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Abstract 
 

Denna uppsats handlar om arbetshandikappkodning som är det system 
arbetsförmedlingen använder sig av för att möjliggöra vissa arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder för personer med nedsatt arbetsförmåga. Uppsatsens syfte var att synliggöra 
hur denna kodning inverkat på individens liv på väg till arbete, men också hur 
kodningen har påverkat övriga livet, positivt eller negativt. För att få svar på våra frågor 
genomförde vi fem temabaserade intervjuer. Respondenterna var alla män mellan 30 
och 50 år och alla hade en eller fler koder. Som underlag för analysarbetet använde vi 
oss av Erving Goffmans stigmateori. Studien visade att arbetshandikappkodningen har 
inverkat på individens väg till arbete på så sätt att det har lett till ett arbete anpassat efter 
personernas förmåga. Kodningen upplevdes dock som ett hinder att göra sig gällande på 
den öppna arbetsmarknaden. När det gäller den andra frågeställningen kunde vi märka 
en viss påverkan på det övriga livet. Däremot kunde vi inte se om denna inverkan 
berodde på kodningen i sig eller det bakomliggande funktionshindret                                                            
Nyckelord: funktionshinder, handikappkod, arbetshandikapp, stigma, locus of control, 
empowerment. 
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1 Bakgrund  
 

I vår tid och kultur kan sägas ha ett arbete är ett sätt att vara delaktig i 

samhällsgemenskapen. Att arbeta, vara behövd och göra nytta ses av de flesta som ett 

basalt behov hos människan. Vägen till det arbetet kan för en del av oss vara snårigare 

och krokigare, exempelvis vid temporär eller bestående funktionsnedsättning eller efter 

en längre tids sjukskrivning. Under våra tillämpade studier vårterminen 2006 stötte vi 

på begreppet arbetshandikapp kod för första gången då många av de anställda på vår 

”praktik” arbetsplats hade en eller fler handikappkoder. Vi började under denna tid att 

fundera på detta med kodning.  Om och i så fall hur, det kan påverka en individs liv. Ser 

alla det som en hjälp och ett stöd för att få ett arbete eller känner de att systemet 

missbrukas av arbetsgivare som ser en chans till billig arbetskraft. Fler saker som vi 

kom att fundera över, var om det påverkade dels människors syn på sig själva och dels 

omgivningens d.v.s. familj, vänner och arbetskamraters syn på dem genom denna 

kodning. Efter avslutad praktik kände vi att detta var ett ämne vi ville titta närmare på 

och undersöka människors upplevelser, både positiva och negativa av 

arbetshandikappkodningen.      

                                                                                

Kodning är det system arbetsförmedlingen använder sig av för att möjliggöra vissa 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med nedsatt arbetsförmåga.  För 

närvarande finns nedan uppräknade insatser:     

 

• Lönebidrag vars syfte är att underlätta för personer med funktionshinder som 

medför nedsatt arbetsförmåga eller i vissa fall behålla en anställning där den 

enskildes kompetens och färdigheter tas tillvara och där funktionshinder och 

nedsättning i arbetsförmåga beaktas. (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2007) 

 

• Offentligt skyddat arbete OSA som syftar till att ge vissa grupper av personer 

med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet till 

anställning med rehabiliterande inslag. På sikt ska anställningen leda till ett 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Grupperna är A arbetslösa med social 

medicinskt funktionshinder, B arbetslösa som är berättigade till insatser enligt 

lag 1999:387 om stöd och service till funktionshindrade, C arbetslösa som på 
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grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare haft kontakt med 

arbetslivet eller varit borta från det en längre tid. (Arbetsmarknadsstyrelsen, 

2007) 

 

• Trygghetsanställning som kan förekomma på hela arbetsmarknaden och är ett 

alternativ till offentligt skyddat arbete hos Samhall. Syftet är att ge andra 

arbetsgivare möjlighet att erbjuda anpassat arbete till personer som annars är 

hänvisade till Samhall. Det är en möjlighet för övriga arbetsgivare att ta vara på 

den kompetens och de erfarenheter som dessa personer har och samtidigt få 

ekonomisk kompensation för de anställdas nedsatta arbetsförmåga samt 

ersättning för övriga kostnader för anpassning av arbetet. 

(Arbetsmarknadsstyrelsen, 2006) 

 

• Utvecklingsanställning är en anställning hos en arbetsgivare som har 

arbetsuppgifter som passar arbetsförmågan hos den anställde. Arbetsgivaren ska 

kunna erbjuda en bra arbetsledning och anpassad arbetssituation. Under 

anställningstiden ska den anställde utveckla sin arbetsförmåga genom 

vägledning, utbildningsinsatser och utprovning av eventuella hjälpmedel, i syfte 

att kunna finna ett lämpligt arbete efter utvecklingsanställningen. Arbetsgivaren 

kan få statsbidrag för lönekostnader. (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2006) 

 

• Personligt biträde som syftar till att underlätta för personer med funktionshinder 

som medför nedsatt arbetsförmåga att kunna få och behålla ett arbete samt kunna 

delta i arbetsmarknadspolitiska program eller i skolans praktiska 

arbetslivsorientering. (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2006) 

 

• SIUS som syftar till att ge särskilt stöd. Stödet ges om den arbetssökande har 

stort behov av individuellt stöd för att träna sig i arbetsuppgifter och annat som 

krävs i arbetssituationen. (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2006) 

 

Dessa insatser är alltså de styrinstrument som används för att stödja de människor som 

har svårt att finna, få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Gemensamt för dessa människor är då att de har ett arbetshandikapp, dvs. en person kan 
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ha ett handikapp i förhållande till en viss miljö eller arbetsuppgift. Som exempel kan 

nämnas att en döv lärare har inget arbetshandikapp som undervisande lärare i en 

dövklass, men i en klass hörande icke teckenspråkiga elever skulle arbetshandikappet 

genast infinna sig. Det innebär att det finns ingen ”per automatik” koppling mellan 

funktionshinder och arbetshandikapp. I Arbetsmarknadsverkets skrift 

Handikappkunskap som används som manual för arbetsförmedlare beskrivs 

arbetsgången för kodning på följande sätt: 

 

1. Det framkommer att den arbetssökande kan ha ett funktionshinder som 
påverkar hans/hennes förmåga att få eller behålla ett arbete och du bedömer 
därför att den sökande är i behov av fördjupad servicenivå och/eller i behov 
av arbetsmarknadspolitiska program för att komma ut på arbetsmarknaden. 
 
2. För att kunna sätta kod måste du se till att funktionshindret kartläggs 
antingen med hjälp av kompetens inom Arbetsmarknadsverket eller med 
hjälp av externa specialkompetenser. 
 
3. För att kod ska kunna sättas krävs en beskrivning av de 
arbetsbegränsningar som funktionshindret leder/kan väntas leda till. 
 
4. du inhämtar den sökandes medgivande till kod. 
( Handikappkunskap: 2003, s.5) 

 

I samma skrift ges också en kortare beskrivning av varje kod, dess symtom och 

konsekvenser av dessa. 

 

För närvarande är antalet koder 14 stycken se nedan: 

 

• Hjärt/kärl, och/ eller lungsjukdom (kod11) 

• Barndomsdövhet (kod 21) 

• Hörselskada (kod 22) 

• Grav synskada (kod 31) 

• Synsvaghet (kod 32) 

• Rörelsehinder som kräver förflyttningshjälpmedel av typ rollator eller rullstol 

(kod 41)  

• Övriga rörelsehinder (kod 42) 

• Övriga somatiskt relaterade arbetshandikapp (kod 51) 

• Psykiskt arbetshandikapp (kod 62) 
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• Intellektuellt arbetshandikappad (kod 71) 

• Socialmedicinskt arbetshandikapp (kod 81) 

• Astma/allergi/överkänslighet (kod 91) 

• Dyslexi/specifika inlärningssvårigheter (kod 92) 

• Förvärvad hjärnskada (kod 93) 

 

Efter att ha läst Mikael Holmqvists (2005) studie Från arbetsför till arbetsbegränsad, en 

organisationsstudie av arbetsförmedlingens klassificering av arbetssökande som 

arbetshandikappade, ville vi titta närmare på om etiketten arbetshandikappad kan 

transformeras till en personlig egenskap som påverkar individens hela livssituation. Han 

skriver: 

