
 
 

 

 

 

Myndigheter och individer 

Tre brukarorienterade myndigheters kommunikation, 

samverkan och myndighetsutövning 

 

av 

Katrin Wennerström  

 

 

 

 

 

 

D-uppsats                Handledare: Henrik Román 

Pedagogiska institutionen               Examinator: Lennart Wikander 

Uppsala universitet     

 



2 
 

  



3 
 

Sammanfattning 
Bakgrunden till uppsatsen är brukares upplevelse av myndighetskontakter och om det är 

förutsägbarheten eller flexibiliteten som är viktigast i beslutsfattandet för att få adekvat hjälp när 

man har ett funktionshinder. Vi har någon gång kommit i kontakt med myndigheter, kanske genom 

uttag av föräldraförsäkringen eller genom skolan, men det finns individer som har många olika möten 

med myndigheter och där kvaliteten i mötet kan vara avgörande för deras livskvalitet.  

Studiens utgångspunkter för den teoretiska referensramen är kommunikation mellan brukare och 

myndigheter och vad som vanligen orsakar en kommunikationssvårighet. Då kommunikationen inte 

fungerar kan det ofta leda till förlängda handläggningstider. Läkarintyg har varierande kvalitet som 

också kan vara en del i kommunikationssvårigheterna. Bristande samverkan är en annan. Ytterligare 

en svårighet utgörs av utebliven implementering av förändringsarbetet på lokalnivå. Den nivå där 

brukaren möter myndigheten. Relationen mellan stat och individ är också viktig ur ett 

kommunikationshänseende. I relationen mellan stat och individ finns ett maktperspektiv, moraliska 

perspektiv och hur stat och individ samverkar.  

Syftet med denna studie är att belysa hur myndighetskontakter kommer till uttryck och hur de 

upplevs av brukare, utifrån ett givet och enskilt ärende, och att analysera myndigheternas 

kommunikation, samordning och myndighetsutövning som ideal och verklighet med hjälp av några 

olika teoretiska perspektiv, såsom verksamhetsteorietiskt perspektiv, expanderat lärande samt 

kunskap och maktrelation.  

Studiens tillvägagångssätt har bestått av två delar: innehållsanalys av myndighetsdokument följt av 

djupintervjuer utifrån analyserade texter. Urvalet har varit kedjeurval. 

Resultatet beskriver sjukförsäkringens, Arbetsförmedlingens och LSS-lagens framväxt, funktion och 

syfte. Därefter redovisas informanternas upplevelse av myndighetskontakter. Ofta uttrycks det en 

upplevelse av utmattningsteknik och krångel i kommunikationssituationerna och att informanterna 

lotsas fram och tillbaka mellan olika lokalkontor. Resultatet visar att det i styrdokumenten framgår 

att myndigheterna har ett uppdrag att samverka kring en individ och att samordna 

kommunikationen. Informanterna upplever däremot en brist på samverkan mellan myndigheterna. 

Myndigheterna når, enligt resultatet, inte upp till sina satta verksamhetsmål beträffande samverkan 

med de arbetssätt de har i dag beträffande kommunikation och samordning. Diagnosen och 

läkarintyget spelar även de en viktig roll för efterföljande kommunikation med myndigheterna. 

Slutsatsen blir att en förändring i ansvarsfördelningen mellan Försäkringskassan och Socialtjänsten 

skulle förbättra kommunikationen mellan brukare och myndigheterna. Förändringen skulle troligen 

också leda till förbättringar på ett samhällsekonomiskt plan såväl som på ett psykosocialt plan för 

brukarna. Förändringen kan också leda fram till ett individinriktat arbetssätt inom 

Arbetsförmedlingen som kan leda till ökad trygghet och självständighet för brukaren. 

 

Nyckelord: Arbetsförmedlingen, brukare, funktionshinder, Försäkringskassa, implementering, 

kommunikation, LSS, samverkan, myndighetsutövning, Socialtjänst 
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Förord 
Mina första tankar, nu när detta uppsatsarbete är färdigskrivet, går till alla informanter som har 

deltagit i studien. Jag känner mig privilegierad att jag har fått möta er som så frikostigt har delat med 

er av era liv och beskrivit hur er vardag kan te sig. Tack vare er har jag kunnat skriva arbetet och jag 

är så tacksam för all tid ni har avsatt för att tålmodigt svara på mina intervjufrågor, letat rätt på era 

papper och svarat på mejl och telefonsamtal. Ödmjukhet är en annan tanke som infinner sig nu när 

allt är klart. Ibland i mörka stunder har jag känt att livet känts tufft och kanske till och med lite 

orättvist, men hädanefter ska jag genast knuffa undan dessa tankar om de dyker upp igen. Min 

måttstock i livet ska vara er kämparglöd och att man aldrig ska ge upp. Tusen tack för ert deltagande! 

Utan stöd och råd är det svårt att få ihop en omfattande text och därför vill jag särskilt tacka några 

personer som på olika sätt har handlett mig på vägen för att jag till slut har kunna färdigställa denna 

text. Första tacket vill jag ge min handledare Henrik Román som har kommit med många kloka tankar 

och värdefulla synpunkter på det jag har skrivit. Vid det tillfälle då jag ”snöade in” på Foucaults 

tankar om makt lyckades Du hejda mig i rättan tid och kursen kunde ställas om. Det är jag väldigt 

tacksam för! 

Det andra tacket vill jag ge min älskade make Erik. Utan Ditt stöd i vått och torrt hade jag kanske givit 

upp tanken på att färdigställa denna uppsats. När det visade sig att myndigheterna inte 

kommunicerade såsom jag hade föreställt mig att de gjorde och då de skriftliga underlagen inte gick 

att lingvistiskt analyseras gav Du mig ovärderliga råd. Dessa råd bidrog till att uppsatsen nu är 

färdigskriven och klar. Insikten om svårigheten att som lekman tolka lagtext har jag också fått i och 

med detta arbete och jag är oerhört tacksam för att Du, Erik, har hjälpt mig att förstå och tolka de 

lagtexter jag har behövt sätta mig in i för att skriva denna text. Behöver jag nämna all service Du 

också har bistått med? Ett stort tack för att Du har funnits vid min sida under hela denna tid som 

skrivandet har tagit! 

Ann Näfver och Veronica Wingstedt de Flon på NSFD – tack för Er tro på mig, Er nyfikenhet om det 

jag har skrivit om och att Ni lotsade mig vidare till Riksorganisationen för sällsynta diagnoser. Där 

arbetar Elisabeth Wallenius som har hjälpt mig att hitta informanterna. Ett särskilt tack till Dig, 

Elisabeth, för utan Din hjälp hade det inte blivit en studie som belyser en verklig problemställning. 

Till Ingeborg Watz Forslund och Din personal på Försäkringskassan vill jag också rikta ett mycket stort 

och innerligt tack. Ni har också tålmodigt ställt upp och samtalat med mig och förklarat hur 

myndigheten fungerar. Alla mejl, med många svåra frågeställningar, har fått utförliga svar och utan 

dessa svar i sakfrågor hade jag inte kunnat tränga så djupt in i frågor som rör aktivitetsersättning, 

bedömningsgrunder eller samverkan.  

Än en gång ett stort tack till er alla!  

 

Stockholm 14 oktober 2013 

Katrin Wennerström  
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1. Bakgrund 
Hur viktig är förutsägbarheten i hur en myndighet ska bedöma ett ärende? Vad är viktigast: 

förutsägbarheten eller det faktum att besluten följer lagar och regler, men att det inom reglerna 

finns ett visst mått av flexibilitet? Majoriteten av Sveriges invånare möter sällan maktutövare. En del 

av oss har åtnjutit socialförsäkringssystemet vid uttag av föräldraförsäkringen eller vid en kortvarig 

sjukperiod. För andra passerar mötet med maktapparaten förbi än mer obemärkt. Vi går i skolan och 

sedan kanske vi röstar vart fjärde år, inkomstdeklarerar en gång om året och det gör vi kanske till och 

med via mobiltelefonen och sms. Vi behöver inte betala in vår skatt själva, utan det gör vår 

arbetsgivare åt oss, och via skattsedeln samlas även poängen till vår framtida pension in. Just det 

faktum att många av oss bara har den här typen av kontakt med några av våra myndigheter bidrar 

kanske till att vi inte reflekterar över hur ett möte med en handläggare, d.v.s. representanten för 

myndigheten, kan eller bör gå till. Vi tänker därför inte två gånger över vilken kvalitet ett sådant 

möter behöver ha för att det ska bli bra. Men för vissa grupper i samhället ser kontaktytan med 

myndigheterna helt annorlunda ut. Den består av täta kontakter med olika handläggare och dessa 

möten är ibland helt livsavgörande för den enskilde individen; möten med representanter för olika 

delar av det allmänna. Delar som har det allmännas uppdrag att fördela resurser och hjälpmedel 

såväl som att ställa krav och motkrav på individen. Möjligheten att fördela resurser ska också ses i 

ljuset av lagstiftaren som med sina verktyg försökt beskriva vilka personer det är som ska få stöd av 

samhället. Vem är behörig och vem är obehörig att få ta del av det efterfrågade samhällsstödet? 

 

Genom min kontakt med Nationella funktionen sällsynta diagnoser (NSFD) och dess projektledare 

och verksamhetschef har det framkommit att det finns brister i kommunikationen mellan brukarna 

och olika samhällsaktörer. Bristerna i kommunikationen handlar om att dokument inte kan tolkas av 

brukarna på grund av att olika typer av språkbruk används i kommunikationen eller att intyg brister i 

beskrivningen av brukarnas helhetsproblematik, vilket i sin tur kan medföra att brukarna får avslag 

på t.ex. ekonomisk ersättning, assistans eller olika hjälpmedel. Det kan också medföra att brukaren 

inte kan få rätt hjälp när han eller hon ska söka lönearbete som behöver anpassas till den enskilde 

individen. Dessa brister i kommunikationsprocessen kan på så sätt medföra både fysiskt och psykiskt 

lidande för brukaren samt för hans eller hennes närstående. Ytterligare ett led inom detta fält som 

kommer att studeras är vad bristerna i denna kommunikationsprocess kan leda till samt vad den kan 

bero på.  

