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ABSTRACT 

Syftet med denna uppsats är dels att studera hur man personer med funktionsnedsättningar 

konstrueras och framställs i Regeringens strategi för genomförandet av 

funktionshinderspolitiken 2011-2016 med fokus på arbetsmarknadspolitiken, dels att studera 

hur representanter på ett antal berörda myndigheter tolkar och uppfattar strategin. En 

diskussion kommer också att föras om vilka konsekvenser dessa diskurser kan få i 

förlängningen. Detta kommer att göras från ett perspektiv som är grundat i Michael Foucaults 

diskursteori. Min utgångspunkt har varit att allt vi tar för givet att vara sanning, bygger på 

socialt skapade antaganden. Dessa antaganden, som kallas för diskurser, speglar våra 

ideologier, värderingar och värden.  

I studien framträder de föreställningar regeringen har om målgruppens identiteter och 

egenskaper samt om vilka brister eller hinder som präglar deras tillvaro på arbetsmarknaden. 

Studie visar på en tydlig reproduktion av redan existerande stereotypa föreställningar om 

personer med funktionsnedsättningar, vilket kan bero på vilka diskurser som präglar den 

svensk forskning generellt. Studien visar också på hur dessa föreställningar om målgruppen 

har spridits sig vidare till de personer som arbetar med att implementera strategin i sitt dagliga 

arbete.  

NYCKELORD: kritisk diskursanalys, funktionshinder, funktionsnedsättning, arbetsmarknad, 

diskurser, makt, kunskap. 
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1. Inledning 

Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 sjösattes 

under sommaren 2011. Syftet med strategin var att visa politikens inriktning och beskriva de 

insatser som skall vidtas under femårsperioden för att skapa ett samhälle utformat så att 

människor med funktionsnedsättningar i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället. Strategin 

har ett starkt fokus på genomförande och en viktig mål beskrivs vara att identifiera och 

eliminera trösklar i samhället som hindrar personer med funktionsnedsättningar att vara fullt 

delaktiga i samhället. De inriktningsmål som regeringen fastställt omfattar tio prioriterade 

samhällsområden. 17 strategiska myndigheter fick i uppdrag att formulera egna delmål med 

syfte att genomföra politiken inom respektive samhällsområde. Ett särskilt prioriterat område 

är arbetsmarknadspolitiken. Den grundläggande utgångspunkten för detta område har varit att 

alla människors kompetens och vilja att arbete ska tillvaratas (Socialdepartementet, 2011). 

Att just arbetsmarknaden står i fokus i funktionshinderpolitiken har dels sin grund i att 

bekämpning av arbetslöshet är en av alliansregeringens viktigaste frågor. Samtidigt har 

personer med funktionsnedsättningar en sämre delaktighet i samhället och svårare att hävda 

sig i konkurrensen på arbetsmarknaden än övriga befolkning. Om detta skriver Myndigheten 

för handikappolitisk samordning, HANDISAM, i sin årliga uppföljning av 

funktionshinderspolitiken i rapporten Hur är läget 2012?  

Att arbete har en central roll i funktionshinderpolitiken är något som mer eller mindre alla 

deltagare i debatten utgår ifrån oavsett hur de sedan förhåller sig till hur man ska nå dit. 

Arbete har en betydelsefull roll vid förverkligandet av väsentliga värden för människan, 

såsom materiell välfärd, självkänsla, kunskaper, kreativitet, sociala nätverk och politisk 

engagemang. Inte minst har arbete betydelse för realiserandet av människans ställning som en 

aktiv samhällsmedborgare. (Olin, Ringsby-Jansson 2009:10) Arbetslivets roll för människans 

identitet och välbefinnande har dessutom stegrats under senare år, inte minst i samband med 

välfärdsstatens kris och framväxten av en global kapitalistisk ekonomi. Parallellt med detta 

har villkoren i arbetslivet och på arbetsmarknaden förändrats i olika avseenden (Ibid:5).  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka diskurser som präglar den svenska 

funktionshinderspolitiken med fokus på just arbetsmarknadspolitiken. Ett tänkbart 

tillvägagångssätt är att studera ”Regeringens strategi för genomförandet av 

funktionshinderpolitiken 2011-2016”, eftersom det där kan finnas intressant information om 
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hur personer med funktionsnedsättning konstrueras, definieras och värderas. Valet av metoder 

och språkbruk i strategin speglar vilka föreställningar som existerar om vilka brister eller 

hinder som präglar målgruppens tillvaro. Genom att analysera texten i strategin kan jag få 

information om vilka föreställningar, så kallade diskurser, som finns om målgruppens 

identitet och vad deras egenskaper och intressen består av. Dessa föreställningar har nämligen 

betydelse för den politiska kontexten och för den behandling man ger denna målgrupp. Syftet 

med uppsatsen är därför också att diskutera vilka effekter dessa diskurser kan ha, även om det 

naturligtvis kan skilja sig åt beroende på vem man frågar.  

1.2 Bakgrund 

Funktionshinder eller funktionsnedsättning är breda begrepp som ofta används mer i 

deskriptiva än i förklarande termer. Det finns ingen generell definition av begreppet 

funktionsnedsättning, det finns heller ingen regel om vilka funktionsnedsättningar som ska 

ingå i begreppet. En övergripande beskrivning görs i FN:s konvention, artikel 1, om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning: ”Personer med funktionsnedsättning 

innefattar bland annat personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller 

sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla 

och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som alla andra”. Personer med 

funktionshinder som omfattas av lagen (SOU 1997:176) definieras som: ”Den som har ett 

varaktigt fysiskt, psykiskt eller begåvningsmässigt funktionshinder som antingen är medfött 

eller förvärvat till följd av sjukdom eller skada”.  

Inom arbetsmarknadspolitiken används begreppet ”arbetshandikappad”, ett begrepp som 

syftar till en arbetssökande eller arbetstagare som av ”Fysiska, psykiska, begåvningsmässiga 

eller socialmedicinska skäl har en nedsatt arbetsförmåga och därför behöver ett särskilt stöd 

för att få eller få behålla ett arbete” (SOU 1997/98:179) och beskriver alltså förhållandet 

mellan arbetstagaren och hennes förmåga att utföra ett arbete. 

Enligt HANDISAMs, lägesbedömning Hur är läget 2012? har personer med 

funktionsnedsättning sämre villkor för delaktighet i samhället. Det är enligt rapporten även 

dubbelt så vanligt att personer med funktionsnedsättning har grundskola som högsta 

utbildning. 25 procent av personer med funktionsnedsättning har varit i ekonomisk kris, 

jämfört med 13 procent i övrig befolkning. 55 personer av 100 med funktionsnedsättning och 

nedsatt arbetsförmåga har ett arbete. För personer i övrig befolkning är det 81 av 100 som har 

ett arbete. Personer med funktionsnedsättning som har ett arbete att gå till är också mer 



7 
 

oroliga för att förlora sitt jobb än övrig befolkning (Ibid: 19). Detta gäller både män och 

kvinnor.  

Det utanförskap som präglar tillvaron för personer med funktionsnedsättningar leder till både 

social och ekonomisk ojämlikhet vilket har uppmärksammats i den politiska debatten och lett 

till att funktionshinderpolitiska frågor blivit prioriterade punkter på såväl den svenska som 

den europeiska dagordningen. Ansträngningar har gjorts på flera politiska nivåer för att 

hantera olika typer av diskrimineringstendenser (Ibid:6-10) 

 

Alliansregeringen har angett att en viktig utgångspunkt för deras arbete med 

funktionshinderspolitiken är de mänskliga rättigheter som slås fast i bland annat FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, en konvention som Sverige 

ratificerade i december 2008:”Med Sveriges ratificering av FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning (prop. 2008/09:28) har riksdagen beslutat att politiken 

ska syfta till att upprätthålla, skapa strukturer för övervakning samt att stärka de mänskliga 

rättigheterna”. Utifrån dessa ställningstaganden presenterade regeringen i juni 2011 

rapporten ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken i Sverige för perioden 

2011-2016” (Ibid: 6-10) . Funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell och strategin omfattar 

inte mindre än tio prioriterade samhällsområden samt sjutton inriktningsmål. De prioriterade 

samhällsområdena är; arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken, utbildningspolitiken, 

transportpolitiken, IT-politiken, ökad fysisk tillgänglighet, rättsväsendet, folkhälsopolitiken, 

kultur, medier och idrott samt konsumentpolitiken. I strategin framgår bland annat att arbetet 

med handikappolitiska mål ska bedrivas effektivt och inriktas på att riva hinder för 

tillgänglighet samt skapa en delaktighet i vardagen för personer med olika typer av 

funktionsnedsättningar (Ibid: 6-10).  

 

Statliga myndigheter tillskrivs ett särskilt ansvar att implementera regeringens 

funktionshinderpolitik. 17 strategiska myndigheter har fått i uppdrag att formulera delmål 

inom respektive verksamhetsområde. Hur myndigheterna sedan lever upp till detta följs 

årligen upp och presenteras som öppna jämförelser av Myndigheten för handikappolitisk 

samordning, HANDISAM, som fått i uppdrag att ansvara för uppföljningen av strategins mål 

och insatser. Regeringen kommer senast våren 2017 att redovisa en slutlig uppföljning av 

strategin för funktionshinderspolitiken (Ibid: 6-10).  

 



8 
 

1.3 Problemformulering 

Att studera hur en text är uppbyggd är intressant eftersom språket vi använder speglar våra 

ideologier, värderingar och värden. Enligt min mening vore det intressant att studera 

regeringens strategi närmare för att se hur man där förhåller sig till begreppen 

funktionsnedsättning och funktionshinder och hur man tillskriver denna grupp en viss identitet 

med särskilda egenskaper och intressen. Denna konstruktion avspeglar sig sedan i vilka 

metoder vi använder i mötet med denna grupp. Personligen tycker jag att det vore särskilt 

intressant att titta på hur vi talar om funktionshindrade på arbetsmarknaden, eftersom 

arbetsmarknadspolitiken är en central del i den borgerliga politiken, samtidigt som personer 

med funktionsnedsättningar har en sämre delaktighet i samhället (Dahlberg, Lagercrantz, 

Meclich,  m.fl. 2012:6).  

Min utgångspunkt för denna studie är att allt vi tar för givet att vara sanning, bygger på socialt 

skapade antaganden. Dessa antaganden som kallas för diskurser. En diskurs kan beskrivas 

som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:7). 

Diskurser blir ofta så självklara att vi inte ens reflekterar över dem. Av just denna anledning 

blir det så intressant att utforska dessa föreställningar samt vilka underliggande värderingar 

som finns bakom dem. För att studera hur detta skapas är en diskursanalys en lämplig metod 

att använda.  

Den strategi som regeringen tagit fram berör inte bara de myndigheter som kommer i kontakt 

med den, utan även de människor som arbetar på dessa myndigheter. Det är dessa människor 

som tolkar och implementerar strategin och de aktuella inriktningsmålen på lokal nivå. 

Följaktligen har dessa människor en avgörande roll för strategins genomslagskraft. Därför 

kommer jag, utöver diskursanalysen, även att studera hur representanter på ett antal berörda 

myndigheter tolkar, uppfattar och implementerar strategin.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka vilka diskurser som präglar den svenska 

funktionshinderspolitiken med fokus på arbetsmarknadspolitiken, dels att studera hur 

representanter på ett antal berörda myndigheter tolkar och uppfattar strategin. Detta kommer 

att göras genom djupgående analyser av både text och intervjuer.  

Mina frågeställningar i sammanhanget kan formuleras som följande: 
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 Hur framställs personer med funktionsnedsättningar i Regeringens strategi för 

genomförande av funktionshinderpolitiken med fokus på arbetsmarknadspolitiken 

2011-2016?  

 

 Hur tolkas och uppfattas strategin av de människor som arbetar med att implementera 

strategin? 

 Vilka effekter kan de funktionshinderspolitiska diskurserna få? 

Ett tänkbart tillvägagångssätt att besvara mina forskningsfrågor är att studera ”Regeringens 

strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011-2016”, eftersom det där kan 

finnas intressant information om hur personer med funktionsnedsättning konstrueras, 

definieras och värderas. Valet av metoder och språkbruk i strategin speglar vilka 

föreställningar som existerar om vilka brister eller hinder som präglar målgruppens tillvaro. 

Genom att analysera texten i strategin kan jag få information om vilka föreställningar, det vill 

säga diskurser, som finns om målgruppens identitet och vad deras egenskaper och intressen 

består av. Dessa föreställningar har nämligen betydelse för den politiska kontexten och för 

den behandling och de förutsättningar man ger denna målgrupp ute i arbetslivet. Syftet med 

uppsatsen är alltså även att diskutera vilka effekter dessa diskurser kan ha, även om det 

naturligtvis kan skilja sig åt beroende på vem man frågar.  

1.5 Avgränsningar 

Studien har av utrymmesskäl begränsats till att analysera ett av de tio politiska områden som 

finns med i Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016. 

Valet föll på arbetsmarknadspolitiken. Anledningen till detta är att en tyngdpunkt i strategin 

vilar på just detta område. 

Det är i detta sammanhang viktigt att betona att jag i denna uppsats inte studerar någon 

förändring över tid avseende funktionshinderspolitiken, jag har inte något äldre material som 

jag jämfört med. Mitt empiriska material är alldeles för litet för att dra några generella 

slutsatser utifrån. Även om jag har en jämn könsfördelning i materialet studeras heller inte hur 

kön inverkar på den textuella konsumtionen.  
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1.6 Definitioner 

Ordet ”strategin” är återkommande i denna uppsats. Detta är en förkortning och syftar till 

”Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken för perioden 2011-

2016”.  

Även här vill jag betona att denna uppsats enbart fokuserar på ett av de tio prioriterade 

politiska områdena i strategin, nämligen arbetsmarknadspolitiken.  När jag skriver ”strategin” 

eller ”regeringens strategi” syftar jag alltså till den arbetsmarknadspolitiska delen i strategin.  

1.7 Tidigare forskning 

Inför denna uppsats har jag sökt information om tidigare forskning som berör mitt ämnesval. 

Valet föll på att presentera en kartläggning av forskningsläget om funktionsnedsättningar i 

relation till omgivning och kontext. Forskning om samspelet med omgivningens möjligheter 

och hinder är relevant, särskilt i kombination med hur samhälleliga hindrande/stödjande 

processer påverkar personer/grupper med funktionsnedsättning i samhället.  

Jag kommer även att presentera tidigare forskning som rör funktionsnedsättningar på 

arbetsmarknaden som syftar till att studera den konkreta politiken och dess konsekvenser. 