”Enligt Statistiska Centralbyrån uppfattar sig idag drygt 20% av 
arbetstagarna, dvs. 1,2 miljoner personer, som funktionshindrade. 560,000 
av dem säger sig ha nedsatt arbetsförmåga. Försäkringskassan har drygt 
725,000 personer registrerade med samma status. Enligt 
Arbetsmarknadsstyrelsen har antalet arbetshandikappade ökat med drygt 
350 % under senaste dryga tio åren.” (Holmqvist, 2005, s.3) 

 

I vår framtida yrkesroll som rehabiliteringsvetare är kodningen ett relevant ämne att 

undersöka. Vi har under hela vår studietid fokuserat på resursmobilisering hos 

individen, öka individens interna locus of control och empowerment och med den 

kunskapen i ryggsäcken väcks vårt intresse än mer då vi i den statliga utredningen  

(SOU: 1991:67) läser att: 

 
” koda handikapp är en känslig fråga. Kodningen i sig kan verka nedsättande för 
självkänslan och för möjligheterna att mobilisera de egna resurserna” 
 

Holmqvist skriver vidare: 

”Det är uppenbart att bland de människor som betecknas som 
arbetshandikappade finns många personer som drabbats av allvarliga 
sjukdomar eller andra problem som begränsar deras möjligheter att 
konkurrera med andra på arbetsmarknaden. Men det finns också många 
människor som anses vara arbetshandikappade utan att vara sjuka eller 
funktionshindrade i en medicinsk bemärkelse, vilket konstaterades i två 
nyligen avslutade statliga utredningar (SOU 2003:56 och SOU 2003:95), t ex 
invandrare, vissa grupper av ungdomar och personer i glesbygd. En av dessa 
utredningar (SOU 2003:56) hävdade att det förekommer att personer med 
invandrarbakgrund – särskilt i storstadsområdena – anvisats till skyddat 
arbete hos Samhall mer på grund av att de varit språksvaga än att de – i 
formell mening – har ett arbetshandikapp” ( Holmqvist: 2005, s.12) 
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Om det skulle vara så att man på arbetsförmedlingar runt om i landet ”överkodar” ett 

antal arbetssökande, i bästa välvilja för att det ska leda till ett arbete, är det än mer 

angeläget att titta på om själva kodningsförfarandet kan ha en vidare betydelse för 

individen än att vara en insats för att underlätta vägen till ett arbete. 

 

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) tar också upp arbetshandikappkoden i sitt 

Handikappolitiska målprogram – Arbete (2003). Där beskrivs koden som en 

begränsning, de skriver följande: 

 
”Som begreppet används idag, får det problemet att det blir en kategorisering av ett 
visst funktionshinder, som egentligen inte säger så mycket om personens 
arbetsförmågan”  
 

”Ett annat problem är att det leder till ett problemdefinierat tänkande, man utgår från 
vad en person inte kan göra istället från att utgå från personens tillgångar” 
(Handikappolitiskt målprogram – Arbete: 2003, s.12) 
 

Det har varit intressant att läsa HSO:s målprogram och återigen kan vi relatera till det vi 

lärt under utbildningen, att bygga på styrkor och resurser, ha en helhetssyn och så 

vidare, något man också fokuserar på i målprogrammet. Det borde vara möjligt att en 

arbetssökandes resurser och inte begränsningar skall vara utgångspunkt för olika slag av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

 

Goffmans stigmateori 

 

I vårt arbete har vi valt att utgå från Erving Goffmans (1972) stigmateori eftersom vi 

anser den vara lämplig som underlag vid analysen av intervjuerna och därmed uppfylla 

syftet med uppsatsen, nämligen att synliggöra upplevelsen av hur 

arbetshandikappkodningen inverkar på individens liv. 

 

Här ger vi en kortare presentation av Erving Goffmans stigmateori. I analysen kommer 

vi senare att ta upp specifika delar. 

 

De gamla grekerna var upphov till termen stigma (tecken som skars eller brändes i 

kroppen) för att påvisa något ovanligt eller nedsättande i en persons status. Idag märker 
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vi inte människor bokstavligt, däremot görs det indirekt genom att människor på något 

sätt i de flesta samhällen kategoriseras eller placeras i fack. Goffman anser att det är 

samhället som bestämmer hur man delar in människor i kategorier och vilka som sedan 

passar in i dessa. Detta innebär att man redan vid första mötet med en okänd tillskriver 

denna person vissa egenskaper och redan vid första anblicken fastställer personens 

sociala identitet. Om individen har någon egenskap som skiljer sig från mängden anses 

han inte vara normal och kan därmed bli utstött och stämplad. Goffman beskriver 

termen stigma som: ”benämning på en egenskap som är djupt diskrediterande” 

(Goffman, 1972, s.12) Han klargör dock att det egentligen rör sig om relationer, inte om 

egenskaper. Han menar också att stigmatisering är något som sker inom någon form av 

grupp. Individen behöver således inte vara stigmatiserad i alla gruppkonstellationer. 

Exempelvis kan flyktingen från Burundi känna sig stigmatiserad när han språktränar på 

en arbetsplats där endast infödda svenskar arbetar och han utesluts från gruppen på 

grund av kommunikationssvårigheter. I hemmet däremot, känner han sig inte alls 

stigmatiserad där alla obehindrat kan kommunicera med varandra. 

 

     Goffman har delat in stigman i tre olika typer: 

 

• Kroppsliga missbildningar av olika slag 

• Olika fläckar på den personliga karaktären, såsom fängelsevistelse, alkoholism, 

psykiska rubbningar etc.  

• Tribala (stambetingade) stigman, exempelvis ras, nation och 

religionstillhörighet. 

 

Gemensamt för dessa tre typer kan sägas: Om en individ som annars lätt skulle ha 

accepterats i det vanliga sociala samspelet har ett drag eller egenskap som väcker 

negativ uppmärksamhet, väljer många människor att bortse från individens övriga 

egenskaper (Goffman, 1972). 

 

Samme författare har också analyserat den stigmatiserades inställning till sig själv och 

sitt förhållande till oss ”normala”. Den som har ett stigma ställer sig ofta frågan om hur 

han ska bemöta samhällets krav och förväntningar. Skall denne öppet erkänna sitt 

stigma och därmed kanske riskera att stöta bort människor som han kommer i kontakt 

med, eller ska han dölja sitt stigma och sträva efter att anpassa sig till det ”normala” 
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samhället. Analysen har visat att det finns ett samband mellan samhällets normer och 

den konflikt – eller kampsituation som de ”avvikande” tvingas in i (Goffman, 1972). 

Han skriver också att det hos den stigmatiserade kan uppstå en känsla av att inte veta 

vad andra i grund och botten tänker om honom eller var han har dem. Han kan ha en 

känsla av att vara ifrågasatt och fråga sig om han kommer att bli avvisad eller 

välkommen. Han förutsätts uppträda på ett speciellt sätt och blir ofta behandlad utifrån 

den föreställning man har om stigmat.  

 

Goffman beskriver också den ”socialiseringsprocess” han menar att den stigmatiserade 

individen genomgår. Här menas att individen lär sig och anammar de ”normalas” 

inställning till de stigmatiserade. En individ med ett stigma tillägnar sig de 

identitetsföreställningar som råder inom samhället och även den allmänna uppfattningen 

om hur det är att ha ett visst stigma. I ett senare skede av processen, lär sig personen att 

denne har ett stigma och vilka konsekvenser som följer av detta. Det blir en stor 

omställning för individen eftersom han då troligen kommer att hamna i en ny relation 

till andra som har samma stigma som han har själv (Goffman, 1972). 

 

1.1 Tidigare forskning 

 

Den forskning vi hittat som tangerar vårt ämne är Mikael Holmqvists studie: Från 

arbetsför till arbetsbegränsad (Holmqvist, 2005) som vi tidigare nämnt. Vidare har vi 

läst den bok som ligger till grund för förutnämnd studie: Samhall – att bli normal i en 

onormal organisation. Där beskrivs enligt Holmqvist hur arbetslösa klassificeras och 

utvecklas som arbetshandikappade i ett organiserat välfärdssystem. Med studien vill 

författaren undersöka om den allmänna debatten och forskningen kring ohälsa och 

arbetsliv är obalanserad. Detta genom att den inte tar tillräcklig hänsyn till vad som 

händer med arbetstagare och arbetssökande i samhällsorganisationer i vilka de 

organiseras. Han grundar sitt antagande på hypotesen att vi i Sverige etiketterar 

människor som sjuka, funktionshindrade och arbetshandikappade utan att de egentligen 

inte är det. Kan en förklaring till arbetsoförmåga snarare finnas i samhällets 

organiserade åtgärder än hos de arbetsoförmögnas egna eventuella begränsningar.  