 

I denna studie har informanterna, brukarna, fått ta stor plats. Det har varit viktigt anser jag eftersom 

när resultatet av studien började växa fram fann jag att min första tanke att genomföra en textanalys 

av all kommunikation måste stiga åt sidan för informanternas upplevelser. Det här medförde i sin tur 

att mitt val av samhällsteoretiker blev ett annat än vad jag från början hade tänkt mig. Nu när 

intervjuerna är sammanställda och teoretikerna är på plats finner jag att beslutet att låta 

intervjuerna och studiens övriga resultat vägleda mig i sökandet efter teoretiker och tidigare 

forskning var rätt beslut att ta. Det är således intervjuerna, styrdokumenten och mina intuitiva 

känslor som har väglett mig i sökandet efter samhällteoretiker och tidigare forskning, vilket sedan har 

bistått mig i tolkningen av det hopsamlade materialet som ligger till grund för detta arbete. 

Processen har således haft stor betydelse för textens framväxt då min förförståelse för detta 

undersökningsfält har varit begränsad och därför har växelverkan mellan empirin och litteraturen 

blivit till en styrka för mig i mitt analys- och diskussionsarbete. 
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Avsikten med den här studien är följaktligen att belysa hur myndighetskontakter kommer till uttryck i 

mötet mellan utövare och mottagare för att synliggöra hur detta, många gånger avgörande, möte 

med myndighetsutövaren upplevs av några utvalda människor. Eftersom det är en komplex situation 

är också föresatsen att jämföra teoretiska perspektiv på hur myndigheterna förväntas kommunicera 

med enskilda individer. I denna kommunikativa situation behöver dessutom myndigheter samordna 

kommunikationen och handläggningen av ett enskilt ärende för att både effektivisera 

handläggningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men också för att skapa trygghet hos 

individen att dennes ärende tas väl omhand. Därför kommer även samordningen, myndighets-

utövningen samt hur den gestaltas och upplevs i praktiken att belysas i denna studie.  
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1.2 Begreppsförklaringar 

I denna studie kommer två snarlika begrepp att användas och det ena är aktivitetsstöd. Det är ett 

stöd som ungdomar får om de deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och är mellan 18 och 25 

år. Aktivitetsersättning är en annan typ av ersättning för personer med en funktionsnedsättning som 

beräknas vara beständigt under minst ett år och man ska vara mellan 18 och 30 för att kunna erhålla 

aktivitetsersättning. 

Lönebidrag kan ges för anställda som har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.  

Personligt biträde: arbetsgivare kan få ersättning om en person med funktionshinder får ett 

personligt biträde på arbetsplatsen som vägleder honom eller henne i arbetet till en början. 

Myndigheter använder olika benämningar på individerna som finns i deras system, till exempel 

brukare eller kund. I denna studie kommer jag att benämna alla deltagare för brukare eller 

informanten för att inte förvilla läsaren med olika begrepp beroende av vilken myndighet som 

studeras.  

De myndigheter som återfinns i denna studie är myndigheter som har inriktningen att hjälpa och 

bistå människor som är i behov av någon form av bistånd eller hjälpinsats och myndigheterna är vad 

jag skulle definiera som brukarorienterade myndigheter. Man brukar skilja på olika typer av 

myndigheter och vilken typ av verksamhet de bedriver, centrala myndigheter, regionala myndigheter 

eller lokala myndigheter. I denna studie är det centrala och lokala myndigheter som har brukar-

orienterad verksamhet som avses.  

1.3 Pedagogisk relevans 

Den pedagogiska relevans som motiverar att denna studie genomförs kommer att ta sin 

utgångspunkt i följande begrepp: expanderat lärande, motivation, maktbalans mellan myndigheter 

och individer. Genom att följa informanternas kommunikation med myndigheter synliggörs deras 

lärandeprocess beträffande ovanstående delar på deras väg mot att till slut självständigt kunna ta 

hand om sina myndighetskontakter.  

1.4 Disposition 

Först i denna studie kommer tidigare forskning inom området såväl som inom angränsande områden 

att presenteras. Därefter kommer den teoretiska bakgrunden följt av undersökningsfältet, syftet och 

frågeställningar att presenteras. Därpå kommer metodbeskrivningen följt av resultatpresentationen 

och analysen. Arbetet avslutas med en diskussion och slutsatser som kan dras utifrån detta material.   
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2. Tidigare forskning 
Utifrån den tidigare forskning som ligger till grund för denna del har en bredd inom olika 

forskningsområden prioriterats för att fånga upp den komplexitet som ämnet kräver. Ydreborg 

(2005) studerar kommunikation mellan myndigheter och hälso- och sjukvården. I sin avhandling 

lyfter hon fram att kommunikationen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården utgör en 

svårighet i handläggningen av ett ärende samt att dessa kommunikationssvårigheter många gånger 

medför förlängda handläggningstider. Ydreborg (2005) lyfter också fram att kommunikationen 

mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna saknar en gemensam och 

målinriktad strategi för informationsöverföring i enskilda ärenden, vilket försvårar att arbetet utförs 

på ett snabbt och effektivt sätt.     

I forskning om myndigheters organisation och förändringsarbete som genomförts visar resultatet hur 

utvecklingsarbetet många gånger går till väga samt vad utvecklingsarbetet får för konsekvenser på 

lokal nivå, den nivå som medborgare vanligtvis möter myndigheter på, via handläggaren. 

Handläggaren på Försäkringskassan är beroende av att läkarintyget är välskrivet eftersom 

bedömningen av den enskilde individens hälsotillstånd sker utifrån det, men intygen är ofta av 

varierande kvalitet och det är vanligt att de behöver förtydligas av den läkare som har utfärdat det. 

Det framgår också att det är väldigt få forskningsstudier genomförda där man har studerat hur 

beredningen och slutligen också hur bedömningen av läkarintyg går till och vilka kriterier som väger 

tyngst i bedömningen för att en människa ska få ersättning från sjukförsäkringen. Ydreborg (2005) 

synliggör också en handläggares dilemma då han eller hon bereder ärenden som ska läggas fram för 

beslut och som får konsekvenser för människors livssituation. Det är vanligt att handläggaren många 

gånger slits mellan lojalitet med myndigheten, som dessutom kan ha regler som utgör en inbördes 

konflikt mellan verksamhetens mål å ena sidan och resurser å andra sidan, och lusten att hjälpa 

människor i behov av stöd, menar Ydreborg (2005).  

Rothstein (2011) har studerat individernas tilltro till myndigheter och välfärdssystemet som visar att 

trots snårigheten bland regler och hur dessa ska tolkas är det tack vare en likvärdig bedömning som 

befolkningen har stor tillit till myndighetsutövare. Han menar att en välfärdsstat skapar både social 

och ekonomisk jämlikhet och att denna jämlikhet har ett positivt utfall på allmänhetens upplevelse 

av gott hälsotillstånd. Däremot kan behovsprövade stödinsatser orsaka problem då det kan uppfattas 

av allmänheten att bedömningen sker stereotypt, fördomsfullt och grundar sig på okunskap 

(Rothstein, 2011). Han benämner den sociala och ekonomiska jämlikheten och de behovsprövade 

stödinsatserna som proceduriell, eller administrativ, rättvisa. För att man ska uppnå proceduriell 

rättvisa ställer det således stora krav på handläggaren som ska bistå den individ som är i behov av 

hjälp samt att handläggaren kan tolka regelsystemet på ett jämlikt sätt. Eftersom detta är en 

grannlaga uppgift behöver handläggaren utveckla sina egna metoder för att tolka regelverket på ett 

mer informellt sätt, vilket i sin tur leder till ett system som inte är transparent. Den hjälpsökande 

individen å sin sida kan göra ett val att utelämna uppgifter för att beslutet om stöd ska falla väl ut, 

menar Rothstein. Det som bidrar till att människor känner stor tillit till ett samhälle och dess 

välfärdssystem är då det finns generella välfärdsprogram. Det innebär att man på förhand vet eller 

kan söka rätt på vilka krav det ställs på individen för att man ska få exempelvis ekonomiskt bistånd. 

Välfärdsprogrammet ska vara transparent och förutsägbart. Ett land med låg korruption och ovan 

nämnda välfärdsprogram genererar en befolkning som känner stor tillit till landets sociala skyddsnät. 

Rothstein benämner människor som har stor tillit till samhällsystemet för ”höglitare”.  
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Som medborgare bör man kunna lita på samhällets välfärdssystem och att det fungerar på ett jämlikt 

sätt om man hamnar i en situation då man behöver hjälp. Mellan flera myndigheter och 

medborgarna rådet det en förtroendeklyfta, enligt Rothsteins forskningsresultat. Han menar att 

människor inte bara vill ha del av samhällets ”tekniska sida”, utan det är lika viktigt att de blir 

behandlade på ett respektfullt sätt.  

Hultgren (2008) skriver i sin avhandling att en organisations verksamhet får legitimitet då den 

rådande moraliska uppfattningen i ett samhälle efterlevs (Hultgren, 2011). Den rådande moraliska 

uppfattningen kommer till uttryck i regelsystemen och den behöver därför inte uttalas eftersom 

regelsystemet utformas utifrån rådande moralisk uppfattning. Av regeringens uttalande1 framgår det 

att den rådande moraliska synen på människan är att man ska arbeta och målet är att skapa 

förutsättningar för alla människor ska nå dit. För att en person med ett funktionshinder ska kunna 

anpassas till en öppen arbetsmarknad behövs vad Larsson (2006) benämner instrumentellt stöd. 