Detta är intressant eftersom många debattartiklar jag stött på syftar till att argumentera för 

eller emot specifika handikappolitiska åtgärder. Vidare ville jag ge en inblick i den tidigare 

forskning som finns kring implementering av politiska beslut på lokal nivå, eftersom detta 

ingår i min frågeställning.  

 

1.7.1 Forskningsläget 

Regeringsuppdraget ”Forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder 2002-2010” 

(2011-1631) utfördes under 2011 i samverkan mellan Forskningsrådet för Arbetsliv och 

Socialvetenskap (FAS) och en arbetsgrupp via Institutet för Handikappvetenskap (IHV). 

Arbetsgruppen bestod av professor Jerker Rönnberg, professor Berth Danemark, docent 

Thomas Karlsson och doktorand leg. Psykolog Elisabeth Classon. Utredningen ger en bred 

teoretisk bakgrund till svensk forskning om funktionsnedsättningar och funktionshinder under 

perioden 2002-2010, och kan ses som en översiktlig kartläggning av den svenska 

forskningens topografi, koncentration och samspel. 

I utredningen har man strävat efter att bestämma om enskilda svenska forskningsprojekt har 

ett individuellt eller samhälleligt fokus, och om samspelet mellan individen och omgivningen 
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behandlas. Man har därmed kunnat dra övergripande slutsatser om i vilken utsträckning den 

svenska forskningen om funktionsnedsättning och funktionshinder är inriktad på perspektiven 

enbart individen, enbart miljön eller relationen individ och miljö. De perspektiv man utgår 

ifrån grundar sig i fem delvis olika sätt att se på funktionsnedsättningar: ett individuellt, ett 

kulturellt, ett socialt, ett relationellt och ett biopsykosocialt. För att underlätta läsningen har 

jag kort sammanfattat dessa perspektiv i rutan nedan.  

Projekten klassificerades även med avseende på om de tillhörde ett 

tekniskt/naturvetenskapligt, ett medicinskt/vårdvetenskapligt, ett beteendevetenskapligt, eller 

ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt perspektiv.  

 

Det individuella synsättet 

Det individuella synsättet utgår från att viss förmåga för olika funktioner är normal och att vissa 

avvikelser från denna normalitet kan betraktas som en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen 

leder i sin tur till att funktionshinder uppstår ute i samhället vilket begränsar möjligheterna till 

deltagande i olika sammanhang. Synsättet implicerar att grunden för funktionshindret finns i ett 

patologiskt förhållande som kan kopplas till kroppsliga egenskaper, det vill säga att man ser 

individens funktionsnedsättning som själva ”problemet”. (Rönnberg, Classon, Danermark m.fl. 

2011:8) 

 

Det sociala synsättet 

Det sociala synsättet utgår ifrån att det hos individer finns en bred variation i funktionsförmåga. 

Eventuella funktionshinder uppstår därför att det omgivande samhället inte är anpassat till denna 

variation. En viktig utgångspunkt för detta synsätt är att samhället ska kunna planeras så att inga 

funktionshinder uppstår.  Om tillräckliga resurser inte avsätts för att underröja hinder i miljön kan 

detta ses som ett uttryck för förtryck av vissa personer med funktionsnedsättningar. (Ibid:8) 

 

Det kulturella synsättet 

Det kulturella synsättet utgår liksom det sociala från att det finns en naturlig variation i förmåga hos 

olika individer. Att klassificera vissa avvikelser som funktionsnedsättningar är enligt det kulturella 

synsättet en social konstruktion som stigmatiserar vissa individer. Synsättet knyter an till den 

diskussion som förs i samhället om hur uppfattningar om normalitet skapas och vidmakthålls. (Ibid:9) 

 

Det relationella synsättet 

Det relationella synsättet utgår ifrån att vissa funktionsvarianter i samspel med det omgivande 

samhället kan skapa funktionshinder. Kompenserande åtgärder för att minska eller eliminera 

funktionshindret kan ske både hos individen men också inom hennes miljö. (Ibid:9–10) 

 

Det biopsykosociala synsättet 

Individuella funktioner och omgivningsfaktorer bedöms i förhållande till hur de påverkar personers 

möjlighet till full delaktighet i alla sammanhang. Att delaktighet på alla livets områden ska beaktas 

kan ses som en styrka med detta synsätt. De övriga synsätten är mer begränsade eller reduktionistiska, 

dvs. antingen är det enbart kroppen eller enbart miljön som studeras. (Ibid:10–11) 

 
 

Resultaten av utredningen visar att den individinriktade, medicinska/vårdvetenskapliga 

forskningen dominerar och dessutom har ökat under perioden 2002-2010  (Rönnberg, Classon, 
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Danermark, m.fl. 2011:20). Få företrädare finns med forskningsfokus på hindrande/ 

underlättande mekanismer i samhället, och få företrädare finns för det 

tekniska/naturvetenskapliga perspektivet. Ytterligare grunddata om forskningsprojekten rör 

arbetslivsorientering och diagnos. Den absoluta merparten av forskningen (92 %) rör inte 

arbetslivet som ett forskningsproblem. En stor del av forskningen är istället relaterad till 

diagnos/diagnosgrupp. Man kan också se att det finns forskning om diagnos/diagnosgrupp 

där satsningar inte står i proportion till prevalensen. Till exempel är forskningen om cerebral 

pares till antal mycket stor i förhållande till faktisk prevalens, medan diagnoser som dyslexi, 

ADHD och autism inte har så stora satsningar som man skulle kunna förvänta sig utifrån den 

faktiska prevalensen (Ibid: 22). 

Totalt sett dominerar de individinriktade forskningsprojekten med 59 procent, de relationella 

utgör 32 procent och endast 8 procent kan betecknas som omgivningsfokuserade, dvs. 

forskning med fokus på hindrande/underlättande mekanismer i samhället. 30 procent av alla 

forskningsprojekt är tvärvetenskapliga. Den tvärvetenskapliga forskningen som finns 

fokuserar främst på olika diagnoser, såsom hörsel, rörelsehinder, stroke och CP-skador (Ibid: 

20-22). En ytterligare aspekt som tas upp i rapporten är frågan om hur funktionsnedsättningar 

kan samspela med andra faktorer för att påverka livssituationen. Man talar då om samspelet 

mellan kön, etnicitet och klasstillhörighet. Detta perspektiv brukar benämnas intersektionellt. 

I utredningen konstateras att det enbart är ett fåtal som specifikt studerar dessa förhållanden, 

och att endast ett forskningsprojekt är intersektionellt i bred mening (Ibid: 28).  

Sammanfattningsvis kan den tidigare forskningen om funktionsnedsättningar hjälpa oss att 

förstå hur forskning och rapportering kan tänkas påverka konstruktionen av personer med 

funktionsnedsättningar. Jag kommer att återkomma till detta i min analys. 

1.7.2 Funktionshindrade i möte med arbetslivet 

I FoU-rapporten ”Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet – En utmaning för 

välfärdssystemet” (2009) skriver författarna Elisabeth Olin och Bibbi Ringsby Jansson att de 

övergripande funktionshinderspolitiska målen är att funktionshindrade personer ska ha samma 

möjlighet som icke-funktionshindrade att delta i arbetslivet. Arbetsmarknadspolitiska insatser 

syftar till att stärka målgruppen på arbetsmarknaden. De skriver vidare att 

sysselsättningsgraden har varit sämre för personer med funktionsnedsättning än för 

befolkningen i övrigt under 2000-talet, och att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som 

vidtagits inte har förbättrat gruppens ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt är det enligt 
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Olin och Ringsby-Jansson arbetsmarknadens krav och behov av ökad kompetens hos sina 

anställda som stadgar innebörden i begreppet ”arbetsförmåga”.  

I rapporten skriver författarna vidare att människor med intellektuella, psykiska och/eller 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta befinner sig i gränslandet mellan normalitet och 

avvikelse. Detta är särskilt påtagligt för dem som har en viss kapacitet att klara sig själva. 

Livet för dessa människor beskrivs som mer komplicerat än för andra människor, eftersom 

förutsättningarna för att leva ett självständigt liv blir svårare. Det kan handla om svårigheter 

att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Många får under mycket långt tid sin 

försörjning genom aktivitetsersättning, socialbidrag eller sjukskrivning. Detta trots att man 

kanske inte alltid vill se sig själv som funktionshindrad, och trots att man kanske vill ha en 

”vanlig” anställning. Detta leder till att många personer med funktionsnedsättning känner sig 

klämd mellan kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och habiliteringen (Ibid: 11-

16).  

Att få en fast anställning är svårt för personer med en funktionsnedsättning. Enligt författarna 

till rapporten beror detta på en kombination av strukturella, attitydmässiga och individuella 

faktorer som samspelar. Det kan handla om allt från brister i skolmiljön till arbetsplatsernas 

bristande tillgänglighet och/eller arbetsgivarnas låga förväntningar på dessa personer. Andra 

orsaker kan vara att den arbetsträning och praktik som många av dessa personer erbjuds ofta 

är inriktade på en begränsad arbetsmarknad med enformiga arbetsuppgifter och begränsade 

möjligheter till utveckling eller möjligheter att byta arbete. Detta innebär att de övergripande 

målen med daglig verksamhet, praktik och dylikt, som syftar till att personen på sikt ska 

kunna få möjlighet till en anställning, blir svåra att nå upp till. Övergångar till ”vanliga 

anställningsformer” är näst intill obefintliga, vilket innebär att den typen av verksamhet 

istället riskerar att bidra till en såkallad ”inlåsningseffekt” (Ibid: 11-16).  

1.7.3 Politik och implementering 

Det funktionshinderpolitiska området kan, i likhet med många andra politiska områden, inte 

enbart bedömas utifrån målsättningar, strukturer och processer. Samhällsutvecklingen i stort 

är avgörande för funktionshinderspolitikens inriktning, tillämpning och resultat. Faktorer som 

spelar in i sammanhanget är t.ex. ekonomiska konjunkturer, arbetsmarknadsförutsättningar, 

massmediernas roll samt opinions- och attitydfrågor. (Kadhim 2000:53). På det lokala planet 

är den politiska tillämpningen beroende av en rad faktorer utöver målsättning och inriktning. 

Det kan handla om tillgängliga resurser, lokala aktörer och organisatoriska former. (Ibid:53)  
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För att förstå hur tillämningen fungerar behöver man titta på olika perspektiv av 

implementering. Olika aspekter i olika implementeringsmodeller kan tillsammans ge ett 

analytiskt perspektiv på den tillämpade politikens problematik (Ibid: 54) 

Problematiken med implementering av politiska mål och beslut är att politiska beslut sällan 

genomförs så som beslutsfattarna avsett och att politikens beslutsfattande processer och 

politikformulering aldrig ger någon fullständig garanti för att beslutens genomförs så som 

man hade tänkt. Någon neutral implementering finns inte, oavsett de politiska beslutens 

innehåll och inriktning. (Ibid: 55) 

Sabatier och Mazmanian (1983) menar att politisk implementering påverkas av hur pass klart 

de politiska målen är formulerade, att de ansvariga får tillräckliga befogenheter och 

ekonomiska resurser för genomförandet samt att målen inte står i konflikt med andra 

samhälleliga mål. En annan förutsättning är enligt författarna att målen stöds och accepteras 

av såväl målgruppen som massmedier och andra berörda intressenter. Författarna nämner 

också att implementeringen påverkas av om beslutsfattare har ofullständig information och 

kunskap samt om målkonflikter förekommer i den politiska formuleringen.  

Paul Bergman (1980) nämner tregrundläggande faktorer som är avgörande när det kommer 

till implementering: (1) Oklara mål som beror på missförståelse, oordning eller 

värdekonflikter, (2) För många aktörer med sammanfallande auktoritet i processen, (3) 

Motstånd eller ineffektivitet hos dem som skall tillämpa de politiska målen. Sannerstedt 

(1997) beskriver på ett liknande sätt problematiken när politik ska implementeras i ett samspel 

mellan många olika aktörer. Problematiken i dessa processer ligger i huruvida fördelningen av 

auktoritet och ansvar är oklar. 

Majone & Wildavsky (1979) understryker att implementeringsproblem många gånger kan 

bero på politikformuleringen. Oklara och diffust formulerade mål lämnar utrymme för en 

omdefinition och ambitionssänkningar på det lokala planet.  

Lipsky (1980) tar sin utgångspunkt i de gräsrotsbyråkrater som på ett direkt sätt står i kontakt 

med målgruppen. Lipsky menar att det i själva verket är gräsrotsbyråkraterna som utformar 

politiken inom sina områden, och inte politikerna. Detta beror enligt Lipsky på 

gräsrotsbyråkraternas grad av professionalism och kompetens, förmåga att utnyttja 

handlingsfrihet, eget beslutsutrymme, ideologiska överväganden samt betingelser, stress, 

personliga relationer, fördomar och så vidare.  
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Kadhim (2000) skriver i sin avhandling ”Svenskt kommunalt flyktingmottagande – Politik 

och Implementering) att gräsrotsbyråkrater ofta kan utnyttja eller spela på oklart formulerade 

målsättningar och på så sätt avgöra vilka de reella konsekvenserna blir av fattade beslut. 

Kadhim nämner också att gräsrotsbyråkrater tenderar att kategorisera sina klienter för att 

lättare kunna hantera och kontrollera dem, många gånger genom att strukturera klienternas 

kontext.  

Sammanfattningsvis kan den tidigare forskningen kring problematik vid implementering 

hjälpa oss att förstå hur strategin kan tänkas uppfattas, tolkas och implementeras på det lokala 

planet. Jag återkommer till detta i min analys. 
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2. Teoretiskt, metodologiskt och 
analytiskt ramverk 

Denna studies teoretiska, metodologiska och analytiska ramverk grundar sig dels i Michael 

Foucaults diskursbegrepp, dels i Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Jag har valt att 

använda mig av denna kombination då den synliggör diskurser, underliggande värderingar, 

och maktrelationer, vilket har varit huvudpoängen med min problemformulering i denna 

studie.  

2.1 Foucault – diskurser, diskursanalys och makt 

En diskurs kan definieras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller delar av 

världen) (Winther Jörgensen & Phillips 2000:7). Enligt Michael Foucault skapas diskurser 

genom en ”uttalad eller skriven materiell verklighet” (Foucault 1993:7), det vill säga genom 

språket. Enligt Foucault har diskurser ingenting med sanning att göra, däremot påverkar 

diskurserna vår syn på världen. Det existerar inte bara en diskurs, utan flera samtidigt och de 

verkar parallellt inom olika diskursordningar. Det finns till exempel medicinska diskurser, 

politiska diskurser och pedagogiska diskurser, och alla ger de egna berättelser om hur vi bör 

tala om och se på vår omvärld (Winther Jörgensen Phillips 2000:16). Enligt Foucault bidrar 

diskurser i hög grad till att skapa de subjekt vi är och de objekt vi kan ha kunskap om. Detta 

är ett av flera viktiga angreppsätt i en diskursanalys; ”Hur konstitueras den sociala världen 

och dess subjekt och objekt i diskurser?” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:21) 

Winther, Jörgensen och Phillips (2000:11) beskriver hur diskursanalysen vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund med fyra utgångspunkter; För det första bör man ställa sig 

kritisk till vår kunskap om världen, eftersom vår kunskap inte kan betraktas som en objektiv 

sanning. För det andra är vår kunskap om världen historiskt och kulturellt präglad, vilket 

innebär att den förändras över tid. För det tredje skapas och upprätthålls att vår kunskap om 

oss själva och vår omvärld genom social interaktion. För det fjärde finns ett tydligt samband 

mellan social interaktion och kunskap, vilket innebär det att olika sociala världsbilder leder 

till olika sociala handlingar.  