(Holmqvist, 2005) 
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I boken Arbetsliv och funktionshinder av Sjöberg, (red.) (2002) skriver Kenneth 

Abrahamsson om en undersökning där omkring var tionde arbetsgivare kan tänka sig att 

anställa en person med arbetshandikapp. Två viktiga orsaker till att den stora 

majoriteten arbetsgivare inte vill anställa är dålig kunskap och låg förväntan på 

arbetshandikappades funktionsförmåga. 

I samma bok berättar Abrahamsson om en engelsk studie där man menar att problemet 

ligger i att begreppet funktionshindrad har en negativ innebörd och förknippas med 

synbara handikapp och nedsatt arbetsförmåga. Där påvisas också risken för 

schablonföreställningar eller överdriven kategorisering. Därför bör man rikta 

uppmärksamheten mot individens kompetensprofil och utvecklingsmöjligheter inte 

dennes svårigheter och begränsningar. Abrahamsson beskriver också mångfaldsidén, en 

idé urspungligen från USA som en väg att kombinera social rättvisa, produktivitet och 

tillväxt. En metod för att öka arbetsmöjligheter och bättre tillvarata kompetens hos olika 

grupper. Detta tror man ska kunna minska risken för stigmatisering och 

kategoritänkande. Sjöberg (red.). (2002). 

 

1.2 Avgränsning 

 

Vi har valt att inte se på ämnet ur arbetsförmedlingens perspektiv då vi fokuserat på 

individens upplevelse. I en större studie hade det varit intressant att ta del av både 

arbetsförmedlingens och individens perspektiv. Vi hade då också kunnat se om 

upplevelsen hos individen skiljer sig om man är anställd i det privata näringslivet eller i 

en offentlig verksamhet, samt om storleken på arbetsplatsen har betydelse. I ett tidigt 

stadium valde vi också att inte fokusera på vilka koder individen har då det för oss inte 

kändes etiskt försvarbart för den här uppsatsen.  

 

1.3 Definitioner 

 

Det känns viktigt att definiera begreppen funktionshinder, handikapp och 

arbetshandikapp, särskilt då begreppen funktionshinder och handikapp allt för ofta 

används synonymt. Vi har även förklarat begreppen locus of control och empowerment 

här. 
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Funktionshinder: 

 

I FN:s standard regler säger man att: 

 

”Funktionsnedsättning innefattar ett stort antal funktionshinder. Människor 
kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella skador 
eller sjukdomar, syn – eller hörselskador eller – sjukdomar, medicinska 
tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan 
vara av bestående eller övergående natur” ( Statistiska centralbyrån, 2002, 
s.12) 

 

Handikapp: 

 

I boken Perspektiv på funktionshinder och handikapp definieras begreppet handikapp 

som följer: 

”Handikapp uppkommer i relationen mellan den enskilda människan och de villkor och 

levnadsbetingelser som finns i hennes lokala miljö” (Tideman, 2000, s.19).  Detta 

synsätt på begreppet handikapp finns också med i WHO:s reviderade klassifikation av 

funktionshinder, ICF ( International classification of functioning, disability and health). 

Där har man lagt till omgivningsfaktorer som en viktig aspekt som gör det möjligt att 

beskriva såväl hindrande som underlättande faktorer i den funktionshindrades 

omgivning. Man skriver: ”Omgivningsfaktorer utgörs av den fysiska, sociala och 

attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar” (Klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 2003, s.14). 

 

Arbetshandikapp: 

 

Arbetsmarknadsverket beskriver i sin skrift Handikappkunskap 

 begreppet arbetshandikapp som följer: 

 
”Den som på grund av fysisk/ kroppslig skada, störning/skada i hjärnans 
organisation eller psykisk sårbarhet har ett somatiskt, psykisk, intellektuell 
eller socialmedicinsk funktionshinder och som har eller väntas få svårigheter 
att få eller behålla ett förvärvsarbete sägs ha ett arbetshandikapp. Man 
skriver också:  Begreppet arbetshandikapp har skapats för att markera att en 
person med ett funktionshinder kan vara handikappad i förhållande till en 
viss arbetsuppgift eller i vissa arbetsmiljöer”. (Handikappkunskap, 2003, s.1) 

 

 12



Locus of control: 

 

Locus of control beskriver i vilken utsträckning individer tror att de kan påverka 

händelser i sina liv. Locus of control kan vara antingen extern eller intern. Individer 

med extern locus of control upplever att händelser i livet orsakas av, eller styrs av andra 

människor och faktorer utanför ens kontroll, medan individer med intern locus of 

control tror på sin egen förmåga att bestämma över sitt liv och sitt beteende. (Karlsson, 

2001)  

 

Empowerment: 

 

Empowerment är ett begrepp som allt oftare används i bl.a. näringslivet, det civila 

samhället och framförallt i socialt arbete. Med empowerment menas ”de processer som 

gör att människor blir allt mer ägare av sina liv på individ- grupp- och samhällsnivå” 

(Hilte, 2005 s.175) Det centrala i ett empowermentperspektiv är tron på alla människors 

förmåga och möjligheter och att ha tillgång till inflytande både i det egna livet och 

människor emellan (Hilte, 2005). 

 

1.4 Syfte  

 

Vårt syfte med arbetet är att synliggöra upplevelsen av hur arbetshandikappkodningen  

inverkar på individens liv. 

 

1.5 Frågeställningar 

 

Vilken inverkan har kodningen haft på individens väg till arbete?                                

Har kodningen haft positiv eller negativ inverkan på individens övriga liv? 

 

2 Metod 
 

Vi har använt oss av kvalitativ ansats då vi vill försöka förstå individens sätt att tänka 

och resonera kring kodningen samt se ett mönster utifrån ämnet vi valt. Den kvalitativa 

metoden bygger på ett induktivt förfaringssätt, där forskaren utgår från verkligheten, 

bland annat genom intervjuer.  Denna metod känns relevant för oss då vi vill ta del av 
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individens upplevelse. Vi har valt att använda oss av temabaserade intervjuer som både 

ger stor frihet i intervjuerna och viss styrning. Intervjuguiden har vi framför oss under 

intervjun i syfte att respondenten ska kunna känna trygghet och veta vad intervjun ska 

handla om. Det gör det också lättare för oss att hålla fokus. ”Genom att både 

intervjuaren och intervjudeltagaren hela tiden ser de olika temana och genom att de 

båda kan dra den andres uppmärksamhet till olika teman, så är det lätt för båda att 

vara delaktiga i intervjuns framskridande.” (Thomsson, 2002, s.61) För att öka våra 

kunskaper i ämnet har vi använt oss av litteraturstudier. 

 

2.1 Validitet och reliabilitet  

 

Vi har försökt uppnå hög reliabilitet genom att använda oss av en intervjumetod med 

samma frågeområden till samtliga informanter. Förutsättningarna var också i stort sett 

lika vid de fem intervjutillfällena. Validitet talar om huruvida undersökningen verkligen 

mäter det den avsett att mäta. De svar och redogörelser vi fått från våra informanter 

anser vi vara reella för just dessa personer. 

 

2.2 Urval  

 

Vi har intervjuat fem personer, samtliga män mellan 30 och 50 år, som har en eller fler 

arbetshandikappkoder. Urvalet är ett bekvämlighetsurval. Vi valde dessa respondenter 

för att de har kännedom om fenomenet och för att undvika problem med den sekretess 

som omgärdar arbetsförmedlingens register. Samtliga respondenter utom en hade vi vid 

våra tillämpade studier förmånen att arbeta tillsammans med, intervjua och samtala med 

vid vårt rapport skrivande vårterminen 2006. Efter avslutad praktik har vi vid ett par 

tillfällen besökt arbetsplatsen igen. Detta gjorde att vi på ett naturligt sätt kunde ta 

kontakt med våra respondenter vid ytterligare ett personligt besök på arbetsplatsen. Vid 

detta besök frågade vi respondenterna om intresse fanns att medverka i en intervju samt 

överlämnade ett brev (bilaga 1) där vi beskrivit uppsatsens syfte och hur vi skulle gå till 

väga. I brevet upplystes även informanterna om konfidentialitet samt att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande. Dessförinnan hade vi också tagit kontakt med 

chefen för företaget där fyra av de fem informanterna arbetar . Syftet med den kontakten 

var att informera om vår uppsats. Av de tillfrågade på arbetsplatsen tackade fyra ja. Den 
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femte respondenten som nu studerar, var under våren 2006 anställd på företaget. 