Legitimitet för välfärdsstaten vinns också då myndighetsutövare skiljer mellan det som är individens 

ansvar och det som är samhällets ansvar, det vill säga att myndigheten har förtroende för att 

individen är ärlig och tar ansvar för att enbart söka det som den har rätt till. Rothstein (2011) har 

kopplat samman sitt forskningsresultat med personliga åsikter om hur människor vill att en 

välfärdsstat ska fungera och i de sammanhang där människor är för ett generöst välfärdssystem 

kräver även de att individen tar ansvar för att systemet inte utnyttjas. Missbrukas välfärds-

programmen kan man, enligt Rothstein, säga att den rådande åsikten är att de som ansöker ska 

villkoras för att välfärdssystemet inte ska utnyttjas. 

Larsson, (2006), studerar hur ett instrumentellt stöd kan fungera och vad det kan innebära om man 

får hjälp att anpassa arbetsplatsen eller miljön utifrån de förutsättningar som arbetstagare behöver 

för att klara av uppgifterna lättare. Det kan också innebära att tid avsätts för att exempelvis vägleda 

arbetstagaren in i sysslorna med hjälp av en arbetskamrat. Många gånger är också behovet av ett 

fungerande nätverk en bra tillgång för den som har en funktionsnedsättning på arbetsplatsen. 

Nätverket fungerar som ett strukturellt stöd där individen får vägledning på flera sätt, till exempel 

socialt för att lära sig hur en arbetsplats kan fungera. Detta stöd brukar också omfatta konkret och 

praktisk hjälp för att man ska kunna lösa problem som uppstår såväl som kognitivt stöd för att ge 

vägledning i det praktiska arbetet. Återkoppling på arbetet är också av stor vikt för att veta vad som 

genomförs på ett bra respektive mindre bra sätt. Den risk som Larsson lyfter fram i sin avhandling 

med att anpassa arbetsplatser och tjänster är att personer med lönebidrag inte känner sig 

uppskattade på arbetsplatsen eller att omgivningen inte anser att de gör ett fullgott arbete.  Många 

gånger uppstår det även situationer av utanförskap och social exkludering samt undersysselsättning 

på arbetsplatserna. Resultatet av Larssons studie visar att det ”vardagliga” i livet är viktigt för 

personerna som ingår i hans studie. De vill ha ett vanligt liv med likadana rutiner som familje-

medlemmar har och många gånger är det vardagslivet och rutinerna som är det som skapar 

motivationen i arbetet i stället för arbetsuppgifterna som sådana. Arbetsmiljön, arbetskamrater och 

rutiner ger således arbetslust och glädje. 

                                                           
1 På regeringens hemsida (2013-08-27) framgår det att regeringen har som mål att fler människor ska komma 
in på arbetsmarknaden. Om det finns ett funktionshinder med i bilden är det ofta svårare för dessa människor 
än för andra att erhålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Därför ska regeringen satsa extra medel för 
att både hindra utanförskap och minska avståndet mellan människor med funktionshinder och 
arbetsmarknaden. 
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Hultgren (2011) menar att när individernas behov är större än de tilldelade medlen sker det en 

moralisk värdering av vem som är mest förtjänt av att få bidrag eller bli utan. Den moraliska 

värderingen styr resursfördelningen då regelverket inte medger någon tolknings- eller handlingsfrihet 

för den person som gör bedömningen av individen som är i behov av stöd. Bristen på tolknings- och 

handlingsfrihet leder till att det inte enbart är regelverket som styr resurstilldelningen, utan också 

den rådande moralen. Hultgren menar att det med andra ord inte bara är ”individens behov som blir 

bedömt eller hur väl ärendet kan bedömas utifrån regelverket utan också hur värdig individen 

bedöms vara de efterfrågade resurserna” (Hultgren, 2011:5). Det innebär att LSS-handläggaren och 

Försäkringskassans personal blir tvungen att göra någon form av behovsgradering utifrån regelverket 

av individens behov av stöd, som resulterar i en svårighet för individen att bedöma sina möjligheter 

att erhålla ersättning, anser jag. Hultgren (2011) menar att denna ”fria” bedömning av individens rätt 

till bidrag även föranleds av bedömarens moraliska värderingar. Antaganden som ligger till grund för 

ett beslut färgas bland annat av ”individens sociala värde, om individen bär ansvar eller ej för sin 

situation” (Hultgren, 2011:5). Likaså om individens motivation bedöms vara att nå självständighet 

och att slippa ifrån ett bidragsberoende är uttalat eller ej av individen. Beroende på hur 

organisationen ser på individen, det kan antingen vara som ett subjekt eller som ett objekt, bedöms 

också individens förmåga om han eller hon kan tolka och förstå sin situation. Bedömning av ett 

ärende är också beroende av det lokala Försäkringskassekontoret eftersom regelverket också tolkas 

utifrån lokala kulturer (Hultgren, 2011). Sammantaget kan bedömningsgrunden för vilka behov en 

individ har av att få ersättning eller hjälp utgå från moraliska värderingar, tolknings- och 

handlingsfrihet, behovsgradering, lokal arbetsplatskultur och individens motivation att nå 

självständighet tillsammans med de uppställda krav i lagtexter för vad som klassas som en 

funktionsnedsättning och som uttrycks i regelverket för att få ersättning. 

Martin Fransson (2008) har med hjälp av aktionsforskning på AMS och Arbetsförmedlingen 

lokalkontor studerat problemet med att förverkliga strategisk styrning (top-down-styrning) i en 

verksamhet. Han menar att själva förverkligandet av planerade förändringar har låg prioritet i 

förhållandet till planeringen av förändringen. Ofta stannar implementeringen av praktisk planering av 

på grund av att man fastnar i problemdiskussioner i stället för att verkställa omorganisationen och 

lösa problemen på vägen. Fransson (2008) lyfter fram två perspektiv på denna svårighet och den ena 

är att implementeringen upplevs som alltför problematisk och därför åsidosätts den. Det andra 

perspektivet är organisationers komplexa inre och att denna kärna inte rönt något intresse, varken 

från organisationerna eller från forskare. Vidare belyser också Fransson implementations-

problematiken ur ett ledarskapsperspektiv. Uppfattningen finns, både inom forskarled och bland 

anställda, att chefer har begränsade möjligheter att genomföra förändringar och att förändringen 

vanligen genomförs först då personen i chefsbefattning har någon personlig vinning av 

förändringsarbetet, visar Franssons resultat.  

Fransson (2008) studerar också avsaknaden av forskning som fokuserar på de anställdas upplevelse 

och syn på verksamheten. Vanligen står personer i chefsbefattning för uppgiftslämnandet till 

forskarteam. Samtalet har således en viktig roll i ett förändringsarbete, menar Fransson, som ett 

verktyg för att öka personalens förändringsbenägenhet. Det finns en svårighet med att överföra en 

teori om omorganisation till ett praktiskt genomförande om förändringen inte är förankrad hos de 

anställda som sköter det dagliga arbetet. Helst ska en förändring ha utgått från det Fransson 

benämner som tjänstekognition. Att ta tillvara handläggares tjänstekognition innebär att det 

arbetssätt som de enskilda medarbetarna använder sig av då de dagligen utför sitt arbete. Deras 
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tankar om och hur de upplever att verksamheten hänger samman men också hur den utförs. Utgår 

man från de anställdas tjänstekognition kommer också implementeringen lättare till stånd. Det finns 

en implementeringssvårighet, menar Fransson, med att försöka överföra en förändringsplan som 

någon i t.ex. en styrgrupp har tänkt ut till de anställda om styrgruppen inte känner till de dagliga 

rutinerna på arbetsplatsen. Samsyn mellan mottagaren av förändringen och den som initierat den är 

av avgörande vikt för att en förändring i arbetsmoment och organisationsstrukturer ska ge gott 

resultat. Risken blir annars att förändringen upplevs som om den är dikterad uppifrån, menar 

Fransson (2008). Det viktiga är att hitta en balans mellan det han benämner som strategisk styrning 

och medarbetares autonomi. Det vill säga när det finns uppsatta mål med förändringen och då målen 

möter de anställdas tjänstekognition och de ligger till grund för förändringsarbetet kan de uppsatta 

målen och autonomin mötas och ett framgångsrikt förändringsarbete komma till stånd.  

Svårigheten i att genomföra stora och genomgripande förändringar på strategisk nivå (top-down) är 

att medarbetare kan känna sig otrygga och medvetet eller omedvetet göra ett visst mått av 

motstånd. Utgår man i stället från ett förändringsarbete förankrat utifrån medarbetarnas 

tjänstekognition, så kallad lokalt organiserad förändring (bottom-up) som grundval i förändrings-

processen och successivt förändrar verksamheten är chansen att förändringen implementeras större 

och att den går ganska obemärkt förbi ett medarbetarmotstånd. Fransson (2008) har i sin forskning 

belyst svårigheten med att genomföra förändringar i en organisation och framförallt svårigheten med 

att implementera förändringen. Forskningens resultat kan visa på hur det går att komma runt 

svårigheterna att samordna och vidareutveckla kommuners och myndigheters verksamheter genom 

att hitta balansen mellan strategisk styrning och medarbetarnas gemensamt utarbetade 

tjänstekognition, för att underlätta uppbyggandet av fungerande kommunikationsprocesser dem 

emellan.   

