiserad antar att det som särskiljer hen från majoriteten varken är känt eller 

uppenbart för dem som befinner sig i omgivningen (Goffman 2011, s. 14). 

Goffman (2011, s. 10) skriver om ett utanförskap som är kopplat till skam. De gamla 

grekerna använde ordet stigma när de ville beskriva något nedsättande eller ovanligt i någons 

moraliska status. Så småningom kom ordet att beskriva fysiska störningar. Goffman lyfter 

fram att det samhälle vi lever i bestämmer vad som ska betraktas som normalt eller onormalt. 

Det är den sociala omgivningen som kategoriserar människor och sätter upp de sociala 

spelreglerna och bestämmer därmed vilka som ska anses som främlingar. 

Goffman (2011, s. 11) tar upp att det finns normativa förväntningar i varje samhälle och att 

de som inte uppfyller dem betraktas som främlingar av de andra medlemmarna. Individer 

som kodas på Arbetsförmedlingen kodas just för att de anses avvika från de normativa 

förväntningarna. De kan inte förväntas klara av en ”normal” anställning, utan istället ses de 

som främlingar som faller utanför normen.  

Goffman (2011, s. 10) beskriver att främlingarna blir på ett eller annat sätt varse att de 

betraktas som främlingar och det i sin tur kan leda till att den personen nedbringas och börjar 

betrakta sig själv eller betraktas som en utstött individ från den övriga gemenskapen. De som 

blir kodade kan uppfatta kodningen som en utstötning och det kan inverka på självbilden och 

på möjligheten att få ett arbete. Individen kan känna ett utanförskap och kodningen kan få 

motsatt effekt. Vilket kan innebära att istället för att leda till ett anpassat arbete, istället leda 

till att anpassa sig som utstött från arbetsmarknaden. Att känna sig utpekad som främling 

menar Goffman är en stämpling som i sin tur leder till stigma som inte egentligen beror på 

främlingens ”avvikande” egenskaper utan snarare på relationen mellan människorna 

(Goffman 2011, s. 12).  

Stigma är en teori som analyserar interaktioner mellan individer och förklarar varför vissa 

kan hamna i ett utanförskap och vi tycker att den är användbar i vår analys därför att vi tror 

att många människor som kodas kan uppleva att de hamnar i ett utanförskap och det i sig 

riskerar att leda till negativa konsekvenser för självbilden och för vägen in i arbetslivet. 
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I Meeuwisse & Swärd (2013, s. 189–190) läser man om att Goffman beskriver skam som en 

viktig del i människans beteende och i den sociala interaktionen och att människan hela tiden 

försöker undvika den känslan. Skam beskrivs som en av de viktigaste känslor som en 

människa kan känna och att de oftast fungerar som en moralisk kompass men att de inte alltid 

beror på brister i det moraliska handlandet utan kan bero på känslan av otillräcklighet 

(Meeuwisse & Swärd 2013, s. 190). Individer som kodas kan, tror vi, till följd av kodningen 

känna skam över att de inte är tillräckliga eftersom de inte kan leva upp till de förväntningar 

som en vanlig arbetsgivare kan ha. 

 

Goffman har analyserat det synsätt den stigmatiserade individen har gentemot sig själv och 

hur individen förhåller sig till människor som är “normala”. Den fråga som vanligtvis 

förekommer hos individer med stigma är hur man ska gå tillväga för att uppfylla de krav och 

förväntningar som samhället har på en. Man vet inte om man ska vara ärlig med vad för 

stigma man har och eventuellt orsaka att människor man kommer i kontakt med stöts bort 

eller om man ska hålla tyst om det och göra allt man kan för att vara “en i mängden”. Det kan 

även hända att man ifrågasätter sig själv mycket om man är stigmatiserad. Det kan bero på att 

man inte vet vad människorna i omgivningen tycker och tänker om en samt att man jämt 

undrar kring frågan om man kan känna sig välkommen hos de “normala” eller inte 

(Meeuwisse & Swärd 2013, s. 90).  

 

Socialiseringsprocessen som en stigmatiserad individ går igenom är också något som 

Goffman väljer att redogöra för. Den stigmatiserade börjar med att lära sig om vad för synsätt 

de “normala” har på de avvikande individerna i samhället. Genom att lära sig vad samhällets 

allmänna uppfattning om hur ett visst stigma upplevs vara, får den stigmatiserade förståelse 

för sitt eget stigma och vad för påföljder det kan medföra. Det kan i sin tur leda till att den 

stigmatiserade börjar skapa och utveckla relationer med människor som har samma stigma 

för att kunna känna att hen passar in i det sociala samspelet (Meeuwisse & Swärd 2013, s. 

91–92). 
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Vad gäller hur kodning påverkar den arbetssökandes arbete möjliggör stigmatisering att 

arbetssökanden får en negativ inställning på etiketten de får. Som tidigare nämnt, är det inte 

ovanligt för den stigmatiserade att jämt ifrågasätta sig och gör det hen kan för att passa in och 

vara en i mängden. Den positiva fördelen enligt Holmqvist är att om den arbetssökande 

accepterar funktionsnedsättningskoden, då får man en chans för anställning med 

arbetsuppgifter man klarar av. Däremot, menar Holmqvist (2009, s. 417–418), kan känslan av 

stigmatisering kännas starkt hos den arbetssökande i samband med att hen får in 

funktionsnedsättningskod. Det är vanligt förekommande att man föredrar att vara arbetslös 

eftersom det är lättare att skylla på strukturella problem. Funktionsnedsättningen har däremot 

mer att göra med den personliga karaktären en individ har, oavsett om den är fysisk eller 

psykisk. Det medför att individer som reagerar genom att välja arbetslöshet framför 

kodningen, räknas som personligt ansvariga för att dem är arbetslösa. Det är upp till individen 

om hen vill acceptera funktionsnedsättningskoden. Därefter är det individen som kan göra 

något åt sin arbetslöshet eller om hen väljer arbetslösheten före koden. Det är ett beslut som 

individen fattar själv och därför blir individen personligt ansvarig för sin arbetslöshet. 

 

5. Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer vi att presentera resultat och analysdelen. Vi har valt att slå ihop 

resultat och analysdelen då vi kommer presentera citat från tjänstemännen. Varje citat 

kommer att analyseras i samband med våra utvalda teorier. Vi kommer också använda oss av 

tidigare forskningen för att jämföra våra tjänstemäns citat med forskarnas studier. Vi kommer 

därefter sammanställa vårt resultat och presentera våra slutsatser i vår diskussionsrubrik.  Det 

är en av anledningarna till varför vi valde att slå ihop rubrikerna men också för att det ska 

kunna bli så lättläst som möjligt. Vi kommer att dela upp avsnittet i tre huvudrubriker som 

inspirerats av vår utvalda tidigare forskning. Första rubriken 5.1 vid namn anställningsbarhet 

grundar sig på citat som beskriver arbetssökandes anställningsbarhet. Andra rubriken 5.2 som 

handlar om citat som nämner kategorisering på arbetsmarknaden samt om kodning kan vara 

stigmatiserande. Tredje rubriken 5.3 presenterar citat som innehåller beskrivelser om 

medikalisering på arbetsmarknaden. I 5.3 lyfts det även upp statistik och kontroll utifrån 

tjänstemännens antaganden. 
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5.1 Anställningsbarhet 

I detta inledande temat redogörs för varför man använder sig av funktionsnedsättningskod på 

Arbetsförmedlingen. Vid intervjuer med arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen 

framkommer det att det finns tre huvudkoder och ett flertal underkoder som 

arbetsförmedlarna och specialisterna arbetar utifrån när de ska koda ett funktionshinder och 

att en person kan få upp till tre olika koder. Så här berättar arbetsförmedlare A. 