Diskursordningen i min analys är Regeringens strategi för genomförandet av 

funktionshinderspolitiken 2011-2016. Analysen ska bidra till en förståelse för olika diskurser 

och konsekvenserna av dessa i form av den sociala praktiken. Det är här viktigt att nämna att 
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jag inte har som mål att komma fram till hur verkligheten i realiteten ser ut bakom diskursen. 

Istället är det själva diskursen som är föremål för min analys. Genom att studera uttryck och 

ordval i strategin, kan föreställningar om funktionshinder och funktionsnedsättningar 

synliggöras. Man kan på detta sätt även studera hur den diskursiva praktiken bidrar till att 

både upprätthålla och reproducera olika strukturer och maktförhållanden i samhället.  

Enligt Foucault skapar makt vår sociala omvärld och bidrar till hur världen ser ut och 

beskrivs. Samtidigt utesluter makt andra möjligheter vilket innebär att makt kan verka 

produktivt och begränsande på samma gång (Winther Jörgensen & Phillips 2000:22). Makt 

och kunskap är intimt förknippade med varandra, vilket innebär att ökad kunskap eder till 

ökad makt. Således kan diskurser användas för att förhindra eller begränsa alternativa sätt att 

tänka, förstå eller tala om världen. Genom att tillämpa en diskursanalys kan man blottlägga 

denna makt i text, samtidigt som man kan undersöka vilken/vilka diskurser som är 

dominerande. Eftersom jag i min uppsats studerar ett politiskt dokument kommer jag att 

genom det diskursanalytiska maktperspektivet se vilken definition/definitioner av personer 

med funktionsnedsättning som föreligger i regeringens strategi.   

Teori och metod är detsamma i en diskursanalys och fungerar tillsammans som ”ett paket”, 

vilket bygger på ontologiska och epistemologiska antaganden om språkets roll i den sociala 

konstruktionen av världen.(Winther Jörgensen & Phillips 2000:23).  Jag har valt att utgå från 

en kritisk diskursmodell vilken jag presenterar nedan. 

2.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Det finns en rad olika ontologiska och epistemologiska ansatser i förhållandet till 

diskursanalys. Gemensamt för dessa angreppssätt är målen om att bedriva kritisk forskning 

och kartlägga maktrelationer i samhället. Då en diskurs är en föreställning om att språket är 

och kan struktureras i olika mönster som våra handlingar sedan följer, blir en diskursanalys på 

motsvarande sätt en metod för att analysera dessa mönster. Att använda sig av en 

diskursanalys innebär följaktligen att man studerar hur den sociala verkligheten blir till, 

snarare än hur den är (Börjesson 2003:27) 

Jag kommer att följa Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys. Fairclough har i 

diskursbegreppet använt sig av en tredimensionell modell som inkluderar diskurs som (1) text, 

som (2) diskursiv praktik och som (3) social praktik. Med diskursiv praktik menas hur texter 
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produceras och konsumeras. Med social praktik menas relationerna mellan text och den 

diskursiva praktiken.  

Enligt Fairclough räcker det inte att enbart göra en textanalys om man ska göra en 

diskursanalys, eftersom förhållandet mellan text och struktur då uteblir (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:71–72).  Därför kommer jag, utöver diskursanalysen, även att studera hur 

representanter på ett antal berörda myndigheter tolkar och uppfattar strategin.  

Diskursanalysen är en form av texttolkningsstrategi. I diskursanalysen är det inte textens 

budskap som är centralt, utan det är vad texten ingår i för större sammanhang som är relevant. 

Detta på grund av att textens mening ges utifrån vilka texter som omger den och som den kan 

relateras till. Dock kan även det motsatta gälla, det vill säga att hela diskurser kan blottläggas 

utifrån enstaka texter (Bergström & Boréus 2000:29). En skiljelinje kan dras med avseende på 

om fokuset för diskursanalysen främst ligger på en specifik text, eller på relationen mellan 

flera texter (Phillips & Hardy 2002:23). I min uppsats ligger fokuset på en specifik text: 

Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011-2016.  

Kritisk diskursanalys är främst förknippad med Norman Fairclough och den tredimensionella 

modellen. Varje fall av språkbruk enligt Fairclough är en kommunikativ händelse med tre 

dimensioner. Jag kommer att använda mig av denna tredimensionella modell i min analys.  

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:74)) 

Den första dimensionen, den kommunikativa händelsen, är en textanalys av strategin där jag 

fokuserar på textens egenskaper och språkbruk. Jag kommer att observera vilka ord som 

används i samband med begreppet funktionsnedsättning eller funktionshinder. Dessa drag 
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bildar tillsammans lingvistiska diskurser vilket är ett språkbruk som kan kopplas ihop med en 

viss social praktik (Winther Jörgensen & Phillips 2000:73–75). Vidare kommer jag att studera 

textens etos, vilket innebär att man studerar hur subjekt och identiteter skapas genom språket 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:51).  

I den andra dimensionen, den diskursiva praktiken, behandlar man produktionen av texten 

och vilka målgrupper den riktar sig till. I den diskursiva praktiken kan man studera hur 

människor använder sig av språket för att skapa och/eller konsumera text som i sin tur formar 

och formas av social praktik. För att kunna identifiera olika diskurser brukar man enligt 

Faircloughs tredimensionella modell se till textens grad av interdiskursivitet samt textens 

intertextualitet. Interdiskursivitet syftar till att analysera graden av förändring av diskurserna, 

medan intertextualitet beskriver relationen mellan den kommunikativa händelsen och tidigare 

kommunikativa händelser (Winther Jörgensen & Phillips 2000:77). För att kunna beskriva 

den interdiskursiviteten krävs att man har tillgång till tidigare diskursanalytisk forskning om 

den funktionshinderspolitiska diskursordningen samt äldre politiska strategier inom det 

funktionshinderpolitiska området som man kan jämföra med. Jag har i min studie valt att 

begränsa mig till att identifiera de diskurser som produceras i Regeringens strategi för 

genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016, och hur dessa diskurser kan spridas 

vidare till människor. Detta kommer jag att undersöka genom intervjuer med representanter 

från olika yrkesgrupper som konkret kommer i kontakt med strategin på ett eller annat sätt i 

sitt vardagliga arbete. Syftet med detta är att analysera vilka tolkningar som görs av texten 

samt att se hur respondenterna använder redan befintliga diskurser när de läser och tolkar 

strategin (Winther Jörgensen & Phillips 2000:73–75).  

Den tredje dimensionen, den sociala praktiken, tar upp förhållandet mellan de två tidigare 

dimensionerna samt den större och bredare sociala praktiken. På denna nivå kan man se hur 

den diskursiva praktiken producerar eller reproducerar den existerande diskursordningen, och 

vilka konsekvenser detta kan ha för den sociala praktiken (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:90).  Enligt Fairclough är det på denna nivå nödvändigt att tillföra en 

samhällsvetenskaplig teori (Winther Jörgensen & Phillips 2000:74).  Detta kommer jag att 

göra med hjälp av diskursteori samt med hjälp av återkoppling till tidigare forskning.  
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3. Metod  

Då syftet med denna uppsats är att undersöka vilka diskurser som produceras och/eller 

reproduceras genom Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken 

2011-2016, anser jag att en kvalitativ metod är mest lämpad. Med de teoretiska antagandena 

att diskurser produceras och reproduceras genom tolkning och konsumtion av text, blir detta 

följaktligen även det metodologiska syftet.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Efter ett samtal med min handledare på Umeå universitet bestämde jag att det mest lämpade 

tillvägagångssättet för att undersöka regeringens strategi för genomförandet av 

funktionshinderspolitiken, var genom att använda mig av en kritisk diskursanalys.  

Jag började mitt arbete genom att läsa andra uppsatser och rapporter samt att söka efter 

tidigare forskning, läsa analyser, statistik och artiklar om diskursanalyser och 

funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden.  

Jag formulerade mitt syfte och valde därefter ut lämpliga teorier och tidigare forskning att 

återkoppla till i denna uppsats. Valet av respondenter för mina intervjuer bestämdes utifrån 

deras koppling till strategin (se urvalsmetod i nästa avsnitt).  Jag formulerade ett mail till 

berörda personer där jag presenterade mig själv och syftet med min uppsats. Jag frågade i 

mailet om de kunde tänka sig att medverka, vilket alla tillfrågade kunde. Jag har haft 

telefonintervjuer med tre av fyra respondenter, en person fick besvara frågorna per mail. 

Telefonintervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsfunktion på telefonen, och var 

mellan 30 och 50 minuter långa. För att intervjuerna skulle behandla frågor som är relevanta 

för studien hade jag förberett intervjuguide (se bilaga). Intervjuerna transkriberades och 

kodades enligt kvalitativa analysmetoder. Jag identifierade teman som passade min teoretiska 

ram, därefter analyserade jag materialet som jag presenterar utifrån Faircloughs 

tredimensionella analysmodell. Slutligen besvarades mina frågeställningar i uppsatsens 

slutsatser.  
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3.2 Material och urval 

Det analyserade materialet är Regeringens strategi för genomförandet av 

funktionshinderspolitiken 2011-2016. Materialet är taget från regeringens hemsida; 

www.regeringen.se 

Nyckelord som har använts vid sökning på internet är: kritisk diskursanalys, funktionshinder, 

funktionsnedsättning, arbetsmarknad, diskurser, makt och kunskap. 

I analysen beskrivs den diskursiva praktiken. Ett medvetet selektivt urval har använts, vilket 

innebär att de objekt som väljs har valts eftersom de av någon anledning är intressanta och 

relevanta för studien. För att studien skulle bli så intressant som möjligt valde jag in 

myndigheter som är relevanta för min problemformulering. Eftersom det av utrymmesskäl 

inte var möjligt att studera alla myndigheter som berörs av strategin, var jag tvungen att göra 

ett urval. Urvalet gick till på det sätt att jag för det första valde ett av de sjutton 

samhällsområden som strategin berör. Valet föll på arbetsmarknadspolitiken. Detta eftersom 

en tyngdpunkt vilar på just detta område. Jag gick sedan vidare med att välja ut en av de två 

strategiska myndigheter som direkt berörs av strategin inom arbetsmarknadspolitiken, samt tre 

andra myndigheter som indirekt berörs genom att de tillskrivs ett särskilt stort ansvar som 

arbetsgivare i den offentliga sektorn. Jag tog sedan kontakt med personer som till vardags 

kommer i kontakt med strategin på ett eller annat sätt genom sitt dagliga arbete. Den metod 

som kom att användas för att ta fram de aktuella respondenterna var ett så kallat snöbollsurval 

(Bryman 2011:433). I urvalsmodellen använder sig forskaren av det aktuella temat i studien 

för att få kontakt med ett antal människor, som i sin tur rekommenderar respondenter, därav 

namnet snöbollseffekten (Ibid:433).  

3.3 Presentation av respondenterna 

Respondenterna består av två män och två kvinnor. Deras arbetslivserfarenhet varierar från 1 

år till dryga 17 år. Respondenterna avidentifierades så att varken deras namn eller namnet på 

deras arbetsplats skulle framgå av den färdiga uppsatsen. Varför jag valde att avidentifiera 

arbetsplatserna beror helt enkelt på att det kan vara lätt att koppla ihop en specifik myndighet 

och en enskild person som arbetar med t.ex. personalfrågor på densamma. En annan 

anledning var att slippa stelbenta smeknamn som ”Personalansvarig A” eller ”Handläggare 

B”. För att göra texten lättläst har respondenterna i resultat och analysdelarna, tilldelats 

http://www.regeringen.se/
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fingerade namn. Nedan redovisas respondenternas profession samt hur länge de arbetat med 

nuvarande arbetsuppgifter. 

Henrik – Utredare på myndighet. Arbetat med nuvarande arbetsuppgifter sedan 2012. 

Lars – Personalansvarig på myndighet. Arbetat med nuvarande arbetsuppgifter sedan 2004. 

Anne – Handläggare på myndighet. Arbetat med nuvarande arbetsuppgifter sedan 2007. 

Eva – Personalansvarig på myndighet. Arbetat med nuvarande arbetsuppgifter sedan 1996. 

3.4  Etiska frågor och metodologiska problem 

Det finns några etiska aspekter i denna uppsats som är relevanta att avhandla. Den första rör 

respondenternas identiteter. Jag nämner inte respondenternas namn, inte heller vilken 

myndighet de arbetar på. Jag har dock valt att ange vilket yrke de har samt hur lång erfarenhet 

de har av sina nuvarande arbetsuppgifter. Detta på grund av att de fyra respondenterna inte 

arbetar med samma typ av arbetsuppgifter. 

En annan etisk aspekt avser epistemologi och ontologi. Enligt teorin om diskursanalys så 

existerar ingen yttre verklighet som går att använda som en lag över hur saker fungerar i 

samhället, eftersom teorin om diskursanalys är anti-realistisk (Bryman 2009:347).  Detta 

innebär att det är viktigt att jag som forskare förstår att även mina egna reflektioner och 

slutsatser enbart är en sanning bland många andra. Det positiva med det faktum att ingen 

annan kan dela min bild av verkligheten, är att min uppsats förhoppningsvis kan bidra med 

någonting nytt. 