Denna sammanställning av tidigare forskning visar att kommunikationen mellan de myndigheter som 

studerats saknar målinriktade strategier vilket medför förlängda handläggningstider för människor 

som är i behov av stödåtgärder. Till viss del beror förlängda handläggningstider på att läkarintygen 

varierar i kvalitet och utformning. Det leder i sin tur till att bedömningsgrunderna blir subjektiva 

eftersom handlingsfriheten för handläggaren ofta krockar med myndighetens uppsatta mål och 

begränsade resurser. Avsaknaden av målinriktade strategier för att förbättra kommunikationen 

mellan myndigheterna medför även en implementeringsproblematik som finns på flera nivåer inom 

verksamheterna dels på ledningsnivå, dels på lokal nivå. Sammanställningen av forskningen visar att 

effekterna av implementeringsproblematiken medför att individen kommer i kläm för att 

bedömningen i varje enskilt fall riskerar att blir subjektiv och den riskeras att styras av handläggarens 

moraliska syn på individens sociala värde samt om ”individen bär ansvar eller ej för sin situation” 

(Hultgren, 2011:5). Vidare leder bristen på samordning till att kommunikationen blir sämre än den 

skulle behöva vara mellan myndigheter kring enskilda individer och deras möjligheter att få hjälp att 

komma ut på arbetsmarknaden minskar.  

Forskningen visar också vikten av människors behov av att ha vardagliga rutiner såsom ett arbete att 

gå till och att stimulansen av att ha medarbetare är viktigare än att ha utmanande uppgifter. För att 

möjliggöra individens chans att socialiseras in på en arbetsplats är ett fungerande nätverk viktigt. I 

forskningen framgår det också att välfärdsstaten vinner legitimitet genom ett ömsesidigt förtroende 

mellan individ och stat samt vetskapen om att bedömningen av ett ärende är likvärdig. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt avser jag att presentera de tre etablerade samhällsteoretikerna Durkheim, Foucault 

och Ross samt beskriva vad som utmärker verksamhetsteorin samt Engeströms vidareutveckling av 

verksamhetsteorin, för att därefter kunna använda samhällsteoretikerna tillsammans med 

verksamhetsteorin som en tolkningsram i analysarbetet. Durkheim har i många sammanhang 

beskyllts för att ha en avsaknad av maktanalys i sina verk (Jacobsson, 2006), vilket däremot Foucault 

har utvecklat i sitt resonemang om kunskap och makt. Alf Ross är en dansk jurist och rättsfilosof och i 

denna studie har jag valt att lyfta fram hans resonemang om människors förmåga att avläsa 

samhällssystemet. Eftersom den här studien både handlar om individer och om kommunala såväl 

som statliga myndigheter anser jag att dessa tre samhällsteoretiker på olika sätt bidrar till att bilda en 

helhet för det kommande analysavsnittet.  

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Det Emile Durkheim lyfter fram i sina teorier om kollektivet är människans möjligheter att verka i 

samhället och Durkheim redogör för individens medverkan och inverkan samt samverkan i samhället 

med hjälp av två aspekter av moralbegreppet samt begrepp som rättvisa och attityder. Alan Wolfe 

använder sig också av moralbegreppet för att beskriva moraliska normers inverkan på samhälls-

utvecklingen (Heinen Andersen, 2007). Wolfe (1997) menar dock att man inte ska fånga individen 

eller kollektivet i en fålla utan i stället se dessa som ett öppet civilt samhälle som kan förändra 

rådande moraliska normer. För att förändringen av rådande moraliska normer ska kunna ske menar 

han att samhället behöver skärskådas ur ett dåtidsperspektiv, nutidsperspektiv och ur ett 

framtidsperspektiv för att se vad som är bra och vad som kan förbättras. Durkheims syn på samhället 

är också att staten är en organisation av idéer, övertygelser och attityder som realiseras genom 

individerna som utgör samhället (Jacobsson, 2006) då det är både vårt yttre och vårt inre som 

påverkar samhället. Durkheim menar dock att det finns ytterligare dimensioner på vad som utgör ett 

samhälle – det kollektiva. Med det kollektiva menar Durkheim inte bara människor som en grupp 

utan han ser kollektivet i ett större perspektiv. Han menar att förklaringar av samhällsförändringar 

ska sökas på samhällsnivå samt gruppnivå och inte på individnivå därför att samhället utvecklas i ett 

kollektivt sammanhang – inte i ett individuellt. Han avser inte förändringar i ett generellt och utbrett 

perspektiv när han skriver om den kollektiva samhällsutvecklingen, utan det är kollektivet då det blir 

till en förpliktelse eller ett moraliskt handlande. Detta fenomen, förpliktelsen och det moraliska 

handlandet, är sällan uttalat eller nedtecknat, utan vi blir varse dess ”kraft” först när vi går mot 

strömmen (a. a., 2006). 

 

Alf Ross (1953) beskriver individens medverkan och inverkan samt samverkan i samhället som regler 

och hur de ligger till grund för förståelse och uttolkning av lagar. Han menar att rättsreglerna och 

deras innehåll kan betraktas som ett tolkningsschema. Med hjälp av detta schema kan sedan 

individerna kartlägga samhällssystemet. Systemet tar sedan sin giltighet och funktion ur 

socialpsykologiska faktorer. Det innebär på ett konkret plan att individen har en förmåga att tolka 

sättet som lagar och regler uttolkas på och vilka mekanismer det är i samhället som påverkar 

reglernas utformning och effekten av sin egen möjlighet att påverka ett beslut (Ross, 1953; 

Strömholm, 1984a). Ross (1953) exemplifierar detta med en individ som under många partier schack 

står bredvid ett spelande par och betraktar pjäsernas förflyttningar över brädet. Det man som 

åskådare får syn på är det Ross benämner faktiska regelbundenheter (Strömholm, 1984b) som 

kännetecknar spelreglerna i schack. Schackreglerna existerar trots att betraktaren inte själv deltar i 
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spelet. Reglerna utgör än så länge bara ett psykiskt fenomen till en början, men reglerna har ingen 

mening i sig förrän betraktaren själv sätter sig ned och spelar. Då blir de till de faktiska 

regelbundenheter som man både kan förstå och tillämpa.  

 

Inom det juridiska fältet används begreppet regel som ett centralt överordnat begrepp. Ett 

underlydande begrepp är lagregel och detta begrepp är intressant i denna studie. En lagregel kan 

innebära att man inom en rättstillämpande instans behöver utarbeta praxis i en fråga. Vanligen 

utarbetas praxis då det inte finns en lagtext som klargör hur man bör bedöma och döma i en fråga 

eller då lagtexten är alltför allmänt hållen, men domstolen eftersträvar att ge likartade frågor 

likartade svar i strävan att utverka en mer detaljerad praxis att följa i framtida rättsfall. Lagregeln 

som sedan kommer att ligga till grund för kommande beslut är en allmänt hållen regel i den 

bemärkelsen att den är överförbar till liknande frågor (Strömholm, 1984a).  En regel påverkas också 

av den rådande allmänna samhällsuppfattningen och moralen, men långt ifrån på ett lättvindigt sätt 

utan den utarbetas vanligen i medverkan av särskilda organ. Om en norm finns uttalat i samhället, låt 

oss säga arbetslinjen, och den inte strider mot en överordnad rättsregel blir normen vanligen 

vägledande för den rättstillämpande myndigheten, det Ross benämner pragmatiska faktorer 

(Strömholm, 1984a). Reglernas adressater är rättstillämpande instanser i första hand och riktar sig 

indirekt till medborgarna i andra hand (Strömholm, 1984b).  

 

Durkheim lyfter som ovan nämnts också fram moralen i sitt resonemang om vad det är som länkar 

människor samman och möjliggör att vi kan leva tillsammans. Han menar att moralen består av två 

komponenter: dels är det förpliktelser, dels är det önskvärda ideal (t.ex. rätt eller fel, jämlik eller 

ojämlik ). Dessa två komponenter internaliseras hos oss människor eftersom vi utgör en del av 

samhället, men också för att vi ingår i olika grupperingar såsom familj, arbete och kultur eller religion 

och dessa grupperingar har utvecklat relationer till varandra. Moralen kan upplevas både som något 

påtvingat och som något önskvärt, eftersom den utgör en drivkraft för handlingar som styrs bland 

annat genom disciplin. Disciplinen kan till exempel synliggöras genom sanktioner (kan vara något 

som upplevs som en bestraffning) men också genom människors ideal (t.ex. att arbeta och göra rätt 

för sig) och det som de upplever som det eftersträvansvärda (t.ex. att vara självständiga) (Jacobsson, 

2006). 

 

I ett pluralistiskt samhälle abstraheras moralen, enligt Durkheim, och en individkult utvecklas som 

framhåller allas lika värde som människor såväl som autonomi, mänsklig värdighet och 

välfärdsstatliga principer om rättvisa samt frihet och jämlikhet såväl som demokratiska principer om 

delaktighet. Detta innebär inte att vårt gemensamma moraliska tänkande och handlande upphör, 

men det minskar. Den moraliska basen som finns kvar, och som är nödvändig i ett samhälle, 

legaliserar både rättssystemet och staten och för att rättssystemet ska bli legitimt krävs det att rätten 

svarar mot de gemensamma moraliska normerna som utvecklats i samhället (Jacobsson, 2006). 

Staten däremot ska inte bedriva myndighetsutövning, enligt Durkheim, utan staten ger order om 

olika handlingar som ska genomföras eftersom staten är den instans där idéerna utformas 

(Østerberg, 1995). Myndigheter eller förvaltningsorgan är sedan de instanser som utför handlandet 

och idéerna.  

 

Individualismen däremot medför en ökad efterfrågan av rättvisa och det finns en större känslighet 

för orättvisor i samhället. Det måste finnas en balans mellan rättigheter och förpliktelser, menar 



16 
 

Durkheim (Jacobsson, 2006). Han menade att samspelet mellan stat och individ är en process som 

ska utgå från de kollektiva förpliktelserna och de individuella rättigheterna. Samspelets mål är att slå 

vakt om individens möjlighet att frigöra sig som individ. Durkheims syn på staten var således den att 

staten skulle tjänstgöra som ett instrument för sociala reformer och att staten bland annat skulle 

främja jämlika villkor för människors handlingsförmåga i samhället. Däremot medför ett pluralistiskt 

samhälle minskad individuell bestämmanderätt (Jacobsson, 2006). Utifrån ovanstående teoretiska 

referensram kommer jag att utgå från Durkheims syn på individen och samhället och kollektivets 

möjlighet att medverka samt påverka samhället för att analysera resultatet. Fokus kommer också att 

sättas på de olika moraliska normer som Durkheim anser inverkar på samhällsutvecklingen. Likaså 

kommer Ross beskrivning av rättsreglernas tolkningsschema och hur en individ kan lära sig 

samhällets spelregler genom att iaktta ett handlande utgöra en grund i analysarbetet.  