 ”Vi har tre: kognitiv, fysisk och psykisk. Så max tre. Man kan ha tre olika 

koder per person sen har vi 11 stycken olika koder som vi har totalt”. – 

Intervjuperson A, arbetsförmedlare.  

På frågan om vad som föranleder en kodning så berättar Arbetsförmedlarna och specialisterna 

att de som kodas verkar ha något sorts problem som sätter hinder för de att komma ut i 

arbete. Det kan vara ett fysiskt, psykiskt eller kognitivt. Detta problem anses vara en form av 

funktionsnedsättning eftersom den försvårar dessa personers anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden. Jacobson & Seing (2013, s. 9–10) förklarar att arbetsmarknaden idag har 

höga krav på arbetssökande vilket kan resultera att många har det svårt att uppfylla kraven 

som ställs. Problematiken som uppstår härleder till de individer som inte har 

kvalifikationerna som krävs och anses därför vara icke anställbara. 

Följande citat visar på varför man tilldelar individer en funktionshinderkod. 

”Jag ska vara med i samtal där gör man bedömningar att det finns någon 

problematik som man behöver ta hänsyn till för att kunna komma ut i arbete. 

Då bokas de in till mig och en kollega till mig. Det kan vara fysiskt, psykiskt 

och kognitivt någon slags problematik”. – Intervjuperson A, arbetsförmedlare. 

”Kodningen är en bekräftelse på att det finns en funktionsnedsättning som 

påverkar arbetsförmågan. Det finns ett helt gäng olika koder beroende på vad 

för nedsättning man har. Det kan vara missbruk som ni säkert skulle komma 

kontakt med om ni jobbar som socialkonsulenter. Det finns fysiska hinder med 

rörelser och så samt kognitiva hinder, psykiska hinder det finns allt möjligt”. – 

Intervjuperson B, arbetsförmedlare. 
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Vidare förklarar Jacobson & Seing (2013, s. 9–10) att kodning syftar till att individen ska 

komma ut i arbetslivet med stöd och anpassningar. Anpassningarna består av lönebidrag och 

olika resurser som till exempel arbetsprövning och utbildningar. 

Följande citat bekräftar detta. 

”Det är mer att man ska se behoven att de finns hos oss. Finns inte koden kan 

vi inte se vilka behov de har. Dels för det ska få resurser och anpassning”. De 

kan få[...] hjälpmedel på arbetsplats, anpassningar ex speciell stol, lönebidrag, 

samt att det kan arbetspröva innan de går ut till arbetet”. – Intervjuperson A, 

arbetsförmedlare. 

 ”De kan arbetspröva innan de anställs vilket är bra då kan arbetsterapeuten 

följa med också och se vad arbetet går ut på […] eller är det något vi behöver 

anpassa ex en stol eller bord, tekniska saker mer sådana stöd”. – 

Intervjuperson G, specialist. 

Både Mythen och Ostner förklarar att dagens samhälle inte erbjuder resurser och arbeten på 

samma sätt som det gjorde under 1990-talet, utan det har blivit alltmer individens ansvar att 

göra sig anställningsbar. Vidare förklarar de att problemet med det är att det förekommer 

individer som inte har den normativa anställningsbarheten som de flesta arbetsgivare är ute 

efter och att dess individer helt enkelt får ta en annan väg in till arbetsmarknaden. Denna väg 

består av att man kodas med en funktionsnedsättningskod för att kunna komma ut till ett 

arbete (Mythen 2005, s. 136; Ostner 2003, s. 178–179). 

Våra intervjupersoner förklarar detta 

”Kodning är ee. innebär att någon som har nedsatt arbetsförmåga och kan 

under vissa förutsättningar få en arbetsfunktionsnedsättningskod som kan ge 

möjlighet till olika insatser i arbetsförmedlingen som inte annars är möjligt. 

Från socialkonsulenternas del så kan det handla om droger och kriminalitet 

men dem jag gör handlar om funktionsnedsättningar på grund av sjukdom 

eller handikapp. Exempel på stöd är lönebidragsanställning, anpassningar på 

arbetsplatsen, hjälpmedel och aa det är lite sådana saker”. – Intervjuperson C, 

specialist. 
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 ”En funktionsnedsättningskod innebär att man har från arbetsförmedlarna 

identifierat en nedsättning som påverkar i arbete. Det är eller ska vara 

långvarigt och inte som en depression som är övergående utan långvarig och 

att den ska titta på hur man kan hjälpa personen vidare alltså anpassningar. 

Svårigheterna ska bara vara kopplade till arbete inget annat det är därför de 

kodas”. – Intervjuperson E, specialist 

 ”jaa det hjälper mycket även om sökande får kod själva arbetet vi har som 

jobbar med dem till exempel jobb eller praktik är anpassade tjänster till 

arbetssökande. Visa kan få extra resurser som är anpassade för dem ex 

arbetsstol”. – Intervjuperson F, arbetsförmedlare. 

Mythen (2005, s. 131–132) skriver att det idag är mer individens eget ansvar att försöka 

förhålla sig till den normativa anställningsbarheten. Individen kan till exempel göra detta 

genom att utbilda sig för att kunna få ett visst arbete. Individen har på sätt mer ansvar på sig 

att försöka få arbeten. Även Holmqvist (2009, s. 406) skriver att arbetsmarknaden har 

förändrats genom åren och att individen själv idag står mer i fokus och då det ställs mer krav 

på individens förmågor, kvalifikationer och egenskaper för att få ett arbete. Med det menas 

att individen inte längre kan förlita sig lika mycket på samhällets strukturer och resurser. 

På frågan om det blir en stor skillnad med eller utan en kod svarar en specialist som följer: 

 ”Ja absolut för om du har rätt till den här koden då har du rätt till den här 

andra verktygslådan kan man säga och det är anpassade anställningar. Annars 

ska man finna jobb själv om man inte har ett arbete. Du ska helt enkelt göra 

allt själv”. – Intervjuperson D, specialist. 

 “De som får koder har redan en nackdel när det gäller att matcha 

arbetsmarknadens krav att man ska vara utbildad, flexibel, social man ska vara 

snabblärd. Egentligen borde arbetsmarknaden vara mer tillåtande att samhället 

ska ta ansvar och inte arbetsförmedlingens ansvar. Så nej jag tycker det ska 

inte vara orättvist då de får mer hjälp o stöd eftersom samhället inte tar sitt 

ansvar. Så de snor inte jobb tycker jag”. – Intervjuperson D, specialist. 

En arbetsförmedlare förklarar att kodning även kan erbjuda utbildningsmöjligheter för att 

kunna komma ut på arbetsmarknaden. Mythen och Ostner att de flesta arbeten idag någon 
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form av utbildning och det resulterar i att konkurrensen på arbetsmarknaden har ökat 

(Mythen 2005, s.136; Ostner 2003, s. 178–179). 

”Men det syftar också till studier och olika utbildningar de kan få som ex 

ljudböcker. Så den här koden kan öppna flera dörrar fulla med möjligheter 

som andra människor inte har”. – Intervjuperson B, arbetsförmedlare. 

 

5.2 Kategorisering 

Arbetsförmedlarna och specialisterna kategoriserar människor utifrån det som de anser vara 

normativt på arbetsmarknaden och det som de anser är efterfrågat hos arbetsgivarna. 