Därefter har vi haft en personlig kontakt med honom. 

 

Vår ambition var från början att intervjua tre kvinnor och tre män, men de tillfrågade 

kvinnorna tackade nej. Det hade varit önskvärt med en mer heterogen urvalsgrupp vad 

gäller kön då det kunnat ge ytterligare perspektiv på individernas upplevelser. Antalet 

respondenter är också få med tanke på den förhållandevis korta tid vi har till förfogande. 

I statistisk mening är resultatet ej generaliserbart men valet av metod kan ge oss 

möjlighet att se om vissa gemensamma drag finns hos respondenternas upplevelse.  

 

2.3 Instrument 

 

Vi gjorde en intervjuguide utifrån följande områden: 

 

• Första tiden här avses tiden från då individen blev föreslagen att få en 

arbetshandikappkod och fram till beslutet att acceptera. 

• Nuläge representerar hur informanterna tänker idag kring kodningen. 

• Arbete är området där vi får ta del av hur arbetet upplevs. 

• Familj här berättar respondenterna om familjens tankar kring 

arbetshandikappkoden. 

• Vänner är avsnittet där inverkan på relationer utanför familjen tas upp 

• Fritid belyser om kodningen färgat tiden utanför arbetet. 

• Egen inställning avser egna tankar om hur kodningen inverkat på livet och sättet 

att se sig själv. 

• Framtid här får vi veta om informanterna kan se alternativ till kodningen samt 

hur man ser på framtiden i stort. 

Till varje område hade vi en eller två frågor. (bilaga 2) 

 

2.4 Genomförande av intervjuer 

 

För att informanterna skulle känna sig så bekväma som möjligt i intervjusituationen 

bestämde vi i samråd med dem att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen respektive i 

en skollokal. Vi började med att bjuda på en kopp kaffe. Under tiden tittade vi på 
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intervjuguiden och de teman som skulle tas upp under intervjun. Samtliga hade lämnat  

sitt medgivande till att bandspelare skulle användas. Vi var noga med att påpeka  

när bandspelaren sattes igång och intervjun började. Vi turades om att leda intervjuerna 

och ställa frågorna. Intervjuerna pågick mellan 30 minuter och en timme. Under 

intervjuerna följde vi vår mall vilket fungerade bra. Efter intervjun fick informanterna 

varsin trisslott som tack för sin medverkan vilket uppskattades. 

 

2.5 Analysarbete 

 

Vi började med att lyssna genom banden för att få en helhet. Under analysarbetet utgick 

vi från vår intervjuguide. Vi gjorde meningskoncentreringar för varje ämnesområde, 

dvs. långa uttalanden minimerades till korta meningar utan att innebörden i det som 

sagts förloras. Detta skrevs ned som resultat och vi plockade även ut nyckelord från 

varje ämnesområde.  Citat som hämtats från intervjuinspelningarna lades in i texten. 

Dessa skrevs i talspråk. Efter det analyserade vi resultatet utifrån Goffmans stigmateori. 

Slutligen gjorde vi en tolkning av helheten – en konklusion. Efter analysens slutförande 

raderades bandinspelningarna.  

 

2.6 Etiska aspekter 

 

Vi är medvetna om ämnets känsliga natur och vi har försökt undanröja eventuella etiska 

problem genom att: 

 

• Informera på ett tydligt och begripligt sätt. Informationen kommer att ges både 

muntligt och skriftligt. 

• Intervjupersonerna är för oss kända personer 

• Vi använder oss inte av personregister 

• Vi säkerställer konfidentialiteten genom att koda namn vid textbearbetning. 

• Intervjupersonerna görs medvetna om att de när som helst kan avsluta sin 

medverkan i undersökningen utan att ange skäl. 
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3 Resultat/Analys 
 

Vi redovisar resultat och analys enligt intervjuguidens områden. För att lättare kunna 

återkoppla resultatet följs varje resultatpresentation av en analys som kopplats samman 

med den teoretiska referensramen i de fall det varit möjligt. 

 

3.1 Första tiden 

  

Av respondenterna säger sig tre ha fått bra och tillräcklig information om vad 

arbetshandikappkodning innebär. Dessa tre tolkade informationen som att det var vägen 

till arbete.  

 

”Det var ett medel för att få en anställning” 
 

De har också fått tillräckligt med tid att fundera innan de tackade ja. Två personer minns 

inte mycket av den tiden och kommer inte ihåg informationen. Den ene av dessa blev 

direkt hänvisad till speciell handläggare på grund av sjukdomshistoria.  

 

”Så vitt jag minns…jo jag hamnade först hos en vanlig handläggare…men så fort hon 
fick se papperen från operationen så hamna jag direkt hos en annan handläggare” 
  

”Det var när hon såg den bunten ungefär…då sa hon att jag kan inte hjälpa dej, jag 
flyttar över dej dit” 
 

Då kodning erbjöds blev en respondent upprörd och kände sig stämplad. 

 

”Ja, jag kände mej väldigt upprörd…absolut…kände mej stämplad på nåt vis ” 

 

En annan kände inget negativt till en början. Tre kände inget speciellt vid tillfället. 

 

Analys - nyckelord för området: reagera - förtränga 

 

Att bli erbjuden arbetshandikappkoden upplevdes olika av respondenterna vilket vi 

tolkar som att det är individuellt hur en människa reagerar inför en förändring i ens liv 

och hur man hanterar detta. Upplevs förändringen vara negativ kan exempelvis 
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skyddsmekanismer som förträngning komma ifråga. Att inte minnas eller inte känna 

något speciellt vid tillfället kan vara ett skydd för en själv, att stänga ute det som känns 

nytt, främmande eller svårt. Här kan också den socialiseringsprocess Goffman beskriver 

spela in. Har man anammat den inställning som råder i samhället vad gäller 

handikapp/arbetshandikapp kan det bli en stor omställning då individen lär sig att denne 

har ett stigma och ser de konsekvenser detta kan medföra. (Goffman, 1972). En av 

personerna som inte minns så mycket av första tiden kommer ändå väl ihåg reaktionen 

hos den ”vanliga” handläggaren när denne såg mängden av journalhandlingar, vilket 

innebar en direkt anvisning till speciell handläggare. Att det är just detta minne som 

stannat kvar tyder på att händelsen gjort ett starkt intryck. Kanske för att kontrollen över 

det egna livet, intern locus of control övergår här till att bli extern, dvs. att delar av livet 

nu styrs av andra människor och faktorer.  En person uttrycker att han kände sig 

stämplad som är en mer vanlig benämning på begreppet stigma. Goffman (1972) 

beskriver termen stigma som benämning på en egenskap som är djupt diskrediterande. 

Om individen har någon egenskap som skiljer sig från mängden anses han inte vara 

normal och kan därmed bli utstött och stämplad. 

 

3.2 Nuläge 

 

En respondent vill helst inte att koden ska finnas, skulle inte välja ett arbete han inte 

klarar av. 

 

”Näe.. jag vill inte att det…helst inte ska finnas nån kod, känner mej bäst själv….vet 
vad jag klarar…tar inget arbete jag inte klarar av” 
 

Kodningen är bra tycker en annan, den kan ge lönebidragsanställning, det är ändå så 

svårt att hitta ett ”riktigt” arbete. En tredje informant har mer eller mindre accepterat 

koden idag och ser den som en bekräftelse på att han har ett handikapp. Han upplever 

att han har en stämpel ändå i folks ögon då han är anställd på Samhall. Han ser också en 

skillnad på att ha ett synligt eller osynligt funktionshinder/handikapp. Samme person 

upplever också att kodningen varit upphov till funderingar han har idag om hur 

funktionshindret eventuellt påverkat hans liv tidigare.  

 
”Då funderar ju folk…varför är han anställd på Samhall…vad har han för 
handikapp?” 
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”Det väcker inga frågetecken då…om man saknar ett ben” 
 

”Det handlar om längre tillbaks…folk jag kände förut…undrar om dom haft några 
tankar på nåt sätt…att jag varit avvikande” 
 

”Det sätter igång tankar…har jag varit annorlunda hela livet?” 
 