 

Det är en nödvändighet att i en studie som berör relationen mellan en stat och dess individer att lyfta 

fram maktbalansen som finns dem emellan samt att belysa maktens hierarkiska struktur. Det är 

också viktigt att känna till att maktrelationerna utgör en del av staten. I Durkheims texter saknas det 

ett resonemang kring maktrelationer mellan stat och individ. Michel Foucault däremot har många 

gånger analyserat hur makten kan ta sig uttryck och Foucault (1980) menar att man behöver förhålla 

sig till maktbegreppet eftersom maktperspektivet belyser samhällets strukturer. 

 

Foucault (2008) väljer bort ordet moral och använder begreppet makt i stället och han synar makten 

genom att granska hur den uppstår. I den västerländska kulturen uppfattas makten vanligtvis på ett 

restriktivt och många gånger negativt sätt. Han ifrågasätter således den rådande synen på samhället 

som maktutövare och frågar om det beror på att vi vanligen uppfattar makten i en kontext av lagar 

och förbud. I sitt resonemang kring varför vi uppfattar makten i denna kontext belyser han hur ett 

juridiskt tänkande historiskt har vuxit fram. I sitt resonemang går Foucault tillbaka till den feodala 

tidsepoken då samhället sedan förändrades i och med att borgerligheten hade ett starkt intresse av 

att rättssystemet utvecklades. Borgerlighetens utveckling av rättens form och vokabulär blev 

sedermera ett vedertaget system för maktutövandet. Det juridiska språkbruket hade blivit ett verktyg 

för att både analysera makten och för att utöva den.  

 

Enligt Foucault (Foucault, 1980; Nilsson, 2008) kan inte ett samhälle utöva makt utan kunskap 

eftersom det är själva kunskapen om något som framkallar makt. Han menar således att dessa två 

begrepp, makt och kunskap, är beroende av varandra och att de förutsätter varandra i en analys av 

samhället eftersom ”kunskap är immanent i alla maktrelationer” (Nilsson, 2008:84). Foucault valde 

att, till skillnad från Francis Bacon, sätta begreppet makt före kunskap eftersom Foucault menade att 

i alla maktrelationer ligger kunskapen om något eller någon till grund för att makten ska kunna 

utövas. Det kan till exempel vara kännedom om lagar och förordningar eller vilka rättigheter till olika 

sorts stöd en individ har. Foucault betonade att det är i själva relationen mellan begreppen makt och 

kunskap som ska stå i centrum, inte begreppen som sådana eller deras respektive innebörd. Han 

betonade att makten utspelar sig i relationen mellan två eller flera parter, till exempel den mellan 

stat och individ. Foucault avvisade tanken på att någon eller några, personer eller institutioner, äger 

makten. Med det menade han att studier av vem som besitter makt endast kommer att handla om 

suveränitet och legitimitet i samhället. I stället ansåg Foucault att man i samhällsstudier ska fokusera 

på relationerna som möjliggör statens makt eftersom det är i relationerna mellan parter som 

synliggör vem det är som besitter makt i ett samhälle.  
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För Foucault var det alltid empirin som var det viktiga när något skulle studeras, för han ansåg att 

makten på ett eller annat sätt manifesteras i till exempel dokument eller utsagor och att det därför 

var av betydelse att studera hur makten manifesteras samt vad det är som händer i en maktrelation. 

Han menade att ett maktutövande ska beskrivas för att man ska kunna se vad som har åstadkommits 

och hur den har utövats.  Eftersom ingen äger makten är inte lösningen på ett maktproblem att 

studera staten som sådan, menar han, utan i stället bör man studera vilken effekt maktrelationen får 

för inblandade parter (Foucault, 2008).  

 

Makt och kunskap är således två begrepp som förutsätter varandra. När det sedan finns tillräcklig 

ömsesidighet mellan makt och kunskap nås en maktbalans mellan subjektet och objektet, vilka i 

detta fall är individen och myndigheterna. För att begreppet makt inte ska få karaktären av att vara 

något som är oföränderligt eller konstant bör det skrivas i pluralis: makter eller makterna. På detta 

sätt öppnas det för ett växelbruk i utövandet av makterna och någon form av balans mellan subjektet 

och objektet kan uppstå. Foucault uttryckte växelbruket eller maktbalansen så här: 

 

 Power must by [sic] analysed as something which circulates, or rather as something 

 which only functions in the form of a chain. It is never localised here or there, 

 never in anybody’s hands, never appropriated as a commodity or piece of wealth. 

 Power is employed and exercised through a net-like organisation. And not only do  

individuals circulate between its threads; they are always in the position of simultaneously  

undergoing and exercising this power. They are not only its inert or consenting target; they are  

always also the elements of its articulation. In other words, individuals are the vehicles of  

power, not its points of application. […] The individual, that is, is not the vis-à-vis of power; 

it is, I believe, one of its prime effects. The individual is an effect of power, and at the same  

time, or precisely to the extent to which it is that effect, it is the element of its articulation.  

The individual which power has constituted is at the same time its vehicle.  

              (Foucault, 1980:98)  

 

Utifrån Foucaults resonemang om makt- och kunskapsbegreppen och den växelvisa maktbalansen 

samt relationen mellan begreppen makter och kunskap kommer resultatet att speglas och 

analyseras.  

  

3.2 Individen i centrum 

Både Durkheim och Ross utgår från individen då de beskriver hur individen som en del av kollektivet 

kan påverka och samverka med samhället och Foucault lyfter fram effekten av maktrelationen. 

Fridolf (2004) beskriver hur myndighetsutövaren kan arbeta för att ge makten till individen och hur 

synen på individen bör vara för att det ska fungera på ett tillfredställande sätt. Fridolf menar att det 

inte räcker att individen går från att vara ett objekt (klient, försäkrad eller brukare) till att vara ett 

subjekt (Klas, Inga eller Antonio). Hon menar att det också krävs struktur och målinriktning för att en 

förändring i handläggningsprocessen ska ske och att syftet med insatsen ska vara att stärka 

individens egenmakt. Det kan man bland annat göra genom att sätta individen i centrum och att 

myndigheter för en dialog med varandra med utgångspunkt från individens specifika behov. Om 

individen sätts i centrum undviker man också att individen behöver gå cirkelgång mellan olika 

samhällsaktörer eller att individen faller ”mellan stolarna”.  
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Figur 1. Individen är satt i centrum och en upprättad dialog mellan myndigheterna finns. Figur fritt 

              efter Fridolf (2004). 

 

 

Samarbetet bör komma till stånd utifrån de behov som varje enskild människa har och det är därför 

det behövs en långsiktighet i synen på individen. Likaså behövs det stödstrukturer samt minskad 

detaljstyrning och att samarbetet kommer till stånd på ett tidigt skede i handläggningsprocessen.  För 

att kunna skapa ett fungerande nätverk runt individen som illustreras här ovan bör de olika 

myndigheterna se individens sammansatta behov, att se till helheten, ha kontinuitet i arbete kring 

individen och uppföljning av beslut samt öppna upp för individens delaktighet. För att nå det 

sistnämnda behöver individen få information om vilka stödinsatser det finns att tillgå. Hela detta 

arbetssätt att sätta individen i centrum ställer således krav på ett nytt synsätt inom myndigheterna, 

menar Fridolf (2004). Från att vara den ”som har makten” till att vara ”den som ger makten” (Fridolf, 

2004:18) ökar det chansen för individen att styra sitt liv i större utsträckning, vilket med stor 

sannolikhet också leder till positivt resultat för samhällsekonomin.  

 

3.3 Verksamhetsteorin 

Engeström (2001) lyfter fram individens internalisering av kunskap som har sin utgångspunkt i en 

kognitiv process där internaliseringsprocessen genererar både ett självständigt tänkande och 

handlande. Individens internaliseringsprocess omfattar även en social process såväl som en 

samhällelig process vilken innefattar kommunikation, samspel och socialisation. Denna 

internaliseringsprocess beskrivs inom verksamhetsteorin och utgångspunkterna i beskrivningen är 

samspelet mellan människan och samhället samt att samhället och individen har utvecklats i symbios 

med varandra i en ständig process. Med en verksamhetsteoretikers syn på samhällsutvecklingen 

utgörs utvecklingen av en helhet i samspelet med individerna och samhället och utvecklingen kan 

inte ses som en isolerad handling. Människan, eller subjektet, betraktas av verksamhetsteoretiker 

som en aktiv varelse som har ett eget värde och som tar ansvar för sina handlingar. Subjektet ställs 

således i centrum när man betraktar honom eller henne ut ett verksamhetsteoretiskt perspektiv och 

subjektet ingår därmed i ett solidariskt samspel med omgivningen.  

 

Viktiga begrepp inom verksamhetsteorin är internalisering och socialisering (Knutagård, 2003). Att 

internaliseras innebär att individen under sin levnad införlivar samhällets normer och värderingar, 

 

PRIMÄRVÅRD 

 
SOCIALTJÄNST 

 
FÖRSÄKRINGSKASSA  

ARBETSFÖRMEDLING 

Dialogen sker mellan 

alla parter och den 

inkluderar brukaren. 



19 
 

både sociala och kulturella värderingar, och gör dem till en del av sig själv och agerar utifrån dessa. 