Individer som inte uppfyller varken den normativa beskrivningen eller arbetsgivarnas 

önskningar förses på Arbetsförmedlingen med en funktionshinderkod. Därefter för med sig 

ekonomiska förutsättningar som gynnar arbetsgivarna och på så sätt blir individer som saknar 

den normativa anställningsbarheten mer önskvärda för en anställning. I den studie som 

Bengtsson & Svensson (2014, s. 26–27) gjorde för att se hur tjänstemännen på en viss 

Arbetsförmedling kategoriserar arbetslösa individer i sina arbetsrehabiliteringsremisser, så 

märkte Bengtsson & Svensson att tjänstemännen använde sig av beskrivelser om det 

“normala”, “normativa” och “avvikande former” i arbetsrehabiliteringsremisserna. Vidare 

förklarar Bengtsson & Svensson (2014, s. 31–32) att eftersom tjänstemännen utgått från den 

normativa anställningsbarheten har de därför lagt stor vikt på att kategorisera dessa icke 

anställningsbara individer i egna grupper och att det därför blir viktigt med 

funktionsnedsättningskod som kategoriserande verktyg. Även Holmqvist (2009, s. 411–412) 

skriver att de som har svårt att få jobb eller har svårt att passa in i den normativa 

anställbarheten resulterade att kodas som funktionshindrade av arbetsförmedlingen under 

vissa underlag. Trots att de flesta faktiskt egentligen inte har någon form av handikapp. 

Kodningen ska syfta till att göra de individer som har svårt att få arbeten mer anställningsbara 

vilket ska locka arbetsgivarna. 

I de följande citat visar på att kategoriseringen av arbetssökande individer genom koder syftar 

delvis till att locka arbetsgivare att anställa individer som avviker från det ”normativa” eller 

”friska”. 
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”De blir ju mer attraktiva hos arbetsgivaren för då är det tänkt att 

arbetsgivaren som ska anställa någon då anställer de en mer frisk person som 

kan arbeta hundra procent de väljer inte den som har funktionsnedsättningar 

idag tyvärr som kan jobba 70 procent då väljer man ju bort den. Men har de 

någon form av kod kan vi gå in med lönestöd som kompenserar dem där 30 

procenten så att det blir hundra”. – Intervjuperson B, arbetsförmedlare. 

 ”Det handlar också om att arbetsgivaren har något de kan vinna på när de 

anställer någon med kod... tyvärr... men mest positivt […]vi kan betala ut stöd 

och hjälp för arbetsgivaren så det blir ”winwin” för alla parter ” – 

Intervjuperson G, specialist. 

 ”Ett är att sätta ett nummer på en person för att tillhöra en viss målgrupp då 

vet arbetsledaren att den personen omfattas av det här stödet och kan få de här 

möjligheterna så det är det […]”. – Intervjuperson C, specialist. 

Vad anser arbetsförmedlare och specialister om kategoriseringen som kodningen resulterar i? 

Under intervjuernas gång kom det fram skilda åsikter om den kategorisering som kodningen 

kan innebära. Tjänstemännen uttrycker att de kan ha en förståelse för att kategorisering kan 

upplevas negativt av dem individer som utsätts för det men de anser ändå att det är ett 

nödvändigt måste i den typ av arbete som de utför. 

“Nämen det är ju ett stöd en hjälp som har hinder för i vårt system om du har 

ex koden 41 eller 43 då betyder det ingenting men i vårt interna system så 

säger det att... aha den här personen har problem med rörelseapparaten och ja 

det är en sorts kategorisering men den hjälper oss och det hjälper individen så 

dem försöker slippa förklara sig hela tiden för att om man byter en 

handläggare med en annan du kan den nya se att den har en kodning och 

vilken typ av hjälp och stöd individen behöver så jaaa kategoriseringen hjälper 

oss”. – Intervjuperson G, arbetsförmedlare. 

“Jaa mm det kan hända att de som blir kodade säger att de inte vill ha det i 

systemet men då brukar jag säga det syns inte för alla utan det är mer för vårt 

interna system men då kan man ändå göra det om man absolut inte vill det då 

kan man bara skriva på ett papper och lägga in det i en akt… men då blir det 

inte lika tydligt men möjligheten finns att man inte behöver ha det. Men 
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samtycke måste göras för det är en typ av klassificering med tanke på det här 

med GDPR nya lagstiftningen”. – Intervjuperson G, arbetsförmedlare. 

“Jag ee tycker det är positivt men man kanske inte nödvändigt skulle behöva 

använda sig av koder men samtidigt ser jag svårigheten att inte använda sig av 

koder... då blir det svårt att sortera vilka som har rätt till stöd och hjälp”. - 

Intervjuperson D, specialist. 

“För den rädslan kanske finns överlag i samhället ja att de kanske blir in 

kategoriserade jag förstår att man behöver dra gränserna men det blir lite 

fyrkantigt samhälle. Grejen är jag tycker det e problem när personer behöver 

stöd och de inte har diagnoser”. – Intervjuperson D, specialist. 

 

Larsson & Sohlberg (2014, s. 195–196) förklarar att när det gäller kodningen, kan individen 

få en viss typ av kod som kan underlätta för hen, men samtidigt som informationen når 

arbetssökande, vet man inte vilka fördomar hen skapar och på så sätt kan även deras syn på 

verkligheten ändras. Detta kan ändras på ett positivt sätt eller negativt sätt, vilket kan skilja 

sig mellan olika individer, och därför är det extra viktigt att förmedla informationen till 

arbetssökande på ett bra sätt så att hen inte skapar fördomar, vilket kan leda till psykisk 

ohälsa. Då vi inte haft möjlighet att intervjua arbetssökande som är kodade så blir det svårt 

för oss dra slutsatser om hur dessa upplever den kategorisering som de hamnar i på 

Arbetsförmedlingen, men utifrån tjänstemännens svar så kan vi utläsa att det finns de 

individer som tycker att det är jobbigt eller stämplande att bli kategoriserade efter en viss 

funktionsnedsättningskod. 

 

Larsson & Sohlberg (2014, s. 160–161) förklarar att normer, kulturella synsätt, värderingar 

samt tid och rum vi lever i, har stor betydelse för människan. Det är genom socialt samspel 

som individen skapar en självbild. Det som till stor del bestämmer samhällets uppfattning av 

individer med funktionsnedsättning är den sociala konstruktionen om det som samhället anser 

vara “normalt”. Att kategorisera individer efter koder kan därför komma att inverka på 

självbilden hos vissa individer (Larsson & Sohlberg 2014, s. 160–161). 
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5.2.1 Kan kodning vara stigmatiserande? 

Vi har under intervjuernas gång även försökt ta reda på om arbetsförmedlarna och 

specialisterna upplever att funktionsnedsättningskod kan ha en stigmatiserande effekt för de 

som får koden. Eftersom till exempel arbetsgivarna förstår att dessa individer faller utanför 

den ”normativa” bilden av anställningsbara individer. Men åsikterna var ganska enhetliga om 

att så inte är fallet. Men Holmqvist på sin sida delar inte denna åsikt och skriver att kodning 

kan skapa en form av stigma då individen beskylls för problematiken den har genom en 

funktionsnedsättningskod. Holmqvist (2009, s. 418) tycker snarare att samhället ska vara 

skyldig till att hjälpa individen som anses vara icke anställningsbar. Individen ska inte behöva 

stämplas med en kod utifrån sina egenskaper för att sedan komma ut i arbete. 