Den fjärde intervjuade tycker att det idag är både positivt och negativt med koden. Den 

har gjort det lättare att få arbete, men svårare att få ett ”riktigt” jobb eftersom koden 

syns i papperen. En person har inga tankar alls om detta idag. 

 

Analys - -nyckelord för området:  kontroll - osäkerhet 

 

En av informanterna uttrycker en klar intern locus of control då han säger sig veta bäst 

själv vad han klarar av i arbetsväg, men att han upplever sig hindrad av koden. De som 

ser positivt på kodningen eller har accepterat den, gör det med hänsyftning till att den 

underlättat för dem att få ett arbete. Att ha ett arbete framstår som en viktig del av livet. 

Ett ”riktigt” arbete på den reguljära arbetsmarknaden kan vi se värderas högre än arbete 

man fått som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Tankar bakåt i tiden om hur människor i 

omgivningen tidigare uppfattat en själv, kan vara den känsla Goffman beskriver som att 

inte veta vad folk i själva verket tänker om honom eller var han har dem (Goffman, 

1972). Här uppstår den känslan så att säga retroaktivt i samband med 

kodningsförfarandet. Att arbeta på Samhall upplevs stigmatiserande i den bemärkelsen 

att omgivningen i övrigt tros ha en negativ syn på funktionshinder och handikapp. Även 

synligt/osynligt handikapp värderas olika, där synliga funktionshinder accepteras lättare 

än osynliga. Detta kan ha att göra med den gamla synen på ”osynlig” psykisk sjukdom 

där skam och skuld är begrepp som varit rådande och i viss mån lever kvar. 

 

3.3 Arbete 

 

Samtliga tycker att de fått ett arbete/studier som är anpassade efter arbetsförmåga. 

 

”Här har jag väldigt fritt…jag kan lägga upp arbetet som jag vill”  
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”Passar perfekt”  
 

En av dessa efterlyser dock mindre ”surrig” studiemiljö i en del situationer på grund av 

ett av sina funktionshinder. Två av informanterna som arbetar upplever en 

trygghetskänsla i det faktum att de flesta på arbetsplatsen innehar en kod, det finns en 

medvetenhet och förståelse om vad arbetshandikapp kan innebära.  

 

”Man behöver inte förklara…alla vet och förstår…det känns tryggt” 
 

”Kan gå undan om jag behöver…känns tryggt”  

 

En av dessa berättar att trots detta vet inte arbetsledarna exakt vilken kod han har. Detta 

för att undvika risken att bli särbehandlad.  

  

”Jag är rädd för att det ska bli krystat…att de ska ta för stor hänsyn till en”  
 

Det som upplevs negativt på samma arbetsplats är att det ibland uppstår ”luckor” i 

arbetet då material saknas. En av informanterna söker aktivt annat arbete själv då han 

anser sig klara även andra arbetsuppgifter. Han fokuserar på vad han kan och klarar av. 

Samme person förväntar sig ingen hjälp i det fallet av AF.  

 

”Ja…jag söker jobb från mun till mun….vet vad jag kan…jag fokuserar på det jag kan 
och klarar” 
 

”Jag har inga förväntningar på af när det gäller det… jobb alltså” 
 

Analys - nyckelord för området: anpassat - trygghet 

 

Alla upplever att de har ett arbete eller studier anpassade efter förmåga. Det tyder på att 

de på ett sätt blivit ”empowrade” av samhället genom sin arbetshandikappkod, de har 

fått inflytande över arbetstakt och till viss del upplägg av arbetsuppgifter. Ändå uttrycks 

en önskan om ett annat arbete, något som visar på empowerment på personnivå.  

Att känna sig trygg på sin arbetsplats upplevdes viktigt. Det kan vara så att om de flesta 

av arbetskamraterna också har en kod så blir inte känslan av stigmatisering så påtaglig 

som utanför arbetsplatsen. Goffman (1972) skriver att individen inte behöver vara 

stigmatiserad i alla gruppkonstellationer. Trots den trygghet det kan innebära att ”alla 
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vet” fanns en rädsla för att bli särbehandlad om arbetsledarna hade kännedom mer 

precist om vilken kod man hade. Detta beskriver Goffman i sin teori som att den 

stigmatiserade ofta blir behandlad utifrån den föreställning man har om stigmat. 

 

3.4 Familj 

 

Samtliga har pratat om koden med sina respektive familjer, en informant upplever att 

det varit för mycket att sätta sig in i för anhöriga men att de reagerat för hur 

lönebidragets storlek regleras.   

 

”Jag tror inte dom orkar sätta sej in i det här systemet” 

 

Övriga säger att familjen inte haft några speciella tankar kring arbetshandikappkoden. 

 

”Dom vet om mina problem…det är inga konstigheter för dom” 

 

Analys - nyckelord för området: acceptans 

 

Att alla pratat med sina familjer ser vi som att det finns en öppenhet och kunskap inom 

familjerna om de funktionshinder som ligger till grund för arbetshandikappkodningen 

Att det för en del varit för mycket att sätta sig in i och förstå kan ge en antydan om 

svårigheten både med att ge och ta emot andrahandsinformation. Det här var ett område 

där det inte sades så mycket vilket fick oss att fundera på om det ligger något i att män 

inte är så benägna att prata om relationer, men eftersom nästa område gav oss mer 

uttömmande svar kom den funderingen på skam. 

 

3.5 Vänner 

 

En av respondenterna ser sin f.d. sambo som sin vän och henne har han pratat med. I 

övrigt inget han pratar så mycket om. En annan har pratat med en kamrat som också har 

en kod. Tror inte att han medvetet undviker att prata om det med vänner.  

 

”Ja… Jo det är väl XXXX i och för sig…är väl den enda som…i och med att han är 
ju…ja vad  är det han har…grav hörselnedsättning…och så  är det synskada också.” 
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”Jag undviker inte att berätta…kan hända att jag gjort det…men inte medvetet i alla 
fall” 
 

En person känner inte så många utanför arbetet och de han umgås med har inte frågat. 

Skulle berätta om de frågar, men säger att det skulle kännas bättre att själv ta initiativet 

att berätta. Samme informant berättar också att han haft bekanta förut som han inte 

längre har kontakt med. 

 

”Ja…det är väl mest här på arbetet då….jag hade väl några bekanta…men dom har väl 
avslutat bekantskapen ” 
 

Ytterligare en informant säger att han pratat med sina vänner och tyckte det var svårt 

början, varför det kändes så vet han inte men tror han skämdes. 

 

”Det var svårt…kändes i början…varför vet jag inte…men jag tror jag skämdes” 

 

Analys - nyckelord för området: dölja - visa 

 

Att berätta och prata om sin kod upplevs på olika sätt. Enligt Goffman händer det att en 

person med ett stigma drar till sig personer med liknande stigma för att känna stöd och 

få känna sig obesvärad i umgänget (Goffman, 1972). Det stämmer överens men svaret 

från en informant som pratat med en vän med liknande funktionshinder. Denne person  

är också osäker på om han omedvetet kan ha undvikit att berätta om sin kod, något som  

Goffman kallar för att passera. Begreppet passera innebär att hålla sitt stigma dolt och 

att det är bekant bara för den individ som har det, om han inte väljer att berätta 

(Goffman, 1972). Han menar också att alla personer som har möjlighet att passera väljer 

det alternativet eftersom det för med sig så stora fördelar att anses som ”normal” 

Osäkerheten om respondenten omedvetet undvikit att berätta ser vi som att det ändå 

finns en misstanke hos honom själv om att det har hänt. Goffman menar att en person 

som blivit stigmatiserad senare i livet blir allt mindre besvärad av nya kontakter medan 

de gamla etablerade bekantskaperna upplevs allt mer främmande (Goffman, 1972). 

Detta kan vi se överensstämmer med det svar där det berättas om avslutade gamla 

bekantskaper. Att det varit svårt att berätta och att det varit skambelagt kopplar vi till 

det som i stigmateorin beskrivs som en känsla av att vara ifrågasatt och en osäkerhet om 
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man kommer att bli avvisad eller välkommen. Skamkänslan kan också vara 

könsbetingad, att som vuxen man, bli beroende av det stöd som en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd är att inte klara sig själv. Att bli beroende kan också 

innebära en upplevelse att ens kontrollokus blir mer extern. Att skämmas för att prata 

om ämnet kan även bottna i att man själv inte fullt ut har accepterat den kod eller de 

koder man fått, fast man tyckte sig göra det från början. 