Ett metodologiskt problem rör problemet med att utföra en analys utifrån en 

socialkonstruktivistisk ansats. Om verkligheten är socialt konstruerad och sanning är 

diskursivt skapad, måste jag som forskare fråga mig hur jag ska förhålla mig till mina egna 

resultat. Forskarens position i förhållande till det undersökta fenomenet avgör delvis vad 

forskaren kan se, men det finns alltid andra positioner som kan intas och därmed kan andra 

”sanningar” träda fram (Winther Jörgensen & Phillips 2000:28). Det är viktigt att jag som 

författare är medveten om att uppsatsens resultat enbart kan bidra med en bild av 

verkligheten. På samma sätt är det viktigt att förstå att mina egna resultat i denna uppsats 

bidrar till en konstituering av diskursen. Diskursanalysens utgångspunkt är dock att 

objektivitet inte är möjlig i en positivistisk mening. Detta innebär att diskursanalysen inte 

strävar efter att presentera någon ”objektiv sanning”.  
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet gäller frågan huruvida resultaten från studien skulle bli densamma om en helt 

annan person genomför den på nytt. Reliabiliteten är ofta ett problem när man använder sig av 

en diskursanalys. Vissa forskare menar att konstruktionistisk ansats inte ställer lika höga krav 

på intersubjektivitet som exempelvis en empiristisk ansats, eftersom man utgår ifrån 

språkbruk och social interaktion. Reliabiliteten går dock att öka genom att lämna en noggrann 

förklaring av sina tillvägagångssätt i studien, samt utförligt förklara hur man kommit fram till 

ett visst resultat. (Nylén 2005:40). 

Validitet gäller frågan om man i sin studie mäter det avsedda, samt i vilken grad resultaten 

kan generaliseras och ge vägledning i andra situationer (Kvale 1997:209). Validitet rör också 

kongruensen mellan de teoretiska antagandena och de iakttagelser och observationer man gör 

i sin studie. Att tala om en genrealiserbarhet utifrån en diskursanalys i objektivistisk mening 

är svårt trots att man använder sig av en tydlig analysram. Detta beror på att den här typen av 

studie alltid kommer att präglas av min egen förförståelse och mina egna tolkningar. 

Intersubjektiviteten blir alltså något lägre än om jag valt att göra en kvantitativ studie. Åter 

igen är dock inte generaliserbarhet ett mål för diskursiva studier (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:28).   
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4. Resultat  

I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera mina resultat och min analys av texten i 

Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Resultaten är 

uppdelade efter Faircloughs tre dimensioner, som jag tidigare beskrev i det teoretiska 

avsnittet. I den första dimensionen, den kommunikativa händelsen, analyserar jag språk och 

språkbruk i strategin. Jag tittar på hur texten producerar objekt och subjekt samt hur dessa 

tillskrivs särskilda identiteter. Jag tittar även på hur relationen mellan subjekt och objekt ser 

ut. Jag kommer att avsluta med att återkoppla till teori och tidigare forskning. 

I den andra dimensionen, den diskursiva praktiken, analyserar jag strategin för att se vilken 

eller vilka diskurser som går att finna om personer med funktionsnedsättning på 

arbetsmarknaden. Jag undersöker konsumtionen av regeringens text genom intervjuer med 

representanter från olika myndigheter som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med 

strategin i sitt vardagliga arbete. Syftet med dessa intervjuer är att undersöka hur dessa 

personer tolkar regeringens strategi och målsättningar. Jag kommer även här att avsluta med 

att återkoppla till teori och tidigare forskning. 

I den tredje och sista dimensionen, kommer jag att analysera den sociala praktiken, och titta 

på förhållandet mellan de två tidigare dimensionerna. Jag kommer på denna nivå att analysera 

huruvida den diskursiva praktiken producerar eller reproducerar den redan existerande 

diskursordningen, och jag kommer att reflektera över vilka konsekvenser detta kan ha för den 

bredare sociala praktiken. Jag kommer på samma sätt som tidigare att avsluta med att 

återkoppla denna del till teori och tidigare forskning.  

4.1 Den kommunikativa händelsen  

År 2011 lade alliansregeringen fram sin femåriga strategi för genomförandet av 

funktionshinderspolitiken, då man såg att utanförskapet bland personer med 

funktionsnedsättning är ett allvarligt problem. I strategin lyfter man fram de övergripande 

målen med arbetsmarknadspolitiken: 

 Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga ska öka 
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 Matchning mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv 

Olika åtgärder och insatser beskrivs därefter som metoder för att nå dessa mål. I dessa 

uttrycks även vad som anses vara eller kan tänkas bli problematiskt med målsättningarna i 

strategin. Problemformuleringar och åtgärder kan sammanfattas enligt följande: 

 En översyn och analys måste göras av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för 

personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

 Lönebidrag, försöksverksamheter, praktikprogram, feriepraktik, arbetslivsintroduktion 

och sysselsättningsplatser kan vara sätt att få in personer med funktionsnedsättning på 

arbetsmarknaden 

 Kunskap om personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden måste öka, 

detta ska ske genom utredningar, analyser, kartläggningar och diskussioner 

 Såväl den offentliga som den privata sektorn måste ta sitt sociala ansvar och bli bättre 

på att anställa personer med funktionsnedsättning 

 Positiva erfarenheter ska tillvaratas och spridas som goda exempel   

 Kunskap om och attityderna till personer med funktionsnedsättningar måste förbättras 

och diskriminering måste bekämpas 

 

Om man tittar på dispositionen i strategin så kan man se följande mönster: 

 Ålder är den enda dimension av mångfald inom målgruppen som berörs 

Jag kommer i följande avsnitt att använda en anpassad citationsteknik för att resonemangen 

ska bli tydliga. Inramade texter är utsnitt från den analyserade strategin. Dessa är med för att 

åskådliggöra hur jag kommit fram till min tolkning. Kursiverade ord och fraser refererar till 

dessa utsnitt. Efter varje utsnitt finns en sidhänvisning. Om man önskar läsa hela stycken eller 

strategin i sin helhet så finner man Regeringens strategi för genomförandet av 

funktionshinderspolitiken 2011-2016 under bilagor. 

4.1.1 Objekt och subjekt  

Den kommunikativa händelsen består av Regeringens strategi för genomförandet av 

funktionshinderpolitiken 2011-2016. Strategin är utfärdad av regeringen. Eftersom 

Socialdepartementet är den som producerat texten, bör de insatser och mål som presenteras i 
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strategin ses som en åtgärd av Sveriges Regering. Ett etos som skapas är därmed ett subjekt i 

form av Sveriges regering. Målgruppen för insatserna i strategin är dels de 17 myndigheter 

som berörs av den, men målgruppen är även gruppen av personer med funktionsnedsättning.   

Relationen mellan subjekt och objekt är något invecklad. Eftersom strategin ska 

implementeras på flera nivåer skapas subjekt och objekt på olika nivåer. I strategin beskrivs 

de ansvariga myndigheter som på uppdrag av regeringen har skyldighet att utföra vissa 

insatser inom ramarna för strategin. Dessa myndigheter, samt de anställda vid dessa 

myndigheter, tillskrivs på detta sätt både en subjektsroll och en objektroll. Strategin fungerar 

som en ram för berörda myndigheter och bestämmer följaktligen deras handlingsutrymme. 

Detta innebär att myndigheterna blir ”underkastade” strategin samtidigt som de ska fungera 

som en aktör i den övergripande implementeringen. Den grupp som till sist blir 

”underkastade” regeringens strategi och dess målsättningar, är personer med 

funktionsnedsättningar. Denna grupp förblir alltid den slutgiltiga målgruppen och därmed 

även objektet. Sammanfattat så antar regeringen en subjektsposition, myndigheterna som 

arbetar direkt med denna strategi och dess målsättningar antar både en roll som subjekt och 

objekt, och den slutliga målgruppen, personer med funktionsnedsättning, besitter rollen som 

objekt.  

Det är subjektet i form av regeringen som bestämmer utformningen av ramarna för 

funktionshinderspolitiken. Subjekten i form av regering och myndigheter tillskrivs särskilda 

identiteter som på olika sätt ska ha ”ansvar” att förverkliga denna politik: 

 
”Offentlig sektor bör ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning” (s. 19) 

 

 

4.1.2 Konstruktionen av personer med funktionsnedsättning  

Genom att studera uttryck och ordval i strategin, kan föreställningar om funktionshinder och 

funktionsnedsättningar synliggöras. I strategin framstår personer med funktionsnedsättning 

som synnerligen formbara och mottagliga för regeringens och myndigheternas vilja och 

uppdrag, då de hela tiden beskrivs som strategins och politikens objekt. Personer med 

funktionsnedsättning får aldrig någon position som subjekt i texten. Placeringen av personer 

med funktionsnedsättning som objekt i texten påverkar hur handlingskraftiga och 

självständiga de beskrivs som. För att illustrera hur personer med funktionsnedsättningar 

konstrueras och framställs har jag för tydlighetens skull valt att plocka ut flera exempel ur 
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Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Citaten 

redovisas med sidhänvisningar. För den som önskar se stycken i sin helhet hänvisar jag till 

strategin som finns att tillgå under bilagor.  

 
”En stor del av de arbetslösa som har en funktionsnedsättning är långtidsarbetslösa”. (s. 14) 

 

”Unga med funktionsnedsättning har generellt sett större svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden” (s.16) 

 

”Regeringen har öppnat en möjlighet för de cirka 2000 ungdomar som varje år går ut 

gymnasiesärskolan att delta i satsningar på lärlingar och vuxenutbildning. Genom denna satsning 

möjliggör regeringen för fler personer att få en lärlingsplats” (s. 18) 

 

”Det försök som nu inletts med ”coacher över tröskeln” syftar till att pröva ett stöd till arbetsgivaren 

eller arbetstagaren under den första viktiga introduktionstiden på arbetsplatsen. Det kan till exempel 

handla om att bistå med kunskap om psykisk funktionsnedsättning eller insatser av rådgivande 

karaktär till arbetsplatsen” (s. 19) 

 

”Regeringen ha givit Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en strategi för hur 

Arbetsförmedlingen kan använda sina arbetsgivarkontakter för att öka marknadsföringen av personer 

med funktionsnedsättning” (s. 20) 

 

”För de med en svagare ställning på arbetsmarknaden, såsom personer med funktionsnedsättning, 

finns ett behov av goda och stödjande arbetsmiljöfaktorer” (s. 19) 

 

4.1.3 Mångfald 

I inledningen till strategin beskrivs den politik som ligger till grund för 

funktionshinderspolitiken. Bland annat står där att:  

”Målen för funktionshinderspolitiken och inriktningen skall ligga fast; en samhällsgemenskap som 

grund, ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt 

delaktiga i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med 

funktionsnedsättning” (s. 14) 

Man nämner här kön och ålder, men tar inte upp intersektionaliteten och de olika dimensioner 

som finns hos individer genom kön, ålder, etnicitet, socioekonomisk status osv. Man 

beskriver målgruppen väldigt allmänt; ”personer med funktions nedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga”. Att olika dimensioner får olika utrymme i diskursen kan tyda på det 

som Foucault kallar utestängningsmekanismer. I och med att till exempel ålder nämns i 

strategin, men aldrig till exempel socioekonomisk status, kön och etnicitet, kan detta tolkas 

som att ålder är av större vikt att belysa än andra aspekter. Den sociala bakgrundsdimensionen 

av mångfald utestängs därmed mer eller mindre ur diskursen, vilket kan leda till att 
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funktionshinder främst förknippas med t.ex. ”unga vuxna som skall ut i arbetslivet efter 

gymnasiesärskolan". Detta kan således innebära att det funktionshinderspolitiska arbetet 

koncentreras till att handla om enbart den yngre gruppen personer med funktionsnedsättning, 

och hur man bäst ”får ut” dessa i arbetslivet efter skolan. Metoderna blir följaktligen 

anpassade efter denna grupp, t.ex. genom att framhäva åtgärder som praktik och 

lärlingsplatser. 

I strategin ägnas ingen mer text åt att beskriva eller komplexifiera gruppen personer med 

funktionsnedsättning, man talar ingenting om betydelsen av intersektionallitet. Detta kan ses 

som en utestängningsmekanism som skapar möjligheter för vissa och verkar begränsande för 

andra. Regeringen påpekar dock att det inte finns någon enhetlig definition av begreppen 

funktionsnedsättning och funktionshinder, men återger ändå de definitioner som det anses 

råda enighet kring. När regeringen återproducerar detta ”tänk” kring personer med 

funktionsnedsättning riskerar de att återproducera tron på denna grupp som ”svag”. Genom 

diskursen erkänner man ett visst sätt att tänka om gruppen, samtidigt som man utesluter andra 

sätt att tänka. Ur ett intersektionellt perspektiv kan man se på detta som en strukturell 

ojämlikhet där regeringen riskerar att reproducera en stereotyp bild kring denna grupp av 

människor och hur dessa beter sig. Man riskerar samtidigt att lägga fokus på gruppens 

”problem” istället för på deras möjligheter och faktiska handlingsförmåga.  

4.1.4 Makt 

Den utestängningsmekanism som ovan nämnts kan kopplas till maktperspektivet. Foucault 

menar att makt skapas i relationer mellan människor och genom kunskap. Detta innebär 

begränsningar för vissa personer och möjligheter för andra. Foucault menar vidare att 

diskurser erkänner vissa kunskaper och/eller sätt att tänka, men utesluter andra. Samtidigt 

fastslår diskursen vem som har rättigheter att tala och inte. I strategin kan man bland annat se 

att personer med funktionsnedsättningar framställs som ”könslösa”, ”sjuka” och ”svaga”. Om 

man som Foucault och Fairclough väljer att betrakta detta ur ett maktperspektiv kan det tolkas 

som att begränsningarna hos målgruppen verkar vara ”problemet”, eftersom detta ges mest 

utrymme. Det kan vidare tolkas som att regeringen har bestämt vad funktionshinder ska anses 

innebära och därmed har de också bestämt vad som är viktigast att prioritera i form av 

åtgärder.  

I en diskursanalys tar man fasta på att maktstrukturer kan vara subtila i skapandet av orättvisa 

förhållanden. Människors skapande av skillnader i form av binära motsatser (till exempel 
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funktionshindrad/icke funktionshindrad) möjliggör olika makttekniker. Genom att man i 

strategin framställer funktionshindrade som ”den andra” och beskriver denna grupp som 

”svag” och/eller ”annorlunda” gör man det samtidigt möjligt att dominera denna (Börjesson 

& Rehn 2009).  

4.1.5 Ansvar  

I strategin tillskriver man både privata och offentliga arbetsgivare ett särskilt socialt ansvar 

vilket också kan kopplas till maktperspektivet. Citaten nedan redovisas med sidhänvisningar. 

För den som önskar se stycken i sin helhet hänvisar jag till strategin som finns under bilagor.  

   

 
”I kontakter med arbetsgivare, både privata och offentliga, är det samtidigt angeläget att betona 

betydelsen av att dessa tar ett vidare socialt ansvar och bidrar till ett inkluderande arbetsliv” (s.16) 

 

”Andelen arbetsgivare som är beredda att anställa personer med funktionsnedsättning behöver öka” 

(s. 15) 

 

Detta val av språkbruk som vi ser ovan, kan även leda till en generalisering av arbetsgivare 

och deras synsätt på funktionsnedsättningar.  