Följande citat är svar från arbetsförmedlare och specialister på frågan om kodning kan ha en 

stigmatiserande effekt på dem som kodas. 

”Nä det tycker jag inte ... det är bara vi som ser koden ingen annan”. – 

Intervjuperson C, specialist. 

 ”Men personen behöver inte skriva på och det här syns bara här ingen annan 

stans”. – Intervjuperson E, specialist. 

 ”Kanske i andra länder tänker man så men i här i Sverige accepterar vi alla 

och alla är lika även om de är funktionskodade eller inte”. – Intervjuperson A, 

arbetsförmedlare. 

”Arbetsgivaren vet bara om de har extra stöd inte vilken kod de har. Vi 

nämner inte vilka koder de har, det går inte att säga vilken kod individen har 

det blir en förnedrande klang det är inte proffsigt att säga till arbetsgivaren. 

Nämner vi att de har lönebidrag och extra stöd då förstår arbetsgivaren att de 

tillhör specialistkategorin”. – Intervjuperson F, arbetsförmedlare. 

”Människor som erbjuds den här koden måste skriva ett samtycke det är inget 

vi tvingar på individen för att i system ska visa vad för hjälp de behöver för 

vår del. Koden är inte bestämmande för all framtid kanske bara ett stöd till 

närmaste framtid beroende på sjukdomen jag ser det inte alls negativt”. – 

Intervjuperson G, specialist. 
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“Det blir mer fyrkantigt… i vår organisation att få tillgång till den här 

verktygslådan behöver du koden så det blir som ett extra led. Man hade kanske 

kunnat förkorta processen men att man blir stämplad […] nää det tycker jag 

inte för vi är noggranna med att det handlar om att bygga på resurser”. – 

Intervjuperson D, specialist.  

Larsson & Sohlberg (2014, s. 159) skriver att den socialkonstruktivistiska metateorin syftar 

till att undersöka hur informationen tilldelas individen samt påverkar hens beteende. 

Informationen kan således kategoriseras i förhållande till omgivningen och slutligen resultera 

i en subjektivt, skapad verklighet i människans medvetande. Fördomar blir byggstenarna i 

människans skapade verklighet och på så vis finns det lite rum kvar för objektivitet i synen på 

verkligheten. En individ som kodas för en viss funktionsnedsättning kan riskera enligt denna 

metateori att skapa sin bild av verkligheten baserat på den information som den får av i detta 

fall handläggaren på Arbetsförmedlingen som ställt den specifika koden eller som kanske 

enbart meddelat koden, som någon annan på Arbetsförmedlingen ställt, till individen. Om 

informationen i sig innebär att individen klassas som ”onormal” så skulle det i sin tur kunna 

ha en negativ inverkan på självbilden och på konsekvenser för vägen in i arbetslivet. 

Kodningens syfte ska möjliggöra för individer med någon form av fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning att få ett anpassat arbete, men om kodningen i sig inverkar negativt på 

självbilden så kan detta i sin tur inverka negativt på vägen in i arbete. Funktionsnedsättning 

kan ur en socialkonstruktivistisk teorisyn ses som kontextbunden (Larsson & Sohlberg 2014, 

s. 160). 

En av de arbetsförmedlare och specialister kunde dock förstå att kodning kan uppfattas som 

stämplande eller stigmatiserande. 

“Något problem kan kanske va … vissa kanske kan ta det som att det är 

stämplade på något sätt... men vi säger inte att du har en kod det är inte det de 

handlar om ... utan de ska handla om behoven och anpassningarna. Så nej jag 

ser inte det negativ”. – Intervjuperson A, arbetsförmedlare. 

“Men jag kan också förstå att det finns ett stigma och att man vill bli som alla 

andra men man kommer oftast till insikt att såna personer inte har pengar går 

till försörjningsstöd att det blir jobbigt. Det är lite samma sak här... de får jobb 

förlorar jobb eller behåller ej det… det blir onödigt krångel brukar... de 

kommer för eller senare till oss. Så ja det är en kategorisering vi särskiljer dem 
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från alla andra i samhället vi sätter ju någonstans ett märke på dem att du har 

problem ex du har ADHD eller lässvårigheter men sen handlar det om hur 

man förhåller sig till det. Men jag ser det mer positivt för dem där de syns mer 

och får sina behov. Men jag måste ändå sälja in det”. – Intervjuperson B, 

arbetsförmedlare. 

“Ja den är en prioriterad grupp så det här med stigma det beror på hur man 

förhåller sig till det hela och levererar det också. Hur ska jag presentera 

personens svårigheter och hur förklarar jag och berättar jag bedömningen så 

personen ska förstå utan att den ska känna sig stämplad”. – Intervjuperson  D, 

specialist. 

“Men att klistra in människor det gör ju i skolan med personer som har 

särskilda svårigheter kanske får gå i en autismklass eller gå en liten grupp eller 

speciella skolor. Eller hela vården sätter grupper asså vart vi än hamnar 

någonstans så hamnar allting i stuprör det är ett sätt att hålla koll på människor 

utifrån deras behov”. – Intervjuperson E, specialist. 

 

 Det är den sociala omgivningen som kategoriserar människor och sätter upp de sociala 

spelreglerna och bestämmer därmed vilka som ska anses som främlingar (Goffman 2011, s. 

10). Goffman (2011, s. 11) tar upp att det finns normativa förväntningar i varje samhälle och 

att de som inte uppfyller dem betraktas som främlingar av de andra medlemmarna. Individer 

som kodas på Arbetsförmedlingen kodas just för att de anses avvika från de normativa 

förväntningarna. De kan inte förväntas klara av en ”normal” anställning, utan istället ses de 

som främlingar som faller utanför normen. Goffman (2011, s. 10) beskriver att främlingarna 

blir på ett eller annat sätt varse att de betraktas som främlingar och det i sin tur kan leda till 

att den personen nedbringas och börjar betrakta sig själv eller betraktas som en utstött individ 

från den övriga gemenskapen. 

De som blir kodade kan således uppfatta kodningen som en utstötning och det kan inverka på 

självbilden och på möjligheten att få ett arbete. Individen kan känna ett utanförskap och 

kodningen kan få motsatt effekt, det vill säga att istället för att leda till ett anpassat arbete, 

istället leda till att anpassa sig som utstött från arbetsmarknaden. Att känna sig utpekad som 

främling menar Goffman (2011, s. 12) är en stämpling som i sin tur leder till stigma som inte 
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egentligen beror på främlingens ”avvikande” egenskaper utan snarare på relationen mellan 

människorna.  

 

5.3 Medikalisering 

När vi genom våra intervjuer försökte undersöka hur viktigt det var med att processen med 

funktionsnedsättningskod understöddes av medicinska underlag så fick vi skilda svar. 

Samtliga arbetsförmedlare och specialister som vi intervjuade uttryckte att det fanns vissa fall 

där det var tydliga fysiska funktionsnedsättningar som föranledde kodning och att i de fallen 

så begärde arbetsförmedlarna eller specialisterna in läkarutlåtande eller medicinska underlag. 

”Asså vi har här i arbetsförmedlingen specialister om vi t.ex. får sökande som 

är till ex behöver något stöd t.ex. hörselskadad, synskadad, eller 

rörelseförhinder och så. Vi skickar läkarutlåtande, eller vi begär läkarutlåtande 

till specialisterna. Eller vi kan boka konsultation på arbetsförmedlingen. Jag 

och sökande sitter och en av specialisterna för att kunna bedöma sen om det 

behövs kan vi skicka läkarutlåtande begäran från läkare. Hur mycket sökande 

kan ha för arbetsförmåga”. – Intervjuperson F, arbetsförmedlare. 