Socialiseringen i detta sammanhang innebär att samhället och samhällsaktörer har ett inflytande 

över individen. Samhällsaktörens inflytande medför att socialiseringen på så vis blir en form av 

växelverkande dialektiskt förhållande mellan individen och aktören. Denna föränderliga företeelse 

som växelverkan innebär blir till ett givande och tagande mellan samhället och individen samt att den 

dialektiska växelverkan leder fram till ett förhållande som slutligen bildar en helhet. Företeelsen eller 

det växelverkande dialektiska förhållandet utgör således en länk, eller ett spänningsfält om man så 

vill, mellan individen och samhället. Det är detta spänningsfält som kan sägas vara 

verksamhetsteorins bas eftersom det dialektiska i växelverkan innebär att samhället och individen 

påverkar varandra inom en och samma verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Internalisering och socialisering mellan individ och samhälle. Fritt efter Knutagård (2003) 

 

Ur ett verksamhetsteoretiskt synsätt innebär det att individerna och samhället, på olika nivåer, utgör 

en helhet och att vi å ena sidan är styrda av lagar och regler som vi å andra sidan också är med och 

påverkar samt instiftar.  

 

3.3.1 Motiv 

Inom verksamhetsteorin talar man om människans olika sätt att förhålla sig till motiv, t.ex. att man 

har ett motiv för att uppnå något. För-att-motivet innebär att en individ har ett framtidsinriktat 

synsätt på sitt liv och sin situation samt hur individen sätter upp mål i livet. Eftersom man har ett 

uttalat mål som man vill uppnå, eller för den delen något man vill undvika, så är handlingarna logiska 

då individen i stor utsträckning styr sitt handlande själv. Det innebär att ett utmärkande drag hos en 

person som drivs av för-att-motivet har en hög grad av självständighet, autonomi. Trots-att-motivet 
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är också det ett motiv som innebär att en person har hög autonomi eftersom man väljer att undvika 

vissa saker. Personen väljer att leta nya vägar att ta sig fram eftersom den har erfarenheter och 

händelser med sig från sitt tidigare handlande som man vill undvika att bli satt i ytterligare en gång. 

Det motiv som gör att man överför och reproducerar erhållen kunskap från tidigare handlingar 

benämns som på-grund-av-motiv. Ett annat sätt att beskriva motiv inom det verksamhetsteoretiska 

perspektivet är därför-motivet. Detta motiv beskriver hur en person förhåller sig till sina erfarenheter 

och sin personliga historia. En människa som lever utifrån ett därför-motiv kan beskrivas som någon 

med låg autonomi. Det får till följd att man är i stort behov av vägledning och styrning av sin 

omgivning. Det finns inget bättre eller sämre motiv, utan dessa begrepp hjälper bara till att beskriva 

vad det är som driver en människa att förhålla sig till olika handlingar. Motiven beskriver också hur 

en människa förklarar sin situation och sitt handlande. Motiven är organiserade i ett hierarkiskt 

system där till exempel på-grund-av-motivet bidrar till att vi undviker något, exempelvis en fara eller 

ett hot, och då blir detta motiv överordnat de andra motiven, som då ”lägger sig i linje” med på-

grund-av-motivet (Knutagård, 2003). 

3.3.2 Förmedlad handling 

Förmedlad handling är en hörnsten för verksamhetsteoretiker. Med förmedlad handling menas en 

yttre handling, eller verksamhet, som sker mellan ett subjekt och ett objekt. Vi kan överföra 

resonemanget till en kommunikativ situation. Två parter behövs i en kommunikation såväl som en 

artefakt, i denna studie utgörs artefakten av antingen skriftlig eller muntlig kommunikation. En 

kommunikativ handling kan illustreras med Vygotskijs modell av förmedlad handling (Knutagård, 

2003:64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Förmedlad handling mellan subjekt och objekt. Fritt efter Knutagård (2003). 

 

För att en kommunikation ska fungera måste det finnas ord, begrepp och uttryck som har samma 

innebörd för de olika parterna. Om innebörden av begreppen, orden och uttrycken skiljer sig åt är 

risken stor för att missförstånd i kommunikationslänken ska uppstå. När kommunikationen likställs 

en artefakt så innebär det att subjektet och objektet behöver ha samma förståelse för den 

förmedlade artefakten och dess innebörd för att en ömsesidighet i förståelsen av t.ex. ett regelverk 

ska ske. I detta sammanhang kan Foucaults begrepp vetande, regelverket i detta exempel, belysa att 

vetandet innehåller både ett formellt kunskapsfält såväl som den praktik som omger det (Nilsson 

2008).  
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Tidpunkten och situationen för när och hur en viss typ av budskap ska kommuniceras kan också vara 

avgörande för förståelsen för regelverket, menar Knutagård (2003) men också insikten av de 

konsekvenser som de fattade besluten innebär för subjektets framtid. Foucault lyfter också fram 

dessa perspektiv – vetandet och praktiken – då han poängterar att syftet också innebär att 

”undersöka vad vetandet faktiskt innebär och vilka effekter det får” (Nilsson 2008:58). Den 

verksamhet som leder fram till ett beslut består av olika handlingar. I detta fall utgörs verksamheten 

av att ett behov hos en individ har uppstått och de olika handlingar som leder fram till ett beslut om 

rätten till exempelvis ersättning, assistans eller sysselsättning är ansökningar, handläggningsprocess 

och slutligen meddelandet om vilket beslut som fattades.  Här nyanserar också Foucault subjektets 

roll i beslutsfattandet då han anser att man först måste lyfta ut diskursen som sådan (i denna studie 

är det resultatet av myndighetskontakter som utgör diskursen) och studera den för att kunna förstå 

subjektet. Det är viktigt i detta sammanhang eftersom subjektet inte existerar utanför 

verkligheten/diskursen utan är i högsta grad en del av verksamheten (Foucault,2008; Nilsson 2008).  

 

Foucault betonar att alla medborgare bidrar till hur något kommer tillstånd och att det därför är 

intressantare att studera hur något växer fram i stället för varför det kom tillstånd (Nilsson, 2008). 

Foucault (1980) ställer frågan vad det är som skapar de sanningar som vi lever utifrån och de 

kunskaper som vi tar för givna. Han menar att om man i stället för att fråga varför frågar hur något 

samhällsfenomen växer fram kan man också med hjälp av ett historiskt perspektiv ifrågasätta sin 

samtid. För den sakens skull är inte historien ett alternativ till vår samtid, utan det historiska 

perspektivet är ett redskap för att spegla vår samtid, för att se ett förlopp och eventuell utveckling av 

en verksamhet eller diskurs. Som betraktare får man på så sätt ett kunskaps- och maktverktyg för att 

studera verksamheten utan att behöva utgå från varje enskilt subjekt. Betraktarens förhållningssätt 

blir också ett redskap för att kritiskt kunna studera och förklara verksamheten med utgångspunkt 

från nuet och rådande förhållanden. Foucault (Nilsson 2008) anser också att om man i en studie 

utgår från det historiska perspektivet och hur fenomenet växer fram bidrar det till att legitimiteten 

för en verksamhet eller diskurs inte grundar sig på någons ”sunda förnuft” eller förgivettagna 

uppfattningar, utan verksamheten kan med hjälp av ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt 

granskas och analyseras.  

3.4 Fem principer för expanderat lärande 

Engeström (2001) har vidareutvecklat verksamhetsteorin och han väljer att specificera 

internaliseringen och socialiseringen i fem principer. Han menar att ett aktivitetssystem 

(verksamhetssystem) utgörs av ett system som är en primär enhet för analys där analysen består av 

fem olika principer2.  

 

Den första principen innebär ett verksamhetssystem som realiseras och som återskapar sig själv 

genom att verksamheten skapar och återskapar aktivitet och handling. Den första principen kommer 

i min studie att användas till kartläggning av vilka rättigheter samt skyldigheter individen och 

myndigheten har i förhållande till varandra.  

 

Den andra principen benämns av Engeström (2001) som multi-voicedness, vilket jag tolkar som att 

två eller flera parter är involverade i ett samtal eller kommunikation samt att flerstämmigheten i sig 

                                                           
2 I denna studie kommer endast fyra av de fem principerna att användas i analysarbetet eftersom den femte 
principen är för tidskrävande att genomföra i denna typ av studie och därför beskrivs den inte här. 
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är en princip, eller förutsättning, för sättet som förhandlingen sker på mellan parterna. 

Förhandlandet finns där eftersom alla parter har olika artefakter, regler och konventioner med sig in i 

förhandlingen. Det kan till exempel vara två parter som är involverade i en process där det uppstår 

en form av förhandling mellan parterna och det finns ett behov av att hitta en utväg som alla kan 

ställa upp på eller rätta sig efter. I förhandlingen uppstår många gånger problemlösning och 

uppfinningsrikedom eftersom parterna behöver jämka mellan sina regler och konventioner för att 

hitta en lösning. I denna studie kommer jag att använda den andra principen som ett 

tolkningsredskap för att studera hur kommunikationen mellan parterna går till.  

 

Den tredje principen innebär att en part formas och utvecklas över en lång tid och att partens 

potential samt problem bara kan förstås i ljuset av deras egen historiska utveckling. Det Engeström 

poängterar är att utvecklingen ska förstås utifrån partens lokalhistoriska utveckling av idéer och 

”verktyg”. I de sammanhang jag kommer att använda den tredje principen i denna studie har jag 

överfört betydelsen av begreppet ”verktyg” till att avse regler och normer samt praxis. Den tredje 

principen kommer också att användas för en historisk analys av myndigheternas framväxt. 

  

Den fjärde principen innebär partens ackumulerade utveckling av struktur inom och mellan 

verksamhetssystemet. Verksamheten är enligt den fjärde principen ett öppet system som är 

mottagligt för nya influenser och element från ”utsidan”, men på samma gång finns det en 

motsägelse i öppenheten.  Denna öppenhet kan således medföra att det uppstår en kollision med 

tidigare vedertagna regler och praxis och de nya elementen. Kollisionen i sin tur medför då störningar 

och konflikter, men också en vidareutveckling i hur parten uppfattar och ser på de nya elementen 

och influenserna. Den fjärde principen kommer i denna studie att beakta de olika parterna som ingår 

i undersökningen och deras upplevelse av hur kommunikationen mellan parterna kommer till uttryck 

för individens kontra myndighetens rättigheter och skyldigheter att informera varandra om 

sakförhållandet.  