 Goffman, (1972) skriver att skammen alltid ligger på lur och att individens insikt gör 

att han inser att den egenskap han har är något skamligt. 

 

3.6 Fritid 

 

Samtliga säger att det är funktionshindret i sig som begränsar, inte kodningen i sig. 

 

”Det är mina begränsningar som jag har som hindar mej… inte koden i sig”  

  

En informant säger att han kanske undermedvetet undviker aktiviteter han skulle kunna 

genomföra för att han vet att han har begränsningar och att det är svårt att skilja på 

orsak och verkan.  

 

”Svårt att skilja på…jag vet min gräns…kanske att jag undermedvetet väljer bort…” 

 

En person säger sig ta illa vid sig om han hör andra i omgivningen uttala sig negativt 

om funktionshindrade och skulle reagera med att säga till om han blev tillräckligt 

upprörd.  

 

”Jag skulle nog koppla det som sas till mej själv… det skulle leda till tankar om mej 
själv helt klart”   
 

”Undviker konfrontationer…väljer mina strider” 
 

Övriga har inte varit i den situationen eller bryr sig inte. 

 

Analys - nyckelord för området: rädsla - mod 
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Samtliga vi intervjuade ansåg att det var funktionshindret som begränsade i valet av 

fritidsaktiviteter. Det var svårt att se en koppling till själva handikappkodningen i sig 

som orsak till att välja bort sådant man sysslat med tidigare, eller att börja med en 

aktivitet. Här tas det undermedvetna upp igen som också här kan ses som begränsning. 

Kanske undviks att prova sådant personen egentligen skulle kunna klara av på grund av 

att han vet att han har sin begränsning. Rädslan för att misslyckas och inte klara av kan 

väga tyngre än lusten att prova. 

 

På frågan om hur det skulle upplevas att höra något nedsättande om 

funktionshindrade/handikappade i sociala sammanhang, t ex skämt, svarade en av 

respondenterna att han inte skulle reagera på småsaker och undvika konfrontation om 

han inte blev tillräckligt upprörd. Samme person skulle också ta det personligt om han 

kopplar ihop det som sägs med sitt eget funktionshinder eller det faktum att han är 

anställd på en arbetsplats där de flesta anställda har en kod. Goffman (1972) skriver att 

den stigmatiserade ofta får göra beräkningar och funderingar på hur han eller hon ska 

bete sig vid nya sociala kontakter. Detta ser vi som att i fallet ovan kan den som har ett 

stigma i vissa lägen se sig som representant för den stigmatiserade grupp han tillhör. 

Det innebär att en känsla av skuld kan uppstå om man inte står upp som talesman för sin 

grupp och säger ifrån om det talas nedsättande om gruppen. Att inte bry sig kan vara en 

försvarsmekanism, man stänger ute det som sägs. Det kan vara så att ingen kraft finns 

till att gå i försvar som beskrivs ovan och för att undvika känslan av skuld så bryr man 

sig inte. 

 

3.7 Egen inställning 

 

Alla respondenter utom en upplever att kodningen haft både positiv och negativ 

inverkan på livet. Den person som är av annan mening ser inget positivt med 

kodningsförfarandet. Han säger också att Af för hans talan och att kodningen medfört 

att han inte blev erbjuden ett arbete som han själv vet med sig att han skulle ha klarat. 

 

”Upplever att arbetsförmedlingen för min talan…jag får inte prata för mej själv” 

 

”Har inte blivit erbjuden ett jobb som jag vet att jag klarar av”   
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Det som upplevts positivt är att det varit ett sätt att få arbete. Det ansågs också vara till 

fördel för arbetsgivare som kan söka arbetstagare som är berättigade till lönebidrag. 

 

”Det kan ju vara ett sätt för arbetsgivaren också…att hålla ner kostnaden för 
arbetskraften”  
 

”Kodningen har sina fördelar…för arbetsgivare mest…med tanke på lönebidraget”  

 

En informant upplever det positivt att man genom koden kan få ett anpassat arbete efter 

sina förutsättningar och att även de flesta av arbetskamraterna också hade 

arbetshandikapp. 

 

”Det är väl bara personalen som inte har nåt handikapp…men dom har ju sina besvär 
ändå” 
 

”Det kanske vore annorlunda om jag var den ende på en arbetsplats med 
handikappkod” 
 

En person upplever det negativt att han fått kod på endast två av sina funktionshinder 

och tycker det ger en bättre bild om alla funktionsnedsättningar finns med. Han tycker 

också att det ska preciseras mer exakt vad de olika koderna innebär för individen och att  

mer tonvikt ska läggas på den arbetsförmåga som finns kvar. Samma person säger att  

hans inställning till funktionshinder och handikapp inte förändrats så mycket genom 

livet, många släktingar har olika funktionshinder. 

 

”En kod säger ju egentligen ingenting” 

 

”Visst kan man ha en kod för att han har…eller hon har en viss typ av handikapp…det 
är väl en sak…men det borde beskrivas mer direkt …vad man kan eller inte kan” 
 

En annan person säger att känslan av att vara stämplad som handikappad upplevs som 

mest negativt. Den känslan tycker han ändå har minskat med tiden. Han ser det också 

som negativt att han tycker sig stänga ute annan arbetskraft, andra kan bli avundsjuka. 

Han ser också en risk med lönebidragsanställning, den kan utnyttjas av oseriösa 

arbetsgivare som trots lönebidraget och orsaken till den, ställer samma krav på 

arbetstagaren med lönebidrag som på den som inte uppbär bidraget. 
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”Det blir ju en lite konstig situation…det är ju kanske bra för dom som har ett 
handikapp då…men kanske lite fel också…då utestänger man kanske de övriga…den 
andra arbetskraften och så får dom svårare…att få jobb då” 
 
”På hotellet…där kände jag att det ställdes samma krav på mej som på en vanlig 
anställd…absolut” 
 

En av respondenterna såg det som svårare att få ett annat arbete då kodningen finns med 

i papperen. 

 

Analys - nyckelord för området: gemenskap - utanförskap 

 

Här ser vi igen att det som upplevs positivt med kodningen är att det givit ett arbete, och 

att det arbetet är anpassat efter arbetsförmåga. Även det faktum att de som har 

anställning arbetar på en arbetsplats där det finns fler arbetshandikappade upplevs 

positivt. Det tolkar vi som att det för de flesta människor är viktigt att känna sig som en 

fullvärdig medlem i en grupp. Man möter en viss förståelse i en grupp där andra har  

liknande erfarenheter. Enligt Goffman kan man där ”lägga av den vanliga masken av 

ansträngd anpassning” (Goffman, 1972, s.29). Till det citatet kopplar vi också det en av 

respondenterna uttryckte som att han inte visste hur det skulle vara att arbeta på en 

arbetsplats och vara den ende som hade en kod. Ett arbetsgivarperspektiv togs också 

upp av flera respondenter, en hade själv varit egen företagare och ser med anledning av 

detta fördelen med att arbetsgivare kan söka arbetskraft som är berättigade till 

lönebidrag. En annan ser däremot faran med att kunna bli utnyttjad som billig 

arbetskraft och att inte hänsyn tas till arbetshandikappet. Även en medvetenhet om att 

det hos andra ”vanliga” arbetssökande kan uppstå en avundsjuka gentemot 

arbetshandikappade finns hos en av de intervjuade. Nackdelar med koden sägs vara att 

den inte i sig självt beskriver exakt vad det innebär för individen, t ex kan verkningar av 

en hörselskada se olika ut för varje person. Den respondent som uttalar sig om detta 

säger också att han vill ha mer fokus på vad han faktiskt klarar av, något som också 

efterfrågas av ytterligare en av de intervjuade. Det tyder på att de känner att det till 

största delen har fokuserats på den nedsättning de har, istället för de resurser som finns 

hos dem. Vi tolkar det som att det finns en oro för att de som söker arbetskraft inte 

kommer så långt att de träffar personen före de få veta att han eller hon har ett 

arbetshandikapp. Detta anser vi leder till en förflyttning av kontrollokus från intern till 
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extern, samt att känslan av empowerment minskar. Koden ses också som ett hinder för 

att få ett annat arbete, det arbete som oftast beskrivs som ”riktigt” och påvisar 

inställningen att det arbete som nu utförs inte har samma status som ett arbete som finns 

på den öppna arbetsmarkanden.  