”Jag jobbar med Arbetsförmedlingen ärende arbetsriktade det är 

habiliteringsärenden som är förkortat till Arbetsförmedlingen. det vi gör är att 

klargöra insatser, arbetsförutsättningar, bedöma behov av stöd och vilka 

stödpersonerna behöver utifrån medicinska underlag från läkare och vi är 

arbetspsykologier, arbetsterapeut, socialkonsulenter som är socionomer i 

botten. Sen kan det vara att vi beroende på hinder kan koppla flera specialister 

som inte finns här till exempel hörsel, ögonen att man är blind. Men jag jobbar 

med gruppen som har hälsoproblematik”. – Intervjuperson G, specialist. 

”Sen när läkaren … läkarutlåtande kommer hit till arbetsförmedlingen vi får 

informationen om arbetsförmågan. sen specialisten bedömer koderna vilka 

koder sökande ska få”. – Intervjuperson F, arbetsförmedlare. 

Men under intervjuerna framkom det på ett tydligt sätt det var långt från alla fall där beslut 

om funktionsnedsättningskod underbyggdes av läkarutlåtande eller medicinska underlag. 

Bengtsson & Svensson (2014, s. 30–31) skriver att de under forskningsanalysens gång märkte 
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att tjänstemännen inte bara utgick utifrån läkarutlåtande som resulterade i 

funktionsnedsättningskoderna utan också från olika sociala beteenden som 

missbruksproblematik och individens sociala situation. Utav dessa involverades även 

individens privata relationer och ekonomiska situation, och detta menar skribenterna beror på 

att när tjänstemännen försöker bedöma om individen har rätt till en funktionsnedsättningskod 

så utgår de inte bara från läkarutlåtande utan också utifrån sina egna normativa uppfattningar 

om anställningsbarhet. Holmqvist (2009, s. 411–412) på sin sida skriver att för att kunna få 

anpassningar och hjälpmedel måste individen ge sitt medgivande för att kodas som 

funktionsnedsatt, fast den kanske i själva verket inte har någon form av funktionsnedsättning. 

Han fortsätter vidare och skriver att det staten då gör är att kategorisera dessa individer med 

läkarutlåtande som inriktar sig på fysisk, psykisk och kognitiv problematik. Detta skapar en 

ny form av medikalisering menar han. Han förklarar medikalisering med att man handskas 

med något som ett “medicinskt dilemma då det inte har gjorts det tidigare”. Denna form av 

medikalisering av funktionshinder kan vara missledande fortsätter Holmqvist eftersom många 

av de som kodas kanske inte i själva verket är “funktionsnedsatta”. Det skapas en viss 

strukturell kategorisering och stigmatisering genom att lägga en sorts stämpel på individer för 

att de ska få tillgång till en extra verktygslåda inom arbetsförmedlingen (Holmqvist 2009, s. 

416–417). 

Följande citat visar på att det faktiskt inte bara är rent medicinska funktionshinder som ligger 

bakom kodningen. 

”Ja en stor del av mina arbetsuppgifter är ju att klargöra sökandes 

förutsättningar för arbete och om de behöver anpassningar och extra stöd ee... 

då tittar man å man säger arbetsterapeuterna tittar på det fysiska 

förutsättningarna och psykologerna tittar på det psykiska så tittar vi på 

konsekvenser av missbruksberoende och så tittar vi på den hela sociala 

situationen se om den här personen behöver mer stöd både från 

arbetsförmedlingen och utanför kommunen eller vårdform för att klara ett 

arbete för vi ser att arbete är en tårtbit och sen måste resten av livet fungera för 

att man ska kunna klara av ett arbete. Det handlar om att identifiera vilken typ 

av stöd den här individen behöver”. – Intervjuperson D, specialist. 
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”Man tittar på våran kod 82... missbruksproblematik så ska missbruket vara 

avslutat de kanske inte har boende och ekonomiska problem men har 

tillfrisknat och vill komma ut i arbete och har konsekvenser som ökad stress 

ökad känslighet då behöver vi identifiera det för den personen för att få ett 

arbete som passar”. – Intervjuperson E, specialist. 

 

Johansson (2007, s. 42) förklarar utifrån stratum två att det finns en viss typ av 

gräsrotsbyråkrater vars uppgifter går ut på att undersöka, värdera och sedan bedöma en 

specifik situation utifrån de behov som verkar finnas. Hur sedan slutresultatet kommer att 

utfalla vet inte alltid tjänstemannen men de kan alltid ifrågasätta klientens egen bedömning 

och göra en egen bedömning eller se ett annat problem än det som klienten ser. Denna teori 

understödjer att tjänstemännen ibland kan vara tvungna att sätta en funktionsnedsättningskod 

på en individ som kanske inte har en tydlig funktionsnedsättning men där tjänstemännen ser 

att individen har tydliga behov som måste tas i beaktande. Vidare förklarar Johansson (2007, 

s. 55) att det alltså är byråkratins villkor som styr vid en bedömning och inte individens. Det 

innebär att organisationen måste göra vissa begränsningar i verksamheten som leder till att 

verksamheten specialiseras inom ett visst område och därefter så konstrueras klienten genom 

att först standardiseras för att passa inom organisationens specialområde. Genom att sedan 

hitta skilda variabler hos individen så kategoriseras denna så att den kan passa in i en 

administrativ kategori som anses relevant för hen. På så sätt så har individen tilldelats en 

byråkratisk identitet av både organisation och gräsrotsbyråkrat (Johansson 2007, s. 55). Detta 

förklarar på ett väldigt bra sätt varför tjänstemännen på Arbetsförmedlingen kan känna att de 

måste sätta en kod på vissa individer för att de individerna ska passa in i en administrativ 

kategori och hamna rätt i organisationens system. 

Även Lipsky (2010, s. 40) förklarar att gräsrotsbyråkrater har ett handlingsutrymme som 

ingår i deras yrkesutövning och är något som inte går att komma ifrån. Anledningen till detta 

förklarar han hänger samman med den komplexitet som arbetet kan innebära och att de 

riktlinjer som tjänstemännen ska följa kan ofta vara motsägelsefulla och svårtolkade och 

därför så kan tjänstemännen tvingas tolka regelverket på sitt sätt. Vidare skriver han att 

gräsrotsbyråkraten utgår från de styrdokument som finns för verksamheten men det är i det 

verkliga mötet med klienterna som en faktisk målsättning uppstår och en klientroll skapas 

(Lipsky 2010, s. 15). Under intervjuerna så märkte vi att både arbetsförmedlare och 
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specialister kunde under sitt arbete uppleva att regelverken inte var solklara och att de därför 

fick handla utefter det som de ansåg vara mest rätt och logiskt i en specifik situation. 

 

5.3.1 Statistik och kontroll 

Under intervjuernas gång så framkom det också på ett tydligt sätt att syftet med 

funktionsnedsättningskod inte enbart är att hjälpa individer med svårigheter att komma ut på 

arbetsmarknaden. Utan också för att kunna föra statistik över människor med svårigheter som 

passerar Arbetsförmedlingens system och för att ha koll på dem i systemen. Detta tar 

Holmqvist (2009, s. 408) upp och beskriver “att arbetslösa kodas för deras icke 

anställningsbarhet och för organisationens egna statistiska framförande för regeringen”. Även 

Bengtsson och Svensson (2014, s. 21) hävdar detta i sin analys genom att gå steget längre än 

Holmqvist och skriva “Arbetsförmedlingen skapar funktionshindrade i syfte att uppnå den 

egna organisationens mål”. 