3.5 Relationen mellan Durkheim, Foucault, Ross och verksamhetsteorin 

Det Durkheim skriver i sin teori om kollektivet och hur det fungerar i samspel med staten anser jag 

vara ett komplement till verksamhetsteorins syn på samverkan mellan individen, närmiljön och 

samhället. Likaså är Ross tänkesätt kring individens förmåga att tolka och förstå samhällssystemet för 

att själv kunna påverka beslut i ”rätt” riktning applicerbart både på verksamhetsteorins såväl som 

Durkheims synsätt på individens roll i sitt och samhällets utveckling och vad som styr utvecklingen. 

Foucaults syn på relationen mellan makt och kunskap och att relationen är det som bör ställas i 

centrum får tillsammans med Durkheims och Ross tankar relevans för vilken effekt olika beslut som 

fattas får för människor. Foucaults makt- och kunskapsbegrepp, Durkheims moralbegrepp och Ross 

tolkningsschema tillsammans med verksamhetsteorins utgångspunkter utgör, i mitt tycke, en 

helhetsbild över individens verkan och samverkan i samhället och viceversa. Genom att applicera 

Foucaults sätt att se på relation, effekt av beslut och att kunskapen är inneboende i alla 

maktrelationer bidrar även till en nyansering av Durkheims teori, Ross rättsfilosofi samt 

verksamhetsteorins syn på individens förmåga att påverka delar av samhället.  

 

Skillnaden mellan dessa synsätt, såsom jag har tolkat dem, är att det finns en gemensam tro på 

individens möjlighet att påverka samhället och sitt liv, men att Foucaults synsätt har en annan 

infallsvinkel genom att han vill se hur makt manifesteras och vad den får för effekt på människors liv. 
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Begreppen makt och kunskap är inte intressanta i sig anser Foucault, utan det är studien av hur 

användningen av dem går till och hur resultatet av en handling och hur effekten av resultatet ter sig i 

det verkliga livet som är av intresse. Här skiljer sig Foucault i sitt sätt att studera samhället och 

förhållandet mellan individer och staten från Durkheim, Ross och verksamhetsteorin på ett intressant 

sätt. Genom att belysa relationen mellan samhället och individen utifrån dessa olika synsätt – att å 

ena sidan ställa individen i centrum, å andra sidan ställa effekten av en maktrelation i centrum – 

bidrar det till en helhetssyn på kommunikationen mellan myndigheter och individer samt vad 

utslaget av olika beslut får för individen.  
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4. Undersökningsfält, syfte och frågeställningar 

4.1 Undersökningsfält  

Det fält som undersöks är hur kommunikationsprocesserna mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och några svenska kommuner (LSS-handläggare) å ena sidan och unga vuxna 

med sällsynta diagnoser (brukarna) å den andra sidan fungerar. Undersökningsfältet är intressant ur 

flera synvinklar dels finns det ett intresse av att kartlägga kommunikationen mellan brukarna och 

ovan nämnda myndigheter och hur kommunikationen mellan dem går till, dels att synliggöra hur 

kommunikationen upplevs av brukarna. Det är också intressant att analysera vad det är i 

kommunikationen som upplevs som svårförståeligt eller svårtillgängligt för att se vad det kan bero 

på. Det är även intressant att lyfta fram det expanderade lärande som sker hos individerna, d.v.s. vad 

de drar för lärdom utifrån kommunikationen de har haft med de olika myndigheterna. Slutligen är 

det intressant att studera om det finns en outtalad maktbalans mellan brukare och 

samhällsaktörerna. Som jag ser det finns det således en nyttoaspekt både på ett samhällsplan och på 

ett individuellt plan som motiverar att denna studie genomförs.  

 

4.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur myndighetskontakter kommer till uttryck och hur de 

upplevs av brukare, utifrån ett givet och enskilt ärende, och att analysera myndigheternas 

kommunikation, samordning och myndighetsutövning som ideal och verklighet med hjälp av några 

olika teoretiska perspektiv, såsom expanderat lärande, verksamhetsteori samt Foucaults syn på 

kunskap och maktrelation.  

 

4.3 Frågeställningar 

Hur kommunicerar myndigheterna med informanterna i denna studie – vad får 
kommunikationssättet för konsekvenser för individens frigörelse? 
 

Hur upplever brukarna att kommunikationsprocessen mellan dem och utvalda myndigheter 
fungerar? 
 

Hur ser samordningen ut mellan myndigheterna på ett övergripande plan; vilken styrning finns det av 
hur ovan nämnda myndigheter bör kommunicera sinsemellan och med brukare i ett enskilt ärende? 
 

Hur ser brukarnas expanderade lärande ut i beskrivna kommunikationsprocesser?  

 

Hur synliggörs maktbalansen3 i sättet myndigheterna kommunicera på?  

                                                           
3 Se sidan 17 och min definition av begreppet maktbalans hämtat från Foucaults resonemang om makter och 
kunskap. 
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5. Metod 
Denna studie är uppbyggd kring två olika metoder dels är det samtal, dels är det textanalyser med 

efterföljande djupintervjuer. Detta tillvägagångssätt har valts då intentionen var att följa några 

brukare och deras skriftliga kommunikationslänk med några utvalda myndigheter. Avsikten med att 

använda två metoder har varit att på olika nivåer kunna analysera hur kommunikationen sker och 

hur den upplevs av unga vuxna som själva har tagit över myndighetskontakter från föräldrarna. 

Textanalyserna har således utgjort en grund för djupintervjuerna. I metodavsnittet kommer först 

tillvägagångssättet att beskrivas följt av dokumentstudiens tillvägagångssätt. Därefter följer urval, 

etiska aspekter, tillförlitlighet och giltighet samt en metodreflektion.   

5.1 Tillvägagångssätt 

Mitt tillvägagångssätt för att samla information till denna studie har först varit ett inledande samtal 

och mejlkontakt med varje informant för att de inför intervjuerna skulle träffa mig personligen. Vid 

detta tillfälle fick de möjlighet att bilda sig en uppfattning om mig som person för att kunna ta 

ställning om de ville ingå i studien. Efter vår första kontakt erbjöd jag alla brukare att fundera någon 

dag innan de slutligen bestämde sig för om de ville delta i studien eller inte. Denna betänketid 

upplevde jag som viktigt eftersom jag skulle ta del av deras liv, diagnoser och skriftliga dokument och 

därför ville jag ge dem möjlighet att fundera för att sedan skriftligt meddela mig vad de bestämde sig 

för. Detta gjordes för att stärka individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002) och för att de utan att 

känna sig tvingade att ingå i studien gavs möjlighet att lämna samtycke (Vetenskapsrådet, 2002) i 

lugn och ro i sin hemmiljö. Alla tillfrågade informanter bekräftade trots denna möjlighet till 

betänketid att de ville fortsätta att ingå i studien vid första träffen.  

 

Kvale (1997) beskriver samtalet som forskningsmetod och han menar att det som skiljer ett 

vardagssamtal från ett forskningssamtal är att det i det sistnämnda finns en struktur. I denna studie 

finns det en flexibel form av intervjuguide som har utgått från Engeströms fem principer för att 

strukturera upp samtalen. Det finns ingen enhetlig intervjuguide eftersom varje informant har så 

skilda erfarenheter och olika typer av myndighetskontakter. Därför passade det bäst att ha en 

gemensam frågestruktur i samtalet för att frågorna även skulle kunna anpassas till varje enskild 

informant, men på samma gång skapa förutsättningar för att kunna analyseras tematiskt (a.a.). För 

att kunna tematisera resultatet av en intervjuundersökning behöver man ställa sig frågan vad 

behöver jag för förkunskaper? Man behöver också ställa sig frågan varför detta ska undersökas för 

att klargöra syftet med studien. Slutligen ska man fråga sig hur jag kan få svar på mina 

frågeställningar. När jag hade ställt dessa frågeställningar till mitt syfte, såsom det var utformat 

inledningsvis, valde jag därför att utgå ifrån Engeströms (2001) principer för att ha dem som en grund 

i intervjuguiden. På så vis kunde jag vara flexibel vid intervjutillfället, men på samma gång förvissa 

mig om att informanterna fick samma grundfrågor.  

 

Inför analystillfället har intervjuerna först transkriberats för att vid analysen kunna lyfta upp det 

sagda till en global förståelse för att sedan kunna bryta ut delar ur transkriptionerna för att därefter 

åter gå tillbaka till en helhet (Lantz, 1993).  På så sätt har överflödigt material (Kvale, 1997) kunna 

uteslutas ur det transkriberade materialet. Med överflödigt material menas sådant som 

upprepningar eller när samtalet har kommit in på ett sidospår som inte på något sätt är relevant för 

studien. Om intervjuerna inte hade transkriberats hade detta tillvägagångssätt försvårats.  Den 

globala förståelsen (Lantz, 1993) är viktig för att ur transkriptionerna kunna urskilja teman som sedan 
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har resulterat i utformningen av resultatpresentationen. Eftersom informanterna ingår i en liten krets 

av människor där de genom sin riksorganisation känner till varandra har tematiseringen (Kvale, 1997) 

av resultatet varit nödvändigt ur ett forskningsetiskt perspektiv (Vetenskapsrådet, 2002), vilket 

motiverar att resultatet har tematiserats i stället för att varje enskild informant presenteras var för 

sig. Enligt Lantz (1993) pågår det en process i analysförfarandet då man går från teman i intervjuerna 

och sedan tillbaka till helheten som medför att ett mönster i det sagda framträder.  