Ett särskilt stort förtroende och ansvar tillskrivs en specifik myndighet, nämligen 

Arbetsförmedlingen, i fråga om att stärka gruppens ställning på arbetsmarknaden. Bland annat 

beskriver man vad som krävs av Arbetsförmedlingen för att nå de mål som återfinns i 

strategin: 

 
”Matchningen mellan arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

och lediga arbeten ska vara effektiv” (s. 13) 

 

Detta ansvar förutsätter ett gott samarbete mellan olika myndigheter och de övriga aktörer 

som samverkar tillsammans med denna grupps behov i centrum. Ett tänkbart problem med att 

tillskriva en enskild myndighet ett särskilt stort ansvar, är risken för att övriga aktörer i sin tur 

lägger över ansvar på just Arbetsförmedlingen om processen inte går framåt eller om man helt 

enkelt inte når upp till målen. 
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4.1.6 Tvetydighet  

Innehållet i strategin och uppbyggnaden av texten ser olika ut beroende på vad som 

presenteras. I vissa delar beskrivs tydligt hur myndigheterna bör förhålla sig till strategin, 

medan de i andra delar av texten inte är lika detaljerat. I de otydliga delarna är språket 

flytande och allmänt, och det framgår inte särskilt tydligt vad man som myndighet eller 

arbetsgivare har för roll och/ eller ansvar. Texten är generellt luftigt formulerat och innehåller 

flera motstridiga drag. När det gäller det övergripande målet om att sysselsättningsgraden 

bland personer med funktionsnedsättning ska öka, har jag undersökt hur satser är 

sammanlänkade och vad som händer när en sats i förhållande till en annan betonas eller hålls 

tillbaka. På detta sätt kan man identifiera paradoxer eller motsättningar. Ja harg valt att plocka 

ut tre exempel på den diskursiva konflikt som uppstår mellan de politiska ambitioner och 

motsvarande åtgärdsförslag som presenteras i Regeringens strategi för genomförandet av 

funktionshinderspolitiken 2011-2016. Exemplen på de diskursiva konflikterna presenteras i 

figur 2 nedan. Citaten redovisas med sidhänvisningar.  

Figur 2. Egen figur över politik och praktik. Här kan vi se att politiken har framåtsträvande 

målsättningar, men i praktiken så finns det många hinder och problem som gör det svårt att 

genomföra de politiska intentionerna.  

Politiska ambitioner (Exempel 1)  

”Fler unga måste få jobb 

eller utbildning”(s.13) 

(Exempel 2)  

”Regeringens 

huvudstrategi är att ge 

personer med 

funktionsnedsättning 

möjlighet att komma in 

på den ordinarie 

arbetsmarknaden” (s.14) 

(Exempel 3) 

”Förutsättningarna för 

personer med 

funktionsnedsättning att 

kunna finna, få och 

behålla ett arbete måste 

förbättras” (s. 13) 

 

Hinder Ekonomiska, 

administrativa, brist på 

kompetens, den lokala 

ekonomiska strukturen 

etc. 

Ekonomiska, 

administrativa, brist på 

kompetens, den lokala 

ekonomiska strukturen 

etc. 

Ekonomiska, 

administrativa, brist på 

kompetens, den lokala 

ekonomiska strukturen 

etc. 

Praktik ”Utforma 

praktikantprogram i 

statliga myndigheter” 

”Regeringen har även 

gett Socialstyrelsen i 

uppdrag att fördela 

statsbidrag till vissa 

juridiska personer som 

tillhandahåller 

sysselsättning till 

personer med psykisk 

funktionsnedsättning” (s. 

20) 

”Regeringen avser ge 

Socialstyrelsen i uppdrag 

att utforma en 

försöksverksamhet med 

meningsfull 

sysselsättning för 

personer med psykisk 

funktionsnedsättning” (s. 

20) 
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4.1.7 Kunskap 

I strategin anges en rad åtgärder som måste vidtas för att åstadkomma en förändring avseende 

målgruppens frånvaro på arbetsmarknaden. Många gånger beskriver man att det behövs mer 

kunskap om funktionsnedsättningar och funktionshinder och att detta ska komma till genom 

utredningar, kartläggningar, analyser och diskussioner. Man skriver t.ex. att: 

 
”Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga befintliga former av subventionerad 

anställning, inklusive nystartsjobb” (s. 15) 

 

”Regeringen har vidare gett Handisam i uppdrag att göra en sammanställning om effektiva metoder 

för att arbeta med attitydförändringar inom arbetsmarknadsområdet” (s. 17) 

 

”Det kan finnas anledning att utifrån denna redovisning analysera behovet av ytterligare insatser för 

att myndigheterna ska arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning ska få anställning eller 

möjlighet till praktik” (s. 17) 

 

Regeringen anser att det krävs mer kunskap om personer med funktionshinder och en bättre 

förståelse för personer med funktionshinder. Att man uttrycker en stor kunskapsbrist kan tyda 

på att den funktionshinderspolitiska diskursen kännetecknas av inre spänningar. En sådan inre 

spänning kan försvåra arbetet med att uppnå strategins inriktningsmål då det inte finns en 

tydlig linje eller enhetliga argument. Samtidigt anser man sig ha tillräkligt stor kunskap om 

funktionshinder på arbetsmarknaden för att vidta specifika åtgärder. Detta utan att referera till 

någon form forskning, teori eller statistik.   

4.1.8  Återkoppling till teori och tidigare forskning 

Både Neumann (2003) och Winther Jörgensen och Phillips (2000) beskriver i teorin om 

diskurser och kritisk diskursanalys att det är språket som skapar vår verklighet. Man 

poängterar dock att det språk som återfinns, i det här fallet i strategin, inte beskriver en 

bestämd verklighet som existerar oberoende av den kontext den skapas och används inom 

(Neumann 2003: 18-20). Textens egenskaper, grammatik, utformning och ordval formas som 

Winther Jörgensen och Phillips skriver, diskurser som kan kopplas ihop till den bredare 

sociala praktiken (Winther Jörgensen & Phillips 2000:73, 75). Det språkbruk som används i 

strategin innehåller specifika ord och uttryck som tillsammans bildar en genre vilken i sin tur 

kan kopplas till implementeringen av strategin, vilket närmare kommer att beskrivas i nästa 

dimension. Textens utformning, upplägg och språkbruk ger en bild av hur en genre kan se ut 

då den binds ihop med en politisk praktik.  
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En av strategins grundläggande utgångspunkter beskrivs vara att ”identifiera och underröja 

hinder som idag finns på arbetsmarknaden”. Man beskriver också att arbetslivet och samhället 

i stort behöver bli mer ”tillgängligt” och att ”diskriminering måste bekämpas”. Detta går att 

återkoppla till de perspektiv på funktionsnedsättningar som tidigare beskrivits under avsnittet 

tidigare forskning. Man kan genom ordval och språkbruk tydligt se att strategin präglas av det 

individuella synsättet genom att man i strategin talar om att ”identifiera och underröja hinder 

som finns på arbetsmarknaden” och genom att beskriva att ”arbetslivet och samhället i stort 

behöver bli mer tillgängligt”. Regeringen fokuserar således särskilt på ”problemen” med 

funktionsnedsättningarna. Detta framgår även genom att regeringen inte identifierar vilka 

strategier man kan använda sig av för att stärka målgruppens egen kapacitet, man saknar med 

andra ord ett relationellt perspektiv på funktionsnedsättningar och funktionshinder. Det 

individuella synsättet på funktionsnedsättningar och funktionshinder saknar helt 

omgivningsfokus, dvs. synsättet fokuserar enbart på individen. Detta förhållande leder till att 

strategin genomsyras av tydliga spänningar mellan problembeskrivning och lösningsförslag.  

Utöver det individuella synsättet kan man även identifiera det sociala synsättet, som utgår 

från att det omgivande samhället inte är anpassat till den variation i funktionsförmåga som 

finns hos individer. Synsättet utgår från att de hinder som finns i samhället, tillsammans med 

det förtryck som finns av avvikande personer, är de verkliga orsakerna till ett ”handikapp”.  

Det sociala synsättet på funktionshinder framträder i strategin genom att regeringen uttrycker 

att ”diskriminering måste bekämpas” att man måste ”förändra synsätten på funktionshinder” 

och ”eliminera hinder”. Regeringen lägger på detta sätt en särskild stor vikt på miljön. Det 

individuella och det sociala synsättet verkar begränsat och reduktionistiskt, dvs. att man 

antingen fokuserar enbart på kroppen eller enbart på miljön. Inget av perspektiven behandlar 

samspelet mellan individ och miljö, vilket inte heller strategin gör.   

Genom att jag studerat uttryck och ordval i strategin, har jag lyckats blottlägga de 

föreställningar om funktionshinder och funktionsnedsättningar som finns. Jag tycker mig i 

strategin kunna se tydlig reproduktion av redan existerande stereotypa föreställningar om 

personer med funktionsnedsättningar. Att regeringen använder sig av vissa typer av 

språkbruk, och vissa typer av diskurser, kan delvis bero på vilka diskurser som präglar den 

svensk forskning generellt. Att strategin saknar fokus på hindrande/stödjande mekanismer på 

arbetsmarknaden, kan på samma sätt bero på att forskningen i stort saknar ett 

omgivningsfokus. Resultaten i utredningen ”Forskning om funktionsnedsättningar och 

funktionshinder 2002-2010 (2011) bekräftar att det enbart finns ett fåtal företrädare med 



33 
 

forskningsfokus på hindrande/ underlättande mekanismer i samhället. Detsamma gäller 

forskning som rör arbetslivsorientering och diagnos, då den absoluta merparten (92 %) av 

forskningen inte rör detta område. (Rönnberg, Classon, Danermark m.fl. 2011:21). Detta kan 

vara en av anledningarna till att strategin präglas av paradoxer och oklara mål. 

Att det i strategin saknas en mångfald vad gäller alla diagnoser som ryms inom begreppet 

funktionsnedsättningar kan bero på att den svenska forskningen präglas av ett individinriktat 

fokus. Dessutom står forskningen kring vissa typer diagnoser/diagnosgrupper inte alltid står i 

proportion till faktisk prevalens (Ibid 2011:16). Detta innebär att kontexten präglas av en 

snedvriden bild av funktionshinder och funktionsnedsättningar vilket kan påverka hur 

regeringen framställer personer med funktionsnedsättningar i sin strategi. Man lyfter i 

strategin exempelvis frågan om samhällets fysiska rum och hur detta ska organiseras för att 

öka den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Ett sådant fokus leder 

till en strukturell ojämlikhet där regeringen riskerar att reproducera en redan existerande 

stereotyp bild av människor med en funktionsnedsättning. Dessutom lägger regeringens 

genom detta fokus, en särskilt stor vikt vid ”problemen” med funktionsnedsättningar. 

Samtidigt bekräftar detta att kontexten saknar forskningsfokus på hindrande/stödjande 

mekanismer i samhället (Ibid:43).  Detta bekräftar även vad Winther, Jörgensen och Phillips 

(2000) menar när de skriver att vår kunskap om världen är historiskt och kulturellt präglad, att 

den förändras över tid.   

Produktionen av denna strategi har inte skett oberoende av redan existerande föreställningar 

om hur vi förstår världen och hur vi bör förhålla oss till den. Precis som Fairclough och 

Foucault menar så bidrar alla sociala praktiker till att skapa den kontext som vi lever i. 

Maktstrukturer existerar och fortsätter att existera när vissa anser sig besitta kunskap om hur 

vi ska förhålla oss till vår omvärld (Winther Jörgensen & Phillips 2000:69), vilket regeringen 

gör i sin arbetsmarknadspolitiska strategi genom det åtgärder och mål som tagits fram. 

Enligt Foucault bidrar diskurser i hög grad till att skapa de subjekt vi är och de objekt vi kan 

ha kunskap om. Att forskningen i allmänhet saknar intersektionellt fokus, det vill säga att det 

saknas forskning om hur funktionsnedsättning kan samspela med andra faktorer såsom kön, 

etnicitet och klasstillhörighet kan bidra till att regeringen förbiser dessa perspektiv. Frånvaron 

av det intersektionella perspektivet framträder tydligt genom att regeringen reproducerar en 

stereotyp bild av personer med funktionshinder och vad deras hinder i samhället består av.  
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Enligt Foucault skapar makt vår sociala omvärld och bidrar till hur världen ser ut och hur man 

ska tala om den. Makt och kunskap är intimt förknippade med varandra, vilket innebär att 

ökad kunskap leder till ökad makt. Alltså kan diskurser användas för att förhindra eller 

begränsa alternativa sätt att tänka, förstå eller tala om världen. (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:22). Att man i strategin framställer personer med funktionshinder som ett objekt och 

som en homogen, ”sjuk” och ”svag” grupp är starkt förknippat med makt, och kan förhindra 

att människor som tar del av strategin ”kopierar” regeringens sätt att tänka, förstå och tala om 

personer med funktionsnedsättningar vilket i förlängningen kommer att påverka deras 

bemötande och deras behandling av målgruppen. Jag kommer att återkomma till detta i min 

analys av den textuella konsumtionen. 

De åtgärder som diskuteras i strategin är mycket homogena till sin karaktär. Valet av 

regeringens åtgärder inom det arbetsmarknadspolitiska området i strategin avspeglar vilka 

föreställningar regeringen har om målgruppens identiteter och egenskaper samt om vilka 

brister eller hinder som präglar deras tillvaro. Detta kan innebära att det åtgärdsprogram som 

tagits fram av regeringen är undermåligt underbyggda och blir därför missriktade. Elisabeth 

Olin och Bibbi Ringsby-Jansson (2009)  beskriver denna problematik i sin forskningsrapport 

”Unga i möte med arbetslivet”. Enligt författarna är det många funktionshinderspolitiska 

åtgärder som inte fungerar i praktiken. Till exempel upplever många människor med 

funktionshinder att de befinner sig i gränslandet mellan normalitet och avvikelse. Detta kan 

vara ett resultat av att regeringen bygger politiska insatser på otillräcklig forskning som gör 

att många personer med funktionsnedsättningar får svårt att identifiera sig med gruppen vilket 

riskerar sänka deras förtroende för myndigheter och de åtgärder som tagits fram. Man kan 

även beskriva det omvänt; att kontexten präglas av bristfällig forskning och en stereotyp bild 

av personer med funktionsnedsättningar, vilket sedan avspeglas i det politiska dokumentet.  

Naturligtvis måste man titta på de politiska insatser sammantaget, t.ex. utbildningspolitik i 

kombination med arbetsmarknadspolitiken innan man avfärdar eller kritiserar en hel strategi. 