Citaten i följande avsnitt visar att flera av de tjänstemän vi intervjuat kan intyga att det också 

ligger ett rent administrativt och statistiskt syfte bakom kodningen och vissa uttrycker till och 

med att de arbetssökande med svårigheter hade kunnat erbjudas samma stöd av 

Arbetsförmedlingen även utan en kod. 

”Det här använder vi då för dels statistik för att kunna se hur stor målgrupp 

som behöver det här men också få in insatser som bara de har för att komma ut 

i arbete.” – Intervjuperson B, arbetsförmedlare. 

”Men det vi gör för att motivera att personen ska skriva på är ett sätt att hålla 

ordning på personen eftersom det är 10 000 människor som snurrar runt i olika 

system. Egentligen skulle det inte behövas koder de får ändå samma hjälp 

ändå. Men vi måste redovisa för regeringen vår statistik för de vill se siffror. 

Så två syften statistik och att det ska hjälpa människor”.  – Intervjuperson E, 

specialist. 

”Vi ska framföra statistik till regeringen som de vet hur stor målgruppen är i 

varje kommun om de vill registreras.” – Intervjuperson C, specialist. 

”Nummer två är för statistik ... alltså renodlad statistik för dem där uppe ska 

räkna ut hur mycket stöd det här kontoret har. Har vi många med koder då 
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anpassas ju budgeten och pengarna efter det också så att säga… som sagt”.  – 

Intervjuperson G, specialist. 

 ”Koden den är egentligen administrativ… sätt för att se för oss vilka personer 

har tillgång till visst stöd. Så koden är ett sätt att se av våra 10 000 inskrivna 

vilka som har speciella behov. Så även om man byter handläggare ska vem 

som helst kunna se att man har behov och att de kvarstår trots byte av 

handläggare. Däremot kan personer säga att de inte vill bli kodade men de har 

fortfarande rätt till hjälp och stöd för vi har identifierat behovet. Men det blir 

svårare på arbetsförmedlingen att hålla koll på allas behov och stöd”. – 

Intervjuperson D, specialist. 

 ”Koden i sig betyder ingenting… utan att man identifierar behovet det är ju 

det som är det viktiga koden den spelar ingen roll den kan vara utan 

anledningen till vi har kod på det är kontoret har vi 10 000 inskrivna varje 

handläggare har 300 ärenden de vet inte i huvudet att den å den har speciella 

behov och anpassningar. Det här är ett sätt att hålla reda på alla. Plus att 

arbetsförmedlingen har ett uppdrag från regeringen att ha ett handikappolitiskt 

uppdrag att bevaka med personer med funktionsnedsättningar kommer ut i 

arbete och då måste vi presentera ut siffror på att vi gör detta och då finns den 

här koden som en utgångspunkt för det. Även fast personen inte vill ha koden 

så spelar det ingen roll de får samma stöd ändå”. – Intervjuperson E, specialist. 

 

Lipsky (2010, s. 4) skriver att det finns förväntningar på gräsrotsbyråkraterna från både 

klienter och politiker, om att de både ska upprätthålla både den byråkratiska ordningen och de 

organisatoriska riktlinjerna, samtidigt som de ska erbjuda bästa möjliga service. Kodningen 

kan i detta avseende ses som viktigt för att tjänstemännen på Arbetsförmedlingen ska kunna 

utföra sitt jobb på bästa sätt utifrån förväntningar från beslutsfattare och klienter. Även 

Johansson (2010, s. 55–56) skriver att i de byråkratiska organisationerna så flödar ett stort 

antal klienter och ärenden genom systemen. Därmed så krävs effektiva metoder för att kunna 

hantera ärenden på ett så snabbt sätt som möjlig och på så sätt ha kontroll över individerna i 

systemen. Individerna förvandlas till klienter och deras egenskaper blir föremål för 

definiering. Blomberg & Dunér (2015, s. 201–205) förklarar att för att underlätta arbetet så 

erbjuder organisationen ett kategoriserande arbetssätt där det är klienterna som kategoriseras 



 

38 
 

och utefter det så standardiseras insatserna. Kodning är ett sätt att kategorisera individer på 

ett sätt som dels underlättar arbetet för tjänstemän på Arbetsförmedlingen och för att kunna 

bygga en tydlig statistisk grund som kan ge tydliga och raka resultat till beslutsfattare. 

 

5.4 Sammanfattande resultat 

Arbetsförmedlare och specialister på Arbetsförmedlingen arbetar med kodning och vi har valt 

i vår studie att studera varför dessa funktionsnedsättningskodningar görs. I vår studie har vi 

kommit fram till arbetsförmedlare och specialister kan göra bedömningen att en individ anses 

ha en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning av något slag som kan ha en 

påverkan på dennes arbetsförmåga och därmed kategorisera den till att vara icke 

anställningsbar. För att hjälpa individen att bli anställningsbar så tilldelar man den en 

funktionsnedsättningskod, som ska beskriva den aktuella funktionsnedsättningen och därmed 

berättigar individen till en verktygslåda i form av insatser och stöd som arbetsförmedlarna 

och specialisterna kan erbjuda den funktionsnedsatte eller den arbetsgivare som anställer den. 

Genom vår undersökning har vi fått reda på att funktionsnedsättningskodning inte bara är 

tillämpningsbar på dem som har ett regelrätt funktionshinder utan även på dem som bedöms 

ha egenskaper som inte anses vara gångbara på dagens arbetsmarknad och därmed placerar 

individen i kategorin icke anställningsbar. Tjänstemännens handlingsutrymme och personliga 

åsikter och värderingar kan spela en tung och viktig roll i den utredning och bedömning som 

ligger till grund för kodningen. Det är alltså långt ifrån alltid som 

funktionsnedsättningskodningen baseras på rent medicinska underlag eller på en verkligt 

befintlig funktionsnedsättning. Tjänstemännen som vi intervjuat menar att i syfte att hjälpa 

individer med svårigheter att kunna komma ut på arbetsmarknaden så blir man ibland illa 

tvungen att koda dem för en funktionsnedsättning för att de ändå kan få rätt till stöd och 

hjälp. Syftet med kodningen fyller dels en arbetsmarknadspolitisk funktion och dels en rent 

administrativ och statistisk funktion, eftersom regeringen kräver siffror på hur många 

individer med otillräcklig arbetsförmåga som passerar Arbetsförmedlingens system. 

Huruvida kategoriseringen av individer under olika koder kan upplevas som stämplande eller 

stigmatiserande, så anser majoriteten av arbetsförmedlarna och specialisterna som vi 

intervjuat, att det är mindre viktigt i sammanhanget och att fokus istället bör ligga på det 

positiva som kodningen innebär, nämligen att hjälpa individer med behov och svårigheter ut 

på arbetsmarknaden. 
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6. Slutsats och diskussion 

Vi nämnde tidigare att vi gjorde efterforskningar inför denna uppsats, genom att ta del av 

information om kodning och insåg att det verkligen är som Lindqvist (2008, s. 171) beskriver 

att det nämligen inte finns några generella riktlinjer eller tillämpningsföreskrifter för 

funktionsnedsättningskodningen på Arbetsförmedlingen. Därför ville vi undersöka och 

fördjupa oss vidare i detta ämne för att reda ut de frågor vi hade om hur de egentligen ligger 

till med kodningen. Ju mer information vi sökte om funktionsnedsättningskodning insåg vi att 

de generella riktlinjerna och tillämpningsföreskrifterna var obefintliga vad gäller bedömning 

av vem som kan eller bör kodas för en funktionsnedsättning eller av vilken karaktär eller grad 

svårigheterna en individ ska ha för att kunna klassas in i den kategorin. Det vi dock har 

kunnat konstatera är att det huvudsakliga syftet med kodningen är att kunna hjälpa individer 

att genom stöd och insatser kunna bli anställningsbara på en arbetsmarknad som alltmer 

ställer höga krav på de som söker sig till den. 