 

Det här området kom att handla mycket om arbete. Arbetshandikappkodningen känns 

starkt kopplad till just arbetslivet. En respondent uttryckte att hans inställning till 

funktionshinder i allmänhet inte ändrats nämnvärt då han hade många släktingar som 

hade olika handikapp. 

 

3.8 Framtid 

 

Två av informanterna tycker att kodningen fungerar. En av dem tycker att det inte spelar 

någon roll vilket system man använder sig av, stämplingen som arbetshandikappad 

finns ändå där. 

 

”Den här stämpeln kommer man ju aldrig ifrån………man kan ju kalla det något 
annat…..men man måste ju fortfarande säga att man är handikappad”. 
 
”Du är en person som behöver extra stöd……det är man ju i vilket system man än har” 
 

Den andre har inga funderingar på framtiden. En person tycker att AMI 

Arbetsmarknadsinstitutet ska handha arbetshandikappärenden som förr. Fördelen med 

det skulle vara att AMI har mer tid till att serva arbetsgivare och på så sätt skulle seriösa 

arbetsgivare kunna hitta arbetstagare som är lönebidragsberättigade. Han säger också att 

det tar för mycket tid från Af:s andra uppdrag att matcha arbetstagare mot arbetsgivare. 

Detta leder till att endast kommun, stat, landsting och möjligen större företag anställer 

människor med lönebidrag. Det finns ingen tid till att förmedla arbetskraft till mindre 

privata företag. 

 

”Plocka bort kodningen från arbetsförmedlingen…ta tillbaka gamla 
AMI…förmedlingen  har inte tid…” 
 

En annan av de intervjuade tycker att kodningen ska bort till förmån för en individs 

egna sammanställning där det lyfts fram vad personen kan och vilka utbildningar denne 

 27



har. Koden visar bara på begränsningarna. Två av respondenterna efterfrågar mer 

kunskap om funktionshinder både hos allmänhet och hos arbetsgivare. 

 

”Folk i allmänhet har väldigt lite insikt…vad det betyder och hur det påverkar en” 
 

Analys - nyckelord för området: uppgivenhet - vision 

 

Avsnittet Framtid kom också att handla till största delen om arbetslivet. Kodens vara 

eller icke vara fanns det delade meningar om. Att det i samhället skulle finnas något 

styrinstrument som gör det lättare att få ett arbete om man har en arbetsnedsättning var 

alla överens om. Men det skulle kunna se ut på ett annat sätt med tonvikt på egna 

resurser. Vi tolkar det som att det finns funderingar över kodningen, och att det finns en 

vilja till mer inflytande över sitt arbetsliv, det vill säga att inneha mer individ 

empowerment samt intern kontrollokus. Det påpekades också att upplevelsen av att ha 

en stämpel som arbetshandikappad följer med vilket system som än finns. Det uppfattar 

vi som att just för den här personen är det ett tydligt stigma att ha ett arbetshandikapp, 

vilket Goffman (1972) beskriver som djupt diskrediterande. Att låta AMI sköta 

arbetshandikappärenden som förut skulle öka chanserna för lönebidragsberättigade och 

småföretagare att hitta varandra, något som idag inte hinns med är något som en 

informant önskar. Hans egen bakgrund som egen företagare gör att han kan se på saken 

ur ett arbetsgivarperspektiv och han påtalar att det finns seriösa företagare som vill 

hjälpa samtidigt som man blir hjälpt själv med arbetskraft. Vi ser det som att han har 

personlig erfarenhet av att personer med arbetshandikapp ändå kan vara i besittning av 

stora resurser. Något som också kom fram under intervjuerna var en önskan om en 

större kunskap om funktionshinder/handikapp och arbetshandikapp hos både 

arbetsgivare och samhället i övrigt. Detta tyder på att informanterna upplever en 

okunskap och brist på förståelse både på individ – myndighets - och samhällsnivå. 

 

4 Diskussion 
 

De frågor som låg till grund för vårt uppsatsskrivande var om arbetshandikappkodning 

har en vidare inverkan på individens liv än att leda till ett arbete, och om denna inverkan 

upplevdes vara av positiv eller negativ karaktär. Vi intervjuade fem personer och vi fick 

också fem individuella upplevelser av hur kodningen upplevs. Detta faktum låter oss 
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förstå att varje individs ”ryggsäck” av erfarenheter, självkänsla och kunskaper spelar in 

för hur man hanterar situationen. Även vilka försvarsmekanismer och copingstrategier 

som aktiveras är individuellt. I en bemötande situation handlar det om att ge 

empowerment och intern kontroll lokus. Det sistnämnda, intern kontrollokus har 

beskrivits i Patrick Millet´s (2005) avhandling ”Lous of control and it´s relation to 

working life” han menar att en inre kontrollokus är en egenskap som ger bättre 

förutsättningar för att en rehabilitering ska ge önskat resultat. Förmågan att söka och 

förstå information och lärande överhuvudtaget är kopplat till kontroll lokus. Det har 

visat sig att personer med intern lokus kontroll använder sina resurser för att lära och tar 

fler initiativ till att söka och ta emot information. Att på ett bra sätt ta emot och bearbeta 

information är viktig i en rehabiliteringsprocess då man under resans gång troligen 

behöver ta till sig ny kunskap, eventuellt ett nytt arbetssätt/arbete. För att underlätta att 

jag som individ upplever en känsla av intern kontroll och empowerment är det 

betydelsefullt att processen visualiseras så att jag själv är medveten om t ex vilka 

resurser kan jag själv bidra med? Vilka kan andra tillföra? Vilka delmål/mål är rimliga? 

osv. Empowerment som ett begrepp med en yttre och inre funktion har en viktig roll i 

processen. I en artikel av W G Emener (1991) Empowerment i Rehabilitation. An 

empowerment Philosophy for Rehabilitation i the 20th century beskrivs yttre och inre 

empowerment som förutsättningar för varandra, och det ideala är ett samspel på alla 

nivåer, t ex om jag som rörelsehindrad vill börja studera i Härnösand måste samhället 

vara tillgängligt för mig. Utifrån det interna perspektivet är det av stor betydelse att 

individen själv kan se sig som en person med egen makt och kontroll och att det gensvar 

han får från omgivningen bekräftar det, då kan de viktiga inre egenskaperna som inre 

lokus kontroll, empowerment och copingförmåga växa. I manualen för 

arbetsförmedlingens  handläggare, Handikappkunskap(2003) lyfts det fram att viktiga 

faktorer att ta hänsyn till vid kartläggningen inför kodningen är resurser och intressen. 

Tyvärr har vi i vår undersökning sett att det inte alltid upplevs som så. Vi ser det som en 

nyttig påminnelse för oss, att i framtida yrkesroll se personen var den är och börja där 

och göra individen till medskapare i vilken rehabiliteringprocess det än gäller.  

 

Metoddiskussion 

 

Under vår studietid har vi lärt oss att nackdelar med samtalsintervjuer kan vara att 

frågorna kan upplevas personliga och svåra att svara på. Risken är också att man kan få 
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tillrättalagda svar. I en enkät kan det tänkas att man känner sig mer anonym och därmed 

ger mer ärliga svar. I efterhand har vi insett att om vi läst in oss mer på stigmateorin 

innan intervjuguiden formulerades skulle vi kunnat ringa in fler områden vi kunnat 

koppla till teorin. Vi visste redan från början att antalet respondenter är för litet för att 

kunna dra några generella slutsatser i statistisk mening, men vi fann några intressanta 

fakta som vi här i diskussionen väljer att lyfta fram i resultatdiskussionen. 