 

De teman som ligger till grund för sökandet efter ovan nämna mönster är följande:  

• Hur har individen lärt sig verksamhetssystemet? 

• Vad har individen lärt sig genom kommunikationssituationen? 

• Expanderat lärande; vad tar individen med sig för erfarenheter utifrån given kommunikation? 

 

Avsikten med detta var att försöka applicera Engeströms (2001) principer för expanderat lärande på 

informanternas utsagor då dessa teman även låg till grund för den flexibla intervjuguide som 

användes vid intervjutillfällena. Vidare har analys av myndigheternas styrdokument och lagar som 

styr myndighetsutövandet analyserats i relation till informanternas utsagor. Detta är gjort för att 

belysa avsikten som respektive myndighet har med sin verksamhet och hur den upplevs av 

medborgare. För att detta mönster skulle utkristalliseras har utsagorna tematiserats utifrån 

respektive myndighet och informanternas erfarenhet av den kontakten och vad som framkommer i 

vägledande myndighetsdokument. För att studien ska nå hög tillförlitlighet har informanternas 

upplevelser av kommunikationen med myndigheterna speglats mot deras redogörelse genom att, 

löpande under intervjusituationen, frågan om intervjuaren har uppfattat det uttalade rätt ställs 

(Lantz, 1993, Kvale, 1997). Hög tillförlitlighet i studien har också eftersträvats genom att på empatisk 

väg fånga informanternas upplevelse och sedan ge utrymme för den i resultatpresentationen för 

deras perspektiv på kommunikationen och deras upplevelser som inte på förhand kunde förutses.  

 

Vid intervjutillfällena användes en talspråklig form, i stället för att använda sig av Engeströms 

benämning på principerna, för att skapa en avslappnad samtalssituation (exempelvis: Hur har du lärt 

dig hur Försäkringskassan fungerar? Vet du vart ska vända dig med frågor?). Detta tillvägagångssätt 

ha valts för att ändock kunna koppla intervjufrågorna tillbaka till Engeströms principer om 

expanderat lärande, men också för att varje informant har haft olika typer av kontakt med 

myndigheterna vilket har medfört att kommunikationen har handlat om deras specifika behov. 

Denna flexibilitet har ansetts som nödvändig för att studien ska återspegla hur olika myndighets-

kontakterna kan se ut.  

5.2 Dokumentstudie 

Efter det inledande mötet fick jag ta del av skriftlig kommunikation mellan olika myndigheter och 

informanterna. En innehållsanalys (Boréus & Bergström, 2005) gjordes av dokumenten som sedan 

följdes upp av en djupintervju med informanterna och där intervjun utgick från dokumenten som 

innehållsanalyserats. Alla informanter har haft kommunikation med Försäkringskassan och alla utom 

en har haft skriftlig kommunikation med LSS-handläggare. Vid ett tillfälle ändrades ordningen i 

intervjustrukturen som skulle inledas med ett samtal, textanalys och djupintervju. Då informanten 

och jag träffades för ett inledande samtal framkom det att denne informant enbart har haft en 

tillfällig skriftlig kontakt med Försäkringskassan, men inte beträffande aktivitetsersättning utan 
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sjukersättning. I detta fall har dokumenten analyserats, men det behövdes inte någon uppföljande 

intervju för att förtydliga något i dokumenten eftersom det inledande samtalet var detaljerat.  

 

I textanalysen har fokus varit att söka efter medvetna perspektivval som myndigheterna har använt 

sig av i kommunikationen. Ett perspektivval framgår bland annat genom det lexikala valet i texten 

(Boréus & Bergström, 2005). Det kan utmärkas av ordval såsom hävdar eller beslutar eller meddela 

och dessa val kan innebära ett avståndstagande. Vidare har textanalysens fokus varit på textens 

passivisering för att ta reda på om den framstår som opersonlig och formell, vilket enligt Boréus och 

Bergström (2005) menar är utmärkande drag för texter som har en speciell karaktär och om strävan 

är att skapa en relation som inte är jämbördig mellan två parter. Om texten passiviseras är 

textförfattarens strävan ofta att söka framstå som en auktoritet som har tillgång till fakta som kan 

vara svåra att få överblick över utan särskild ämneskompetens.    

 

Dokumentstudien har också omfattat skriftligt material från respektive myndighet och de dokument 

som de har att rätta sig efter i sin myndighetsutövning såsom lagar, regleringsbrev, verksamhetsplan 

och vägledningar. I resultatet har de delar av vägledningarna som möter syftet med denna studie 

presenterats såväl som förvaltningslagen är presenterad som en del av resultatpresentationen. 

Vidare har Riksrevisionens granskning av kommunikationsstrukturer mellan myndigheterna 

presenterats som en del av resultatet då det är huvudsyftet med denna studie – att analysera hur 

kommunikationen fungerar respektive brister mellan individer och myndigheter. Granskningen av 

dessa dokument är i detta sammanhang en viktig del av resultatet som kan klargöra varför 

informanterna upplever kommunikationen såsom de gör, vilket motiverar att granskningen av ovan 

nämna dokument utgör en del av resultatet i stället för den teoretiska bakgrunden.  

5.3 Urval 

I detta arbete har jag valt urvalsgruppen unga vuxna (från 18 år) eftersom de har uppnått 

myndighetsålder och de förväntas sköta kontakterna med olika myndigheter själva. Detta ansåg jag 

vara viktigt eftersom jag då kunde fånga förstahandsinformationen hur de har upplevt 

myndighetskontakter från varje enskild informant i stället för att kanske få höra föräldrarnas 

erfarenheter och upplevelser. Risken hade då varit stor att också fokus hade blivit föräldrarnas 

kontakter med arbetsgivare och skola i stället för på kommunikationsprocessen mellan individen och 

myndigheten. För att hitta informanter som har haft kontakt med ovan nämnda myndigheter valde 

jag att kontakta Nationella funktionen sällsynta diagnoser (NFSD). Genom projektledaren kom jag 

därefter i kontakt med ordföranden i Riksförbundet för sällsynta diagnoser. Urvalsprocessen kan 

liknas vid det som brukar benämnas snöbollsurval eller kedjeurval (Bryman, 2002) . Ett urval enligt 

snöbollprincipen innebär att man tar kontakt med en person som initialt har kännedom om vilka som 

kan tänkas uppfylla de ställda kraven på personerna som ska ingå i studien. Urvalet kan inte bestå av 

informanter som väljs ut slumpmässigt (om inte populationen är tillräckligt stor vill säga) och i denna 

studie var kravet att informanterna skulle ha haft kontakt med flera myndigheter och de skulle ha 

fyllt 18 år. Därför ansågs snöbollsurvalet vara den bästa urvalsmetoden för denna studie. 

Ordföranden inom riksförbundet ställde således frågan vilka som ville deltaga i denna studie till ett 

flertal av medlemmarna som uppfyllde kriterierna. Efter detta fick jag en lista på informanter som 

kunde tänka sig att ingå i min studie. Min första kontakt med informanterna var således via e-post 

där jag informerade dem om syftet med studien och att jag arbetade utifrån Vetenskapsrådets etiska 
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regler (2011). De forskningsetiska reglerna förtydligades muntligt vid den första fysiska träffen med 

varje enskild informant.  

 

Informanterna är spridda över stora delar av Mellansverige och södra Sverige. Vid djupintervjuerna 

är det jag som har åkt för att träffa informanterna för att de inte ska få någon extra kostnad i 

samband med våra träffar. Vid ett tillfälle ersatte jag en informant för tågresan till Stockholm då 

denne av praktiska skäl valde att komma hem till mig för att genomföra djupintervjun. I övrigt har 

ingen ersättning till informanterna delats ut.  

 

 Informanterna har olika diagnoser av sällsynt art som omfattar någon fysisk funktionsnedsättning, 

men diagnosen i sig är inte intressant för denna studie utan det faktum att de har haft många olika 

typer av myndighetskontakter. Några av informanterna har en lätt kognitiv funktionsnedsättning och 

har därför hjälp av en god man eller föräldrar som bistår dem med deras vardagliga administration. 

För att verifiera delar av utsagorna där informanterna ibland har varit osäkra på svaret har frågorna 

vidarebefordrats till god man och föräldrarna via mejl eller telefon initialt i studien eller då 

frågetecken har uppstått längs vägen.   

5.4 Etiska aspekter 

Eftersom informanterna finns i en liten krets där många känner varandra genom föreningar som är 

knutna till varandra har jag tagit hänsyn till det i min resultatpresentation genom att tematisera 

resultaten och presenterat informanternas utsagor i grupp, för att försvåra igenkänning av enskilda 

individer. Ingen av informanterna har uttryckt att de har upplevt att denna studie skulle lämna ut 

dem som personer trots att de ingår i en liten krets av människor när de fick frågan. Likaså har jag 

valt att presentera personliga citat i resultatdelen genom att skriva dem i skriftspråklig form, vilket 

jag upplever som en åtgärd som försvårar att eventuella dialektala eller personliga uttryck kan 

kopplas till någon enskild person. Att ta hänsyn till alla etiska aspekter känns väldigt viktigt, men de 

ställer krav på eftertänksamhet och försiktighet med den information som man anförtros. 

Vetenskapsrådet (2011) slår fast att forskning är både viktig och nödvändig för samhällets och för 

individernas utveckling och att forskningens inriktning ska fokusera väsentliga frågor. Det upplever 

jag att de människor som jag har samtalat med om denna studies syfte har uttryckt. Därför är det 

väsentligt att den genomförs trots att informanterna ingår i en liten krets av människor. 

Förhoppningen är att resultatet ska leda fram till någon form av individuell utveckling så väl som en 

samhällsutveckling. 

För att säkra att känsliga uppgifter i dokumenten inte har kommit någon obehörig person till del 

(Vetenskapsrådet, 2001) har alla dokument