Men man får inte glömma att en grupp med låg inkomst inte är mycket hjälpta av t.ex. en 

praktikplats utan lön, särskilt inte om tidigare forskning dessutom talar för att dessa typer av 

åtgärder leder till en såkallad inlåsningseffekt istället för att faktiskt leda till arbeten på den 

reguljära arbetsmarknaden. 
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4.2 Den diskursiva praktiken  

I den här delen av analysen kommer jag att presentera hur texten konsumeras av personer som 

genom sitt arbete på olika myndigheter kommer i kontakt med strategin och arbetar med att 

implementera den. Detta bygger på de intervjuer jag gjort med personer som presenterades 

närmare i metodavsnittet. Framför varje citat från intervjuerna framgår vilken respondent det 

är som talar. Respondenternas svar är kursiverade. Varje citat avslutas med ett nummer. Detta 

för att underlätta återkopplingen till teori och tidigare forskning i nästa avsnitt.  

4.3 Den textuella konsumtionen 

Jag började intervjuerna med att ställa frågor om hur respondenterna har fått information om 

strategin och vilken ”relation” de har till den i sitt arbete. Hur mycket information 

respondenterna hade fått skiljde sig åt mellan yrkesgrupperna och myndigheterna. Även 

relationen till den och på vilket sätt man arbetar med den skiljde sig åt: 

Lars: Jag känner till den och det gäller framförallt det område som jag arbetar med:  
arbetsmarknadspolitik och då framförallt vad gäller praktikprogrammet inom staten 
för funktionshindrade där vår myndighet har skrivit en överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen om att ta emot praktikanter. Vi har även ett antal anställda där 
vår myndighet erhåller någon form av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.(1) 

En annan respondent svarar:  

Eva: Jag känner till den främst genom det man kallar för ökad fysisk tillgänglighet. 
Alla myndigheter är skyldiga att besvara en enkät från Handisam årligen kring hur vi 
arbetar med tillgänglighetsarbete. Frågan är just nu speciellt aktuell då vi håller på 
med en omfattande ombyggnation av lokalerna och där tillgänglighetsperspektivet 
är med som en kravspecifikation gentemot fastighetsägaren för att säkerställa 
bästa tänkbara tillgänglighet. (2) 

En tredje respondent svarar: 

Henrik: ”Strategin är det dokument som tillsammans med konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning huvudsakligen styr vår 
myndighets arbete. Strategin tydliggör också en hel del av det arbete som 
myndigheten är ämnat att utföra, den beskriver vårt uppdrag. Jag har därför tagit 
del av strategi ingående och känner till innehållet väl”.(3) 

Alla respondenter har läst strategin och de uppger också att de varit på informationsträffar 

med andra aktörer som arbetar med liknande saker. Flera respondenter understryker vikten av 

det egna ansvaret att söka upp information, hålla sig uppdaterad och ställa frågor när man 

stöter på problem: 

Anne: När det gäller strategin som helhet så har jag inte fått mycket information. 
När det gäller praktikantprogrammet så har jag fått bra information. Dels träffade 
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jag de nationella samordnarna via Arbetsgivarverket och dels besökte den lokala 
representanten vår myndighet för att informera om praktikantprogrammet. Vad 
gäller tillgänglighetsarbetet har Handisam en mycket bra hemsida med mycket 
material.(4) 

Flera av respondenterna upplever dels att innehållet i strategin är otydligt och att det blir svårt 

att själv förstå sin roll i implementeringen. Samtliga respondenter har stött på problem när 

man försökt förstå vad som ingår i deras arbetsuppgifter och vad som förväntas av dem. Ett 

återkommande problem som framgår är framför allt kontakten med Arbetsförmedlingen: 

Lars: Kontakterna med Arbetsförmedlingen har varit väldigt blandade. Dels har det 
tagit lång tid för Arbetsförmedlingen att kunna leverera, och dessutom har 
Arbetsförmedlingen haft stora samordningsproblem internt där kommunikationen 
och informationen från de nationella samordnarna ut till lokala representanter inte 
har fungerat. Det har varit svårt att få korrekt information. En annan fråga gäller 
kompetens. När vi begärde två praktikanter med funktionshinder la vi ner mycket 
jobb på kravprofilen. Tyvärr kunde inte Arbetsförmedlingen leverera den kompetens 
vi efterfrågade. Vi tog dock emot praktikanter men problemet är att det inte kan 
leda till en anställning långsiktigt då de saknar rätt utbildning. Samtidigt har vi fått 
oerhört bra stöd när det gäller arbetsanpassningar. Det har fungerat klockrent.(5) 

De flesta respondenter har klart för sig vad strategin syftar till och vad det övergipande målet 

är:  

Eva: Ytterst handlar det om att värna om enskilda människor för lika rätt i 
samhället. Men det finns även viktiga samhällsfrågor, t.ex. att skapa hög 
sysselsättning genom att ta vara på allas kompetens. Sedan är ju strategin ett 
redskap att sätta fokus på frågorna och för att sätta press på olika myndigheter så 
att vi tar ett större ansvar.(6) 

En annan respondent svarar:  

Henrik: Framförallt är det viktigt att strategin innehåller mål överhuvudtaget och att 
mycket fokus ligger på mätning och uppföljning av målen. Det är också mycket bra 
att målen tar sin utgångspunkt både i praktik och i konventionen. En särskild fördel 
med målen är att uppföljningsansvaret ligger på de utvalda strategiska 
myndigheterna. Det tror jag gör att uppföljningen kan bli en integrerad del av 
myndigheternas arbete med funktionshinderspolitiken. Eftersom målen har sin 
utgångspunkt i konventionen så sprider det också ett rättighetstänk i 
myndigheternas arbete på ett bra sätt.(7) 

En tredje respondent svarar: 

Lars: Den syftar till att göra en konkret handlingsplan för förverkligandet av 
konventionen. Den främsta förändringen från tidigare är det uttalade 
uppföljningsperspektivet. Det ställer krav på aktörer att inte bara genomföra på god 
vilja utan att mäta resultaten av genomförda insatser för att se om dessa fungerar 
eller om mer insatser behöver genomföras. Strategin syftar också till att stärka 
rättighetsperspektivet inom funktionshindersfrågan. (8) 
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Senare i intervjun ger en av respondenterna ett exempel på egna tankar och reflektioner kring 

målen i strategin samt målgruppen:  

Anne: Det här är angelägna mål för hela samhället. Det är också viktiga mål för de 
enskilda människorna som riskerar att inte kunna leva ett liv utifrån samma 
förutsättningar som alla andra.(9) 

När jag frågade respondenterna om vad man ansåg vara positivt med strategin fick jag bland 

annat till svar: 

Lars: Att frågorna uppmärksammas och att vi myndigheter får visst stöd i arbetet. 
Att ta emot praktikanter med funktionshinder skapar ofta positiva effekter bland 
våra medarbetare. Exempelvis så skapar det ofta en positiv stämning och man 
ställer gärna upp för att handleda. Det blir ofta också att man reflekterar över sin 
egen livssituation och inser hur enkelt deras liv är gentemot de som har ett 
funktionshinder. Många gånger ökar förståelsen också för att vissa funktionshinder 
inte är ett hinder för de arbetsuppgifter vi har att utföra. Vi lär oss också mer om 
olika funktionshinder. Denna kompetens kan vi sedan använda för att hjälpa våra 
kunder och ytterst ge bättre service. (10) 

När vi talade om vad de uppfattade som negativt med strategin kom vi in på det ansvar som 

myndigheterna har tillskrivits: 

Eva: Egentligen ingenting. Det gäller bara att gå från teori till praktik. Ibland kan vi 
myndigheter också uppleva att vi förväntas ta ett visst ansvar men att vi inte alltid 
får det ekonomiska stöd, till exempelvis för handledare, som kan behövas eller det 
kompetensstöd vi kan behöva.(11) 

En annan respondent svarar:  

Henrik: De resultat som uppföljning hittills visat är att utvecklingen går alltför 
långsamt. Det finns ett problematiskt samband i att en viktig del av arbetet är att de 
olika aktörerna tar till sig funktionshindersfrågan och själva vill utveckla den snarare 
än att använda sanktioner och piskor. Samtidigt ser man ju att många aktörer inte 
tar det ansvar som strategin pekar ut. En annan del är att många mål inte är 
tillräckligt tydliga eller inte är utformade på så sätt att de är fullt ut mätbara. Det är 
ett problem då det problematiserar uppföljning av utvecklingen.(12) 

Under alla intervjuer kommer temat samarbete upp. Alla tycker att det är viktigt med ett bra 

samarbete för att målen i strategin ska kunna nås. När jag frågar om man tror att målen i 

strategin är nåbara, återkommer vi till ett tidigare nämnt problem: 

Lars: Både ja och nej. Det bekymrar mig att Arbetsförmedlingen inte kan leverera 
rätt kompetens.(13) 

Ett annat centralt tema i mina intervjuer var hur respondenterna uppfattar sin egen roll i 

arbetet med att implementera strategin. Alla fyra personer hade klart för sig vad syftet var. 

Samtliga svarar att det övergripande syftet är att personer med funktionsnedsättningar ska 
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etableras på arbetsmarknaden, och att vägen in är genom praktikplatser och liknande. Såhär 

svarar två av respondenterna: 

Henrik: Jag har ett stort ansvar att höja kompetensen och öka medvetenheten hos 
våra chefer. Ytterst är det de som t.ex. ska ta emot praktikanterna.(14) 

Eva: Jag tycker att det har fungerat bra. Det finns en öppenhet att ta emot 
praktikanter. Samtidigt tar det ibland tid och det krävs en del 
informationsinsatser.(15) 

4.3.1 Återkoppling till teori och tidigare forskning 

Konsumtionsdelen av den diskursiva praktiken ger oss en bra bild av hur textkonsumtionen 

ser ut för myndighetspersoner som direkt arbetar utifrån regeringens strategi. Vi har tidigare 

kommit fram till att regeringen framställer personer med funktionshinder som objekt, som en 

”svag” grupp i behov av en meningsfull sysselsättning i vardagen, och att regering, 

myndigheter och arbetsgivare har ett ”socialt ansvar” för att skapa dessa sysselsättningar åt 

målgruppen. Detta ”tänk” kring målgruppen såväl som metoderna, har oreflekterat spridits 

vidare till de personer som arbetar med att implementera strategin genom den textuella 

konsumtionen. Hur myndighetspersoner har konsumerat texten i strategin, speglas klart och 

tydligt i citat 14 och 15, där respondenterna helt enkelt har döpt om målgruppen till 

”praktikanter”. 

Det finns fler exempel på när regeringen ger uttryck för stereotypa och nedvärderande 

uppfattningar om vad målgruppens identitet och intressen består av, vilket sedan avspeglar sig 

i den behandling man ger denna målgrupp. Samtidigt har statliga institutioner och byråkratier 

sina bestämda intressen av administrativ förenkling (Kadhim 2000: 56) vilka inte alls behöver 

överensstämma med målgruppens: 

Lars: Jag känner till den och det gäller framförallt det område som jag arbetar med:  
arbetsmarknadspolitik och då framförallt vad gäller praktikprogrammet inom staten 
för funktionshindrade där vår myndighet har skrivit en överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen om att ta emot praktikanter. Vi har även ett antal anställda där 
vår myndighet erhåller någon form av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.(1) 

I citat nummer 5 och 13 uttrycker respondenten en tveksamhet till om målen i strategin 

kommer att uppnås eftersom Arbetsförmedlingen ”inte kan leverera” rätt kompetens. 

Respondenten lägger här över ett stort ansvar på en specifik myndighet, vilket kan kopplas 

tillbaka till analysen i den tidigare dimensionen, där jag uppmärksammade det ansvar som 

tillskrivits Arbetsförmedlingen och vad detta kunde tänkas få för konsekvenser. Enligt den 
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tidigare forskningen kring implementering av politiska beslut kan problem uppstå i de fall där 

flera olika aktörer ingår. Paul Bergman (1980) nämner att en grundläggande faktor som är 

avgörande när det kommer till implementering, är om för många aktörer med sammanfallande 

auktoritet deltar i processen. Sannerstedt (1997) bekräftar bilden av att det kan uppstå 

problem med implementering om detta ska ske i ett samspel mellan flera olika aktörer. Det 

kan enligt Sannerstedt bero på en ojämn eller oklar fördelning av auktoritet och ansvar i 

arbetsprocessen. Paul Bergman (1980) tar vidare upp ytterligare en viktig faktor som är 

avgörande för hur implementeringen ska lyckas, och det är huruvida det förekommer 

motstånd eller ineffektivitet hos dem som skall tillämpa de politiska målen. 

När vi tittar på vad respondenterna uttrycker i citat 11 och 12, rörande oklara mål och 

tvetydigheter i strategin, så bekräftar dessa bilden av att det finns en varierad grad av tydlighet 

i strategin. Tvetydighet kan vara mer eller mindre avsiktlig från producentens sida, i detta fall 

regeringen. Majone & Wildavsky (1979) understryker att implementeringsproblem många 

gånger kan bero på just politikformuleringen, och att oklara och diffust formulerade mål 

lämnar utrymme för en omdefinition och ambitionssänkningar på det lokala planet. Detta kan 

ytterligare förklara varför respondenterna först och främst talar om ”praktikplatser” när de 

talar om funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Möjligtvis är det så att regeringens 

förslag om ”praktikplatser” och dyl. är det enda som är tillräckligt konkret beskrivet i 

strategin för myndigheterna att ”ta till sig”.  

Eftersom respondenterna arbetar på olika myndigheter och har olika arbetsuppgifter och olika 

lång erfarenhet, så ser också deras arbete utifrån strategin olika ut. Som vi såg i presentationen 

av respondenternas svar så förekommer det olika diskurser inom denna diskursordning. Varje 

diskurs representeras av de olika yrkesgrupperna, vilket innebär att alla berörda myndigheter 

kan ha olika synsätt på hur man bäst implementerar strategin. Det funktionshinderpolitiska 

området kan, i likhet med många andra politiska områden, inte enbart bedömas utifrån 

målsättningar, strukturer och processer. Samhällsutvecklingen i stort är avgörande för 

funktionshinderspolitikens inriktning, tillämpning och resultat. Faktorer som spelar in i 

sammanhanget är t.ex. ekonomi, arbetsmarknadsförutsättningar, mediernas roll samt 

opinions- och attitydfrågor. (Kadhim 2000:53). På det lokala planet är den politiska 

tillämpningen beroende av en rad faktorer utöver målsättning och inriktning. Det kan handla 

om tillgängliga resurser, lokala aktörer och organisatoriska former. (Ibid:53)  
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Gemensamt för respondenterna är att man inte ser det som en enkelriktad process att omsätta 

strategin i praktik. I intervjuerna framkommer att det är och har varit en trög process, där man 

dels försöker klargöra vad uppdraget och ansvaret innebär, och dels försöker samarbeta med 

övriga myndigheter och aktörer i den gemensamma frågan. Här vill jag åter knyta an till det 

Paul Bergmans (1980) beskriver som tregrundläggande faktorer som är avgörande när det 

kommer till implementering: Oklara mål som beror på missförståelse, oordning eller 

värdekonflikter, för många aktörer med sammanfallande auktoritet i processen, och/eller 

motstånd eller ineffektivitet hos dem som skall tillämpa de politiska målen. Även Sannerstedt 

(1997) beskriver som jag tidigare nämnt, att implementeringsarbete kan försvåras när flera 

olika aktörer ska samspela, och särskilt om fördelning av auktoritet och ansvar är oklar. 