 

Resultatdiskussion  

 

Arbete är det dominerande begreppet i så gott som alla intervjuer och respondenterna 

återkommer ofta till det ämnet. Det finns en stark koppling mellan kodning och arbete 

och det råder inga tvivel om att kodningen varit vägen till arbete för fyra av de vi 

intervjuade. Den som nu studerar har haft arbete som han fått genom kodning. Att ha ett 

arbete är högt värderat och högst i kurs står det ”riktiga” arbetet på den öppna 

arbetsmarknaden. Och visst är det så att i vår tid och kultur kan det sägas att ha ett 

arbete är ett sätt att vara delaktig i samhällsgemenskapen. I våra ögon på gott och ont då 

vi ser att själva människovärdet ibland är så hårt knutet till lönearbete. Det gav oss 

anledning att fundera över om vi ska fortsätta knyta människors värde till lönearbete? I 

boken Etik i arbete med människor av Henrik Vettesen (2001) skriver han :  

 

”Idag måste vi ställa frågan om vi fortfarande kan eller bör, knyta individens 
värde eller erkännande till lönearbetet. Kopplingen mellan individens värde 
och lönearbetet är inte längre en självklarhet i ett samhälle som lagt epoken 
med nästan full sysselsättning bakom sig. Dagens verklighet  i väst är att 
väldigt många vuxna och arbetsföra människor saknar vanligt lönearbete – 
inte bara periodvis utan permanent. Frågan blir hur dessa människor ska 
uppnå självaktning och respekt. Den kopplingen är inte längre självklar när 
vi lagt epoken med nästan full sysselsättning bakom oss”( Vettesen: 2001, 
s.118) 

 

Det kanske är så att med nuvarande samhällsutveckling, tekniska framsteg osv måste vi 

hitta andra vägar till att varje människa kan känna sig värdefull och ha ett berättigande 

utan att detta måste vara knutet till ett lönearbete. 

 

Att det finns fler anställda på arbetsplatsen med arbetshandikapp kod gav en känsla av 

trygghet, något vi kopplade till Goffmans teori om stigmatisering där han menar att i en 

grupp människor med liknande stigma kan man vara sig själv utan att behöva anstränga 
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sig att passa in i det som i samhället anses vara det normala mönstret. Det fanns ändå ett 

motstånd för att vara helt öppen om sin kod för arbetsledarna orsakad av rädsla för att 

bli särbehandlad. Detta har Goffman också belyst som att den stigmatiserade ofta blir 

behandlad utifrån den föreställning omgivningen har om det aktuella stigmat.  

 

Stämpling, stigmatisering var något som också genomsyrade intervjuerna. Hos någon en 

klart uttalad upplevelse men hos de flesta tycks känslan av stigmatisering vara mer dold. 

Skam över att ha ett arbetshandikapp, rädsla över att berätta eller inte, känslan av att 

inte riktigt veta vad omgivningen tycker om en som person, en upplevelse som här 

också verkade retroaktivt, vittnar om att en viss stigmatisering skett för de människor vi 

intervjuat. Däremot kan vi inte säga med säkerhet att stigmatiseringen uppstått på grund 

av kodningen, den kan också ha sin grund i det faktum att det existerar ett 

funktionshinder hos varje individ. Men det gör förekomsten av stigmatiseringen inte 

mindre allvarlig, den är för oss en stark signal om att var och en av oss måste ta vårt 

ansvar för att vårt samhälle ska utvecklas så att alla människor ska känna sig som 

fullvärdiga medlemmar i samhällsgemenskapen. Ett steg på vägen till detta samhälle 

skulle kunna vara att öka kunskapen om funktionshinder, handikapp och 

arbetshandikapp i samhället i stort. Ju mer kunskap om det som tycks vara olika och 

annorlunda desto mindre rädsla och avståndstagande för det främmande, något som i 

slutänden kan minska risken för stigmatisering. Några av de intervjuade uttryckte en 

stark önskan om att det i kodningsförfarandet skulle fokuseras mer på individens 

resurser och kunskaper än vad som gjorts tidigare, något vi ser som ett bevis på en insikt 

att den som vet bäst vad han eller hon klarar är individen själv. För oss är det också 

rimligt att anta att det ur arbetsgivarperspektiv är mer intressant att ta del av den 

arbetssökandes resurser. Det behöver för den skull inte ligga någon motsättning i att 

man tar hänsyn till begränsningar som finns. Med andra ord ser vi att en helhetssyn på 

individen efterfrågas. Vi fick också en inblick i olika sätt att tänka kring lönebidrag 

beroende på respondenternas egna erfarenheter. Det kan vara förmånligt för både 

arbetstagare och arbetsgivare men kan också missbrukas och bli till ett utnyttjande av 

arbetskraft.    

 

Det som tydligt beskrevs som positivt med arbetshandikappkoden var att den givit ett 

arbete, men ändå finns en önskan om ett ”riktigt” arbete i bakgrunden för flera av dem 

som vi intervjuade. Ett annat område som beskrevs som viktigt var det anpassade 
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arbetet. Det berättas om en hög grad av kontroll över arbetet och att kravet är 

individuellt och därmed så lågt eller högt man vill. Det som upplevts negativt var att 

koden känns som ett hinder för att nå det ”riktiga” arbetet, den finns med i papper och 

dokument. Det finns risk att sorteras bort innan man hunnit göra sig gällande som 

person. Det fanns också en uppgivenhet, vilket system som än används som medel för 

att nå, få och behålla ett arbete, så finns ändå stämplingseffekten där. Man har ett 

arbetshandikapp och är därmed ansedd som en person med mindre värde. 

Vår första frågeställning var om kodningen inverkat på individens väg till arbete.  Detta 

kan vi med stor säkerhet svara ja på när det gäller våra fem respondenter.  Alla ansåg att 

de genom arbetshandikappkodningen erhållit ett arbete, anpassat efter deras förmåga. 

Den andra frågeställningen handlade om kodningens positiva respektive negativa 

inverkan på individens övriga liv. Utifrån intervjuerna kan vi inte med säkerhet säga att 

det är kodningen i sig som inverkat på individernas liv utöver arbetet. Däremot ser vi att 

koden upplevs som ett hinder för att göra sig gällande på den öppna arbetsmarknaden.  

Det har varit intressant att skriva denna uppsats och några funderingar vi inte haft 

möjlighet att titta närmare på är bland annat skillnad i upplevelse mellan kön? Om det 

inverkar hur länge man varit arbetslös innan man blev föreslagen kodning? Skillnad 

mellan synligt/osynligt funktionshinder? Är man ensam arbetshandikappad på en 

arbetsplats eller finns fler? Har det betydelse vilken kod man har? Detta ser vi som 

uppslag till vidare forskning. 
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BILAGA 1 

 

Hej! 

 

Vi heter Mari Nordlund och Carina Jansson Haglund. Vi utbildar oss till 

rehabiliteringsvetare vid Mittuniversitetet och går nu sista terminen. För närvarande 

skriver vi på vår c – uppsats. 

 

Uppsatsen ska handla om den arbetshandikapp kod som Arbetsförmedlingen erbjuder i 

syfte att ge en fördjupad service och/eller tillgång till de arbetsmarknadspolitiska 

programmen för arbetshandikappade.  

 

Vi skulle vilja veta om kodningen inverkat på individens liv. Då vi tror att du har 

erfarenhet och kunskap om detta hoppas vi på din medverkan. 

 

Vår önskan är att få intervjua dig runt frågor som rör vårt ämne. Intervjumaterialet 

kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga avidentifiering kommer att ske. Du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande i vårt uppsats arbete. 

 

Om du bestämmer dig för att medverka vilket vi hoppas, kommer vi att under vecka 13 

boka tid för intervju. Vi räknar med att intervjun ska ta max 1 timme.  

 

Då ditt deltagande skulle vara till stor hjälp för oss hoppas vi att du vill medverka. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mari Nordlund                             Carina Jansson Haglund  
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BILAGA 2 

 

INTERVJUGUIDE 

 

FÖRSTA TIDEN 

 

• Vad var din känsla när AF erbjöd kodning? 

• Hur tyckte du informationen var? 

• Hur länge funderade du innan beslut? 

 

NULÄGE 

 

• Vilka är dina tankar om kodningen idag? 

 

ARBETE 

 

• Har du fått ett arbete som passar dina förutsättningar? 

• På vilket sätt? 

 

FAMILJ 

 

• Vilka tankar har familjen haft kring kodningen? 

 

VÄNNER 

• Har du berättat för dina vänner om kodningen? 

• Vilka tankar har dina vänner haft kring kodningen? 

 

FRITID 

 

• Anser du att din fritid har påverkats? 

• Har det hänt att du avstått från aktiviteter som du tidigare gjort på grund av 

kodningen? 
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EGEN INSTÄLLNING 

 

• Vilka fördelar tycker du finns med kodningen? 

• Vilka nackdelar tycker du finns med kodningen? 

 

FRAMTID 

 

• Hur skulle du vilja att det såg ut i framtiden? 

• Kan du se andra vägar till att komma in på arbetsmarknaden? 
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