 

Vi har även dragit slutsatsen att arbetsförmedlarna och specialisterna på Arbetsförmedlingen 

har ett ganska brett handlingsutrymme när det gäller att bedöma vilka som bör kodas för en 

funktionsnedsättning. Dessa utgör enligt Lipskys (2010, s. 3–4) teori så kallade 

gräsrotsbyråkrater eftersom de arbetar i en offentlig organisation och har direktkontakt med 

klienter. Deras position berättigar dem till att fatta beslut om vilka resurser som deras klienter 

kan erbjudas. Gräsrotsbyråkraten förväntas leva upp både till klienternas förväntningar men 

också till beslutsfattarnas. 

 

Vad är det som avgör vem som kan kodas?  

När arbetsförmedlare eller specialister bedömer om en individ bör tilldelas en 

funktionsnedsättningskod så räcker det att individen egentligen anses ha ett eller flera 

problem som kan anses hindra den från att bli anställningsbar. Det behöver inte vara fysiskt, 

psykiskt eller kognitivt betingat utan det kan handla om rent sociala eller ekonomiska 

problem som kan hänga samman med ett förflutet inom missbruk eller kriminalitet. I sin tur 

kan påverka och försvåra för individen att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlare 

och specialister har ett därför ett väldigt brett handlingsutrymme i bedömningsfrågan 
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eftersom de ofta utgår från egna åsikter och värderingar om vad som anses vara normativt på 

arbetsmarknaden. 

 

Svensson, Johnsson & Laanmets (2013, s. 24–25) förklarar att gräsrotsbyråkraternas 

handlingsutrymme innebär att de kan, utifrån de riktlinjer och regler som finns för 

verksamheten, ta sig an en viss handlingsfrihet och välja hur de vill agera genom att sätta 

egna gränser och då till viss del påverka de befintliga regelramarna. Handlingsutrymmet 

ligger i hur man som tjänsteman väljer att agera utifrån befintliga regler och på så sätt öppna 

upp för möjligheten att kunna göra egna val och bedömningar i arbetet med klienter. 

Gräsrotsbyråkraten kan alltså själv välja om den vill begränsa eller utöka sitt 

handlingsutrymme genom att antingen strikt hålla sig till regelverket eller att öppna upp för 

egna tolkningar. Ibland kan gräsrotsbyråkraten tvingas gå utanför ramarna för att kunna hitta 

en lämplig lösning för en klient. Gräsrotsbyråkratens ansvar ligger i att utifrån sitt 

handlingsutrymme hitta en lösning på ett problem istället för att bara förutsättningslöst 

acceptera vilka regler som helst (Svensson, Johnsson & Laanmets 2013, s. 24–25). 

 

Kopplat till den analys som vi har gjort så skulle kodning av individer på Arbetsförmedlingen 

kunna bygga på antingen ontologiska eller epistemologiska grunder. De ontologiska 

grunderna handlar om vad som antas existera och vad som inte existerar, medan de 

epistemologiska handlar om hur och om det är möjligt för oss att nå sann kunskap om hur 

verkligheten är (Danermark 2013, s. 34–35). Vissa funktionsnedsättningar som till exempel 

är det fysiska som syns och utgör alltså en existerande verklighet. En person som är 

rullstolsbunden kan inte dölja sin funktionsnedsättning utan den utgör en verklighet som 

omgivningen kan se tydligt. Andra funktionsnedsättningar som till exempel är av psykisk 

karaktär märks inte lika tydligt utåt och utgör då inte heller en verklighet på samma sätt som 

den fysiska. Den senare kräver att den som ska ställa diagnosen och därmed sätta en kod, har 

möjligheten att skaffa sig kunskap om hur det verkligen förhåller sig med den aktuella 

individens psykiska hälsa. Om bristfällig kunskap om verkligheten skaffas så kan det 

resultera i felaktig bedömning och det i sin tur kan få djupgående konsekvenser för den 

berördes självbild och vägen in i arbetslivet. 

Hur kan funktionsnedsättningskodningen upplevas av de individer som kodas enligt 

arbetsförmedlarnas och specialisternas bedömningar? 
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Holmqvist (2009, s. 411–412) skriver att kodningen ska syfta till att göra individer som har 

svårt att komma in på arbetsmarknaden mer anställningsbara så att arbetsgivarna kan lockas 

att anställa dem. En slutsats som vi har dragit är att funktionsnedsättningskoden för med sig 

kanske fler fördelar för arbetsgivarna än för den kodade själv. Individen anställs för att den 

bär med sig en penningpung som ska tillfalla arbetsgivaren. En arbetsförmedlare beskrev 

detta som en ”winwin”-situation där både den kodade och arbetsgivaren vinner på det 

ekonomiska stöd som erbjuds arbetsgivaren vid en anställning. Men vi frågar oss själva om 

detta verkligen är ett vinnande koncept för en individ som är arbetslös och egentligen inte alls 

betraktar sig själv lida av en funktionsnedsättning, utan ser sig själv som normal men med 

vissa egenskaper som kan vara mindre attraktiva på arbetsmarknaden?  

Så vad kodningsprocessen i själva verket går ut på i vissa fall är att försöka anpassa vissa 

individer, som en arbetsförmedlare eller specialist inte anser har de egenskaper som 

arbetsmarknaden kräver, till att passa in genom att medikalisera dem för funktionsnedsättning 

som inte existerar. Detta blir vad Holmqvist (2009, s. 416–417) kallar att handskas med ett 

något som ett medicinskt dilemma fast det inte har gjort det tidigare, vilket enligt Holmqvist 

kan vara missledande. 

Detta anser vi kan leda till att när individer som betraktar sig själva som friska och icke 

avvikande från det som anses normativt tilldelas en funktionsnedsättningskod och lotsas ut i 

ett arbete så hamnar de i ett sammanhang där de ses som individer med någon form av 

avvikande egenskaper och det kan även komma att påverka deras egen bild av sig själva. Om 

de vanligtvis har en självbild av att vara icke avvikande så kan självbilden alltså i ett 

jobbsammanhang ändras till att de se sig själva som avvikande. Det i sin tur kanske kan ha en 

inverkan på hur väl eller dåligt de utför sitt arbete, och det i sin tur till att de kanske förlorar 

sitt arbete och kanske svårare att få arbete nästa gång och så vidare. 