Eftersom strategin innehåller många oklara och motsägelsefulla mål med oklar 

ansvarsfördelning, och genom att implementeringsarbetet kräver ett nära samarbete mellan 

olika aktörer, är det fullt rimligt att processen går trögt för alla inblandade.  

Sabatier och Mazmanian (1983) menar att politisk implementering påverkas av hur pass klart 

de politiska målen är formulerade, att de ansvariga får tillräckliga befogenheter och 

ekonomiska resurser för genomförandet samt att målen inte står i konflikt med andra 

samhälleliga mål. Sabatier och Mazmanian nämner också att implementeringen påverkas av 

om beslutsfattare har ofullständig information och kunskap samt om målkonflikter 

förekommer i den politiska formuleringen: 

Eva: Ibland kan vi myndigheter också uppleva att vi förväntas ta ett visst ansvar men 
att vi inte alltid får det ekonomiska stöd, till exempelvis för handledare, som kan 
behövas eller det kompetensstöd vi kan behöva.(11) 

Citat nummer 10 är särskit intressant eftersom det framkommer en diskurs som var helt 

oväntad för mig, nämligen den ekonomiska. Respondenten växlar dock mellan vad som han 

anser vara den mest positiva effekten av att ha personer med funktionshinder på sin 

arbetsplats. Detta visar på att det finns flera diskurser inom funktionshindersdiskursen, vilket 

också kan innebära att det uppstår spänningar mellan diskurserna när de tar utrymme av 

varandra. Att det existerar olika diskurser inom diskursordningen kan dels uppfattas som att 

dessa ska arbeta tillsammans för att uppnå de mål som regeringen satt upp. Samtidigt 

konkurrerar vissa diskurser och tar utrymme från varandra. Sabatier och Mazmanian (1983) 

menar att politisk implementering påverkas av att målen inte står i konflikt med andra mål. 

Lipsky (1980) menar att det i själva verket är gräsrotsbyråkraterna som utformar politiken 

inom sina områden, och inte politikerna. Detta beror enligt Lipsky på gräsrotsbyråkraternas 
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grad av professionalism och kompetens, förmåga att utnyttja handlingsfrihet, eget 

beslutsutrymme, ideologiska överväganden och så vidare. När det gäller den ekonomiska 

diskursen så behöver den nödvändigtvis inte vara ”ny”, eftersom regeringen i strategin 

marknadsför fördelarna med att arbeta för en ”mångfald” inom sin organisation, och 

uppmanar arbetsgivare till att sprida goda exempel på hur personer med funktionshinder kan 

bidra till olika positiva effekter på arbetsplatser: 

Lars: Att ta emot praktikanter med funktionshinder skapar ofta positiva effekter 
bland våra medarbetare. Exempelvis så skapar det ofta en positiv stämning och man 
ställer gärna upp för att handleda. Det blir ofta också att man reflekterar över sin 
egen livssituation och inser hur enkelt deras liv är gentemot de som har ett 
funktionshinder. (10) 

Efter att jag har studerat uttryck och ordval i strategin och synliggjort vissa föreställningar om 

funktionsnedsättningar och funktionshinder, så kan jag i denna dimension studera hur den 

diskursiva praktiken bidrar till att både upprätthålla och reproducera olika strukturer och 

maktförhållanden i samhället.  I citat nummer 10 särskiljer respondenten en funktionshindrad 

från en icke-funktionshindrad och tillskriver båda grupperna vissa egenskaper. De ”vanliga” 

anställda positioneras i detta citat som ”ambitiösa” och ”hjälpsamma” som gärna ställer upp, 

medan personer med funktionsnedsättning positioneras som ”svaga” och ”mindre lyckligt 

lottade”. Diskursen har på så vis givit dessa personer en särskild identitet (Winther Jörgensen 

& Phillips 2000:20). På detta sätt konstrueras identiteter som sedan vidmakthålls. Detta 

påverkar även handlingsutrymmet för en person med en funktionsnedsättning på denna 

arbetsplats. Eftersom denne ses inom vissa ramar som diskursen har konstruerat så ”vet” 

också personer med en funktionsnedsättning vad som förväntas av henne i den miljön. På 

detta sätt reproduceras de normer och värderingar som personer med funktionsnedsättningar 

efterlever. Samtidigt är denna diskurs inte alls ny. Den är en reproduktion som ramlar rakt ner 

i knät på myndighetspersonerna genom den framställning av personer med 

funktionsnedsättningar som görs i strategin. Här går det även att tillägga det Kadhim (2000) 

nämner i sin avhandling ”Svenskt kommunalt flyktingmottagande – Politik och 

Implementering” om att gräsrotsbyråkrater ofta tenderar att kategorisera sina klienter för att 

lättare kunna hantera och kontrollera dem, många gånger genom att strukturera klienternas 

kontext. Att regeringen framställer personer med funktionsnedsättningar väldigt generellt, är 

inte bara diskriminerande, det underlättar även gräsrotsbyråkraternas kontroll över 

målgruppen.  
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Man lyfter i strategin behovet av att ”eliminera orimliga trösklar”, men talar ingenting om 

vilka dessa trösklar är, man talar heller ingenting om vilka strategier man kan använda sig av 

för att stärka gruppens egen kapacitet. Detta återspeglas tydligt i mina intervjuer med 

respondenterna. Att strategin präglas av ett individuellt och socialt synsätt på 

funktionsnedsättning, och att den saknar fokus på hindrande/stödjande faktorer, märks tydligt 

genom respondenternas sätt att tala om funktionsnedsättningar och funktionshinder. Exemplet 

nedan avspeglar också den kontext strategin är framtagen i: 

Eva: Jag känner till strategin främst genom det man kallar för ökad fysisk 
tillgänglighet. Alla myndigheter är skyldiga att besvara en enkät från HANDISAM 
årligen kring hur vi arbetar med tillgänglighetsarbete. Frågan är just nu speciellt 
aktuell då vi håller på med en omfattande ombyggnation av lokalerna och där 
tillgänglighetsperspektivet är med som en kravspecifikation gentemot 
fastighetsägaren för att säkerställa bästa tänkbara tillgänglighet. (2) 

Respondentens fokus på att organisera det fysiska rummet och säkerställa den fysiska 

tillgängligheten, kan bero på att just tillgänglighetsperspektivet är ett någorlunda konkret 

formulerat mål för myndigheterna att arbeta med. 

Även om många idag inte på något sätt har öppet diskriminerande attityder gentemot 

funktionshindrade (eller för den delen är öppet diskriminerande gentemot homosexuella, 

utrikesfödda, kvinnor, män eller särskilda religioner osv.), så kan institutioner i samhället vara 

tröga i och med att man behåller en exkluderande mot vissa grupper. De utestängande 

effekterna kan till exempel ha sin upprinnelse i att funktionsnedsatta har bristande 

utbildningsresurser som har förorsakats av en tidigare långvarig diskriminering i samhället: 

Lars: När vi begärde två praktikanter med funktionshinder la vi ner mycket jobb på 
kravprofilen. Tyvärr kunde inte Arbetsförmedlingen leverera den kompetens vi 
efterfrågade. Vi tog dock emot praktikanter men problemet är att det inte kan leda 
till en anställning långsiktigt då de saknar rätt utbildning.(5) 

I följande citat återkommer vi till det ansvar regeringen har lagt på Arbetsförmedlingen. När 

det gäller detta citat vill jag återkoppla till vad Kadhim (2000) menar är problematiken med 

implementering av politiska mål och beslut. Enligt Kadhim genomförs politiska beslut sällan 

så som beslutsfattarna avsett och att politikens beslutsfattande processer och 

politikformulering aldrig ger någon fullständig garanti för att besluten genomförs så som man 

hade tänkt från början. Någon neutral implementering finns inte, enligt Kadhim.  

Lars: Kontakterna med Arbetsförmedlingen har varit väldigt blandade. Dels har det 
tagit lång tid för Arbetsförmedlingen att kunna leverera, och dessutom har 
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Arbetsförmedlingen haft stora samordningsproblem internt där kommunikationen 
och informationen från de nationella samordnarna ut till lokala representanter inte 
har fungerat. Det har varit svårt att få korrekt information. En annan fråga gäller 
kompetens. (5) 

Lars: Det bekymrar mig att Arbetsförmedlingen inte kan leverera rätt 
kompetens.(13) 

Kadhim (2000) skriver i sin avhandling ”Svenskt kommunalt flyktingmottagande – Politik 

och Implementering) att gräsrotsbyråkrater ofta kan utnyttja eller spela på oklart formulerade 

målsättningar och på så sätt avgöra vilka de reella konsekvenserna blir av fattade beslut. Även 

Majone & Wildavsky (1979) menar att implementeringsproblem många gånger kan bero på 

politikformuleringen. Oklara och diffust formulerade mål lämnar nämligen utrymme för en 

omdefinition och en ambitionssänkning på det lokala planet, vilket jag tycker mig kunna se en 

tendens till i citaten ovan. 

4.4 Den sociala praktiken 

Den sociala praktiken, att implementera en politik som ska öka sysselsättningen bland 

personer med funktionsnedsättning, har vuxit fram som ett sätt att möta problematiken med 

att personer med funktionsnedsättningar står längre ifrån arbetsmarknaden än övriga 

befolkningen. Målen med strategin är att öka sysselsättningsgraden för personer med 

funktionsnedsättning samt att effektivisera matchningen mellan arbetssökande personer med 

funktionsnedsättning med lediga arbeten. Med dessa mål pekar regeringen på att arbete och 

sysselsättning är det viktigaste för människor i ett samhälle, och att en sysselsättning är 

lösningen på det utanförskap som målgruppens vardag präglas av. Dessa mål skildrar hur vi 

förstår världen och hur vi väljer att tala om den. Kontexten innefattar även den 

individualistiska diskurs som strategin bygger på, det vill säga strävan efter jämlikhet i 

levnadsvillkor och ett samhälle som är utformat så att alla kan ta del av den. Denna diskurs 

finns redan. Den reproduceras genom strategins utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna.  

Jag har i de tidigare delarna av analysen kommit fram till att regeringens strategi som 

kommunikativ händelse, innehåller en blandning av olika diskurser. Jag har bland annat 

identifierat den ekonomiska diskursen, men framförallt genomsyras regeringens strategi av 

den omhändertagande och stöttande diskursen.  

Om vi backar tillbaka till textanalysen och analysen av den diskursiva praktiken och knyter 

ihop dessa med den sociala praktiken, så framgår det bland annat att regeringens insatser 
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fokuserar mycket på grundläggande civila och sociala rättigheter framför mer framåtsträvande 

politiska rättigheter.  

4.4.1 Återkoppling till teori och tidigare forskning 

Produktionen av regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken har inte 

skett oberoende av redan existerande föreställningar om hur vi förstår världen och hur vi bör 

förhålla oss till den. Precis som Fairclough och Foucault menar så bidrar alla sociala praktiker 

till att skapa den kontext som vi lever i. Maktstrukturer existerar och fortsätter att existera när 

vissa anser sig besitta kunskap om hur vi ska förhålla oss till vår omvärld (Winther Jörgensen 

& Phillips 2000:69), vilket regeringen gör i sin arbetsmarknadspolitiska strategi genom det 

åtgärder och mål som de tagit fram. 

Foucault menar att det inte finns någon maktrelation utan motsvarande kunskapsfält och att 

kunskap både förutsätter och grundas på maktrelationer. Utifrån texten i strategin verkar 

forskning och akademisk kunskap tillskrivas stor betydelse och man uttrycker ett behov av 

mer kunskap om funktionsnedsättningar och funktionshinder på arbetsmarknaden. Detta gör 

att man inte kan undgå att reflektera över hur den akademiska kunskapen kan bidra till att 

befästa de ojämlika maktrelationer som finns. Detta gäller naturligtvis även min egen uppsats. 

Det finns en maktordning och de som ingår i denna maktordning besitter stor makt. Med makt 

kommer även ett ansvar över de diskurser man producerar eller reproducerar. Anledningen till 

att det överhuvudtaget behövs en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken är 

för att det i vårt samhälle finns föreställningar om vissa grupper av människor . 

Föreställningar som gör det svårt för dem att ta plats i samhället. Regeringen har identifierat 

ett flertal problem och försöker till viss del att påverka uppdelningen av ”vi” och ”dem”, men 

eftersom detta sker utifrån föreställningen av att det faktiskt existerar ett ”vi” och ”dem” så 

skapar man snarare en rundgång i diskursordningen. Denna effekt beror enligt Fairclough på 

att diskurserna fungerar ideologiskt eftersom diskursiva praktiker ofta bidrar till att producera 

eller reproducera ojämlika maktförhållanden (Winther Jörgensen & Phillips 2000:69). Som vi 

har sett i de tidigare delarna så reproduceras och upprätthålls ojämlika maktförhållanden 

mellan subjekten och objekten. Diskurserna bidrar till att upprätthålla diskursordningen om att 

objekten, personer med funktionsnedsättningar, är en ”utsatt” och ”svag” grupp kräver särskilt 

stöd från staten för att få och få behålla ett arbete.  
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Regeringens val av metoder speglar deras föreställningar om vilka brister eller hinder som 

präglar gruppens tillvaro. Föreställningarna är stereotypa och homogena till sin karaktär. 

Detta leder till en problematik när regeringen vill hjälpa målgruppen att erhålla en ”förmån” 

som egentligen inte uppskattas av målgruppen själva. Regeringen anser att personer med 

funktionsnedsättningar är hjälpta av tillgången till bland annat lönesubventionerade 

anställningar, såsom lönebidrag, trygghetsanställningar och skyddad anställning i Samhall 

AB. När det, som forskningsläget beskriver, saknas en intersektionalitet och mångfald i 

framställningen av personer med funktionsnedsättningar, är det inte konstigt om dessa 

”arbeten” inte är attraktiva för merparten av målgruppens medlemmar, även om arbetena är 

eftertraktade ur regeringens synvinkel. Regeringen framhäver fördelarna med att målgruppen 

inom en ”sluten arbetsplats” får möjlighet att växa och mogna i sin egen takt. Detta bekräftar 

vilka föreställningar regeringen har av målgruppen. Sabatier och Mazmanian (1983) menar att 

en förutsättning för politisk implementering är att målen stöds och accepteras av såväl 

målgruppen som massmedier och övriga intressenter. Författarna menar också att 

implementeringen påverkas av om beslutsfattare har ofullständig information och kunskap 

samt om målkonflikter förekommer i den politiska formuleringen. Elisabeth Olin och Bibbi 

Ringsby-Jansson skriver i sin forskningsrapport ”Unga med funktionshinder på väg ut i 

arbetslivet – En utmaning för välfärdssystemet” (2009), att många personer med 

funktionsnedsättningar upplever att de befinner sig i ett gränsland mellan normalitet och 

avvikelse, vilket inte är konstigt om eftersom regeringen utestänger så pass många 

diagnoser/diagnosgrupper och dessutom utelämnar det intersektionella perspektivet. 

 Vi får en form av diskrimineringsproblematik när de politiska åtgärderna i strategin inte 

eftersträvas i någon större utsträckning av målgruppen själva. Det föreligger en uppenbar 

spänning mellan problembeskrivningarna och lösningsförslagen i strategin. Men på grund 

avfrånvaron av ett relationellt perspektivet i strategin, har regeringen inte lyckats kartlägga de 

faktiska och möjliga positioner som kan hjälpa personer med funktionsnedsättningar framåt 

på den reguljära arbetsmarknaden.  

Diskriminering utifrån handikapp är en diskriminering utifrån icke-valda egenskaper som kan 

variera alltefter egenskapernas föränderlighet, synlighet och inverkan på det dagliga livet. 

Åtgärderna i strategin bygger på en reproduktion av en stereotyp bild av målgruppen och en 

avsaknad av en människas alla dimensioner. Den grundläggande konstruktionen förändras 

därför inte, de diskurser som finns reproduceras enbart på nytt. Åtgärderna blir något som 

”pådyvlas” större delen av gruppen personer med funktionsnedsättningar, vilket kan leda till 
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att många personer med funktionsnedsättningar har svårt att identifiera sig med målgruppen 

och istället distanserar sig från både åtgärdsprogrammet och från de aktörer som arbetar med 

dessa. Förtroendet för arbetsgivare och övriga aktörer kan riskera att skadas när man ser att 

framställningen av personer med funktionsnedsättningar är stereotyp och nedvärderande.  

Sammanfattningsvis så har jag i de tidigare delarna av analysen kommit fram till att 

regeringens strategi som kommunikativ händelse, innehåller en blandning av olika diskurser. 

Den diskurs som regeringen tydligast producerar genom text och språkbruk är den 

omhändertagande diskursen. Den omhändertagande diskusen anser att det måste finnas 

särskilda insatser och stöd för personer med funktionsnedsättning och att dessa ska fungera 

underlättande för att individen ska kunna etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Man 

definierar målgruppens identiteter som ”svaga” och ”sjuka” samtidigt som de är ”tillgängliga” 

och ”mottagliga” för regeringens insatser. I denna framställning får myndigheter, och 

arbetsgivare, en stor makt och personer med funktionsnedsättningar underordnas dessa. 

Således kan strategin betraktas som ett uttryck för rådande normer och som ett fullt legitimt 

sätt att upprätthålla maktförhållanden.  

Jag har även identifierat den ekonomiska diskursen. Detta visar på att det finns flera diskurser 

inom funktionshindersdiskursen, vilket också kan innebära att det uppstår spänningar mellan 

diskurserna när de tar utrymme av varandra. Att det existerar olika diskurser inom 

diskursordningen kan dels uppfattas som att dessa ska arbeta tillsammans för att uppnå de mål 

som regeringen satt upp. Samtidigt konkurrerar vissa diskurser och tar utrymme från 

varandra. Sabatier och Mazmanian (1983) menar att politisk implementering påverkas av om 

det finns mål som står i konflikt med andra mål, vilket talar för att strategin kan bli svår att 

implementera i praktiken. Den konkurrens som finns mellan olika diskurser kan få 

konsekvenser i förlängningen för personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden i 

form av ett eventuellt utnyttjande av deras arbetskraft. 

Majone & Wildavsky (1979) understryker att implementeringsproblem många gånger kan 

bero på politikformuleringen. Oklara och diffust formulerade mål lämnar utrymme för en 

omdefinition och ambitionssänkningar på det lokala planet, vilket vi har sett en tendens till i 

den föregående dimensionen. Att strategin bygger på oklart formulerade mål med oklara 

arbetsuppgifter och en otydlig ansvarsfördelning, riskerar att bidra till ett ineffektivt arbete 

hos att de aktörer som skall samarbeta i processen, vilket i förlängningen kommer ha 

betydelse för strategins genomslagskraft. 
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5. Diskussion  

Syftet med denna kandidatuppsats har varit att studera hur man konstruerar personer med 

funktionshinder i Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-

2016. Min utgångspunkt har varit att allt vi tar för givet att vara sanning bygger på socialt 

skapade antaganden. Dessa antaganden som kallas för diskurser och kan beskrivas som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:7). Eftersom 

diskurser speglar underliggande värderingar finns det en grund för att studera olika typer av 

kommunikation. Detta innebär att det finns en möjlighet att kritisera text och/eller avsändaren 

för att den valt ett visst framställningssätt framför ett annat.  

Analysen av dessa diskurser har gjorts från ett perspektiv som är grundat i Michael Foucaults 

diskursteori, som synliggör hur en diskurs har betydelse för hur praktiken styrs och 

organiseras (Winther Jörgensen & Phillips 2000:19–21). För att studera hur strategin tolkas, 

uppfattas och därmed implementeras har jag valt att intervjua representanter på ett antal 

berörda myndigheter.  

 I mitt arbete har jag funnit att Regeringens strategi för genomförandet av 

funktionshinderspolitiken 2011-2016 existerar i en politisk diskursordning som fokuserar på 

öka sysselsättningen bland personer med en funktionsnedsättning.  

För att besvara frågan om vilken diskurs som regeringen tydligast producerar, blir svaret den 

omhändertagande diskursen. Den omhändertagande diskusen anser att det måste finnas 

särskilda insatser och stöd för personer med funktionsnedsättning och att dessa ska fungera 

underlättande för att individen ska kunna etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Man 

definierar målgruppens identiteter som ”svaga” och ”sjuka” samtidigt som de är ”tillgängliga” 

och ”mottagliga” för regeringens insatser. I denna framställning får myndigheter, och 

arbetsgivare, en stor makt och personer med funktionsnedsättningar underordnas dessa. 

Således kan strategin betraktas som ett uttryck för rådande normer och som ett fullt legitimt 

sätt att upprätthålla maktförhållanden. Studien tydliggör på detta sätt hur den liberala tanken 

som bygger på individuell jämlikhet och frihet kommer i konflikt med normer som definierar 

funktionshindrade som underordnad och homogen . Och som vidare definierar deras 

identiteter som just ”svaga”, ”sjuka” och ”tillgängliga” för regeringens insatser.  
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 Jag har även identifierat den ekonomiska diskursen i den diskursiva praktiken. Detta visar på 

att det finns flera diskurser inom funktionshindersdiskursen, vilket kan innebära att det 

uppstår spänningar mellan diskurserna när de tar utrymme av varandra. Att det existerar olika 

diskurser inom diskursordningen kan dels uppfattas som att dessa ska arbeta tillsammans för 

att uppnå de mål som regeringen satt upp. Samtidigt konkurrerar dessa diskurser och tar 

utrymme från varandra. Sabatier och Mazmanian (1983) menar att politisk implementering 

påverkas av målen inte står i konflikt med andra mål. Att den ekonomiska diskursen slåss om 

utrymme med den omhändertagande diskursen kan få konsekvenser för personer med 

funktionsnedsättningar när teori ska omsättas i praktik, särskilt i en tid och i ett samhälle som 

präglas av ökad konkurrens, effektivisering och privatisering. 

Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 präglas av 

kombinationen av ett individualistiskt synsätt och ett socialt synsätt på funktionsnedsättningar 

och funktionshinder, som jag tidigare beskrev under avsnittet tidigare forskning. Detta kan 

bero på att den svenska forskningen till stor del domineras av dessa synsätt. Produktionen av 

regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken har nämligen inte skett 

oberoende av redan existerande föreställningar om hur vi förstår världen och hur vi bör 

förhålla oss till den. Precis som Fairclough och Foucault menar så bidrar alla sociala praktiker 

till att skapa den kontext som vi lever i. Maktstrukturer existerar och fortsätter att existera när 

vissa anser sig besitta kunskap om hur vi ska förhålla oss till vår omvärld (Winther Jörgensen 

& Phillips 2000:69), vilket regeringen gör i sin arbetsmarknadspolitiska strategi genom det 

åtgärder och mål som de tagit fram. 

Regeringens synsätt på funktionsnedsättningar och funktionshinder sprider sig nedåt genom 

den textuella konsumtionen och bidrar till hur myndigheter och övriga aktörer behandlar och 

ser på denna grupp. Om vi tänker oss att strategin istället hade haft ett relationellt och/eller 

biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättningar och funktionshinder så hade det bidragit 

till att kontexten skulle präglas av en högre grad av tvärvetenskapligt och intersektionellt 

fokus. Det hade i förlängningen inneburit att fler människor med funktionsnedsättning kunnat 

identifiera sig med målgruppen och kunnat acceptera de stödåtgärder som presenterat. Då 

hade även förutsättningarna för att den politiska implementeringen sett betydligt bättre ut. 

Men regeringen saknar ett bredare och djupare synsätt på funktionshinder och 

funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Debatten om funktionshinderspolitiken utgår 

vanligtvis ifrån en diskrimineringsproblematik som har ansetts innefatta en rad orättvisa 

hinder eller brister för funktionsnedsatta. Att denna grupp är underrepresenterad på 
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arbetsmarknaden, kan bero på att gruppmedlemmarna möter en diskriminering inom just detta 

område. Det kan givetvis vara så att olika grupper inom gruppen funktionsnedsatta inte är 

underrepresenterade inom en verksamhet när det gäller antalet anställda. Däremot kan de vara 

utestängda från mer kvalificerade arbeten. Gruppen kan också ha olika uppfattningar om hur 

stor diskriminering de möter i arbetslivet. Diskriminering kan komma ur grunder som kan 

vara mer eller mindre medvetna och dessutom djupt förankrade hos dem som på olika sätt 

kommer i kontakt med målgruppen. Detta kan födas ur, och/eller förstärkas, genom den 

politiska strategi som denna uppsats handlar om. En avsaknad av det relationella perspektivet 

innebär i förlängningen att man saknar diskussionen om varför funktionshindrade egentligen 

har en sämre ställning på arbetsmarknaden.  

De mentala hindren vi ser exempel på i strategin, nedlåtande attityder, ett negligerande och en 

allmän slentrian, riskerar att få återklang på människor med funktionsnedsättningar och deras 

självuppfattningar. Attityder kan ”internaliseras” hos människor, och leda till att dessa 

människor helt enkelt tvivlar på sina egna förmågor och på sina framtidsutsikter. Det kan 

också leda till en allmän misstro mot olika verksamheter i samhället. Människor med 

funktionsnedsättning kan helt enkelt anse det vara helt poänglöst att försöka komma in i en 

verksamhet eftersom dess regler på ett systematiskt och orättvist sätt favoriserar människor 

med ”full förmåga” och därmed uppfattas verksamheten som ”ägd” av ”majoriteten”.  

Kanske kan gruppens underrepresentation på arbetsmarknaden inte förklaras utifrån någon 

diskriminering. Dess orsak kan istället beskrivas utifrån orienteringssvårigheter i den nya 

samhällsmiljön. Det kanske handlar om att vissa saknar ”hårda” färdigheter, såsom en viss 

utbildning, medan andra kanske saknar ”mjuka” färdigheter, såsom igenkännandet av sociala 

koder. Denna desorientering kan i förlängningen leda till bristande motivation och 

självkänsla, vilket i sig är ett allvarligt hinder för att erhålla kvalificerade arbeten och 

utbildningar. Detta är exempel på ”hinder” som bör utredas i en kommande strategi, enligt 

min mening. 

Att regeringen vill låta personer med funktionsnedsättningar få ”tillfälligt skydd”, genom t.ex. 

praktikplatser, för att kunna växa och utvecklas kan delvis vara positivt. Samtidigt kan man se 

det som en gruppseparation och stigmatisering, när en viss grupp människor helt enkelt lyser 

med sin frånvaro på den reguljära arbetsmarknaden, vilket i sig leder till att underblåsa 

stereotypa föreställningar om människor med funktionsnedsättningar.  
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Det finns många ingångar till diskussionen om funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. 

Men det förutsätter ett perspektiv på människans dimensioner och en kunskap om alla typer 

av diagnoser och all typ av problematik som ryms inom begreppet funktionsnedsättning, samt 

hur alla dessa faktorer samspelar. Hur man väljer att se på detta beror troligtvis på om 

åtgärderna ska praktiseras långvarigt eller om de skall ses som tillfälliga akutåtgärder.                                             

Denna analys av text och tal om personer med funktionsnedsättning kan öppna upp 

diskussioner kring framtida forskning om personer med funktionsnedsättningar, samt hur 

nästa politiska strategi kan utformas för att på allvar ställa funktionshindrade människor inför 

samma möjligheter som alla andra. Jag tror på att lyfta och medvetandegöra de 

spänningsförhållanden som finns mellan nuvarande problembeskrivningar kontra 

lösningsförslag. Jag hoppas att min uppsats bidragit till en förklaring till varför detta är så 

viktigt.   
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7. Bilaga: Intervjuguide 

Denna bilaga är det original jag har arbetat utifrån under intervjuerna. 

Personligt 

- Namn 

- Profession 

- Hur länge har du arbetat med detta? 

- Utbildning 

- Arbetsplats/enhet 

Strategin 

- Hur har du kommit i kontakt med strategin? Vad har du tagit del av? 

- Har det varit på ett positivt sätt? 

- Har du fått tillräcklig information? 

- Vem kontaktar du om du har frågor? 

- Hur ser du på de här målen i strategin? 

- Vilka delar styr ditt arbete? 

- Vad är din uppgift enligt denna strategi? 

- Är det tydligt vilken din uppgift är? 

- Uppfattar du att vissa frågor eller problem förblir olösta? 

- Vad tror du att den nya strategin syftar till? 

- Varför tror du att man ställt upp dessa mål? 

- Vad tycker du är positivt med strategin? 

- Vad tycker du är negativt med strategin? 

- Känner du att ni har möjlighet att följa och nå målen i strategin? 

- Hur kan du påverka att strategin implementeras? 

- Hur har den fungerat hittills tycker du? 

 

 

 

 