Detta för oss in på Goffmans stigmateori där han beskriver termen stigma som något med 

dubbelt perspektiv, det ena är att individen som är stigmatiserad antar att det som särskiljer 

hen från majoriteten redan är välkänt eller uppenbart, medan den andra är att individen som 

är stigmatiserad antar att det som särskiljer hen från majoriteten varken är känt eller 

uppenbart för dem som befinner sig i omgivningen (Goffman 2011, s. 14).  Meeuwisse & 

Swärd (2013, s. 90) kompletterar detta med att förklara att det även kan hända att man 

ifrågasätter sig själv mycket om man är stigmatiserad. Det kan bero på att man inte vet vad 

människorna i omgivningen tycker och tänker om en samt att man jämt undrar kring frågan 

om man kan känna sig välkommen hos de “normala” eller inte.   
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Våra respondenter anser inte att funktionsnedsättningskodningen egentligen kan ha en 

stigmatiserande effekt, trots att de kan förstå att vissa av de som blir kodade kan komma att 

uppfatta det så. Men vår slutsats, utifrån Goffmans, Holmqvists och andra forskares teorier 

om stigma är att kodningen kan leda till en stigmatisering hos vissa individer som inte 

betraktar sig själva som funktionsnedsatta.  

 

Holmqvist (2009, s. 417–418) förklarar vidare att det inte är ovanligt för den stigmatiserade 

att jämt ifrågasätta sig och gör det hen kan för att passa in och vara en i mängden. Den 

positiva fördelen, enligt Holmqvist är att om den arbetssökande accepterar 

funktionsnedsättningskoden, då får man en chans för anställning med arbetsuppgifter man 

klarar av. Däremot, menar Holmqvist kan känslan av stigmatisering kännas starkt hos den 

arbetssökande i samband med att hen får in funktionsnedsättningskod. Det är vanligt 

förekommande att man föredrar att vara arbetslös eftersom det är lättare att skylla på 

strukturella problem. Detta medför att individer som reagerar genom att välja arbetslöshet 

framför kodningen, räknas som personligt ansvariga för att dem är arbetslösa. Detta eftersom 

det är upp till individen om hen vill acceptera funktionsnedsättningskoden och gör något åt 

sin arbetslöshet eller om hen väljer arbetslösheten före koden. Det är ett beslut som individen 

fattar själv och därför blir individen personligt ansvarig för sin arbetslöshet (Holmqvist 2009, 

s. 417–418). 

 

Varför använder arbetsförmedlare och specialister på Arbetsförmedlingen 

funktionsnedsättningskodning? 

En sista slutsats som vi dragit från denna studie är också att ett av syftena med kodningen är 

att fylla en arbetsmarknadspolitisk funktion och dels en rent administrativ och statistisk 

funktion, eftersom regeringen kräver siffror på hur många individer med otillräcklig 

arbetsförmåga som passerar Arbetsförmedlingens system. Att sätta en kod på individer med 

svårigheter underlättar således arbetsförmedlarnas och specialisternas praktiska arbete.  

 

6.2 Idéer till framtida forskning 

Vår undersökning av funktionsnedsättningskodningen på Arbetsförmedlingen har väckt 

många frågor hos oss. Är det till exempel rätt att en individ som av både av sig själv och av 

samhället i övrigt betraktas som fullt normal och frisk ändå klassas som funktionsnedsatt av 
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arbetsförmedlingen? Kan det vara så som Bengtsson & Svensson (2014, s. 21) skriver att 

”Arbetsförmedlingen skapar funktionshindrade i syfte att uppnå den egna organisationens 

mål”? Är det kanske därför som antalet personer som kodas numera nästan har tredubblats 

jämfört med ett par årtionden tidigare? I en framtida studie hade det varit intressant att 

försöka få svaren på dessa frågor och tagit del av de kodade individernas erfarenheter och 

upplevelser. 
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[Bilaga 1] 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som heter Asen och Emilia. Vi går just nu vår sjätte termin på 

Södertörns högskola och ska skriva vårt examensarbete under hösten. Vår C-uppsats kommer 

att handla om så kallad funktionsnedsättningskodning som sker på Arbetsförmedlingen (AF). 

Inom (AF) finns det en avdelning som kallas för Avdelningen rehabilitering till arbete (AR). I 

(AR) arbetar specialister inom olika områden, specialisterna är psykologer, socialkonsulenter, 

arbetsterapeuter och specialister inom syn och hörsel. Alla dessa specialister har till uppgift 

att göra utredningar och bedömningar som rör olika funktionsnedsättningar. Specialisternas 

utredningar och bedömningar kan sedan resultera i så kallad funktionsnedsättningkodning 

som förväntas baseras på individen funktionsnedsättning. Syftet med denna C-uppsats är att 

undersöka arbetsförmedlares och specialisters syn och erfarenheter av 

funktionsnedsättningskodning på Arbetsförmedlingen. Studien grundar sig på att undersöka 

varför man kodar, vad som föranleder en kodning och dels att ta reda på hur arbetsförmedlare 

och specialister tror att funktionsnedsättningskoden kan upplevas av de som kodas. 

Frågeställningarna är: Varför använder arbetsförmedlare och specialister på 

Arbetsförmedlingen funktionsnedsättningskodning? Vad är det som avgör vem som kan 

kodas? Hur kan funktionsnedsättningskodningen upplevas av de individer som kodas enligt 

arbetsförmedlarnas och specialisternas bedömningar? 

Vi skulle vilja reservera oss för att syftet eller frågeställningarna kan komma att ändras något, 

alternativt att det kan tillkomma frågor under studiens och intervjuernas gång. För att få svar 

på studiens syfte och frågeställningar behöver vi intervjua ett antal arbetsförmedlare som är 

yrkesverksamma inom avdelning som kallas för Avdelningen rehabilitering till arbete (AR). 

Intervjuerna kommer att pågå i cirka 45 minuter och alla respondenter som deltar kommer att 

vara helt anonyma. Vi kommer inte att nämna i uppsatsen vilken kommun ni arbetar i. Du 

som deltar i studien kan avbryta intervjun eller hoppa över frågor som du inte vill svara på. 

Du har rätt till återrapportering om de vill ha det. 

Uppsatsen kommer att läsas av examinerande lärare, handledare samt studenter som ska 

opponera uppsatsen. Efter att uppsatsen examineras kommer den att publiceras i DIVA 

(Digitalt Vetenskapligt Arkiv). För att underlätta transkriberingen av intervjun önskar vi att 

spela in samtalet med ljudupptagning. Det inspelade materialet kommer endast vi författare 

ha tillgång till och när transkriberingen är färdigskriven kommer inspelningen att raderas. 
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Hör gärna av dig om vilken dag och tid som passar dig om du vill delta i vår studie, vi är 

väldigt tacksamma om du har vilja och tid att delta i vår studie. Tack på förhand! 

Allra helst under vecka 47 på torsdag hela dagen. men självklart om det inte är möjligt vecka 

48 på torsdag eller fredag hela dagen. Vi kommer även följa upp med ett annat mejl eller 

ringa. 

Med vänlig hälsning, 

Asen Fruha, asenwalid@gmail.com 

Emilia Afram, Emilia.afram@gmail.com 

Handledare, Marja lemne 

 

[Bilaga 2] 

Samtyckesformulär 

Jag samtycker till intervju och att intervjumaterial analyseras i denna uppsats. Jag som 

deltagare har fått information om studiens syfte, mitt deltagande, anonymitet samt möjlighet 

att ställa frågor. Jag som deltagare samtycker även att intervjun spelas in. 

Jag samtycker och vill delta _____________________________________ 

Jag samtycker inte och vill inte delta ______________________________ 

Signatur: 

Namnförtydligande: 

Datum: 

 

Kontaktuppgifter till författarna: 

Asen Fruha, 

asenwalid@gmail.com 

Emilia Afram, 

e_afram@hotmail.com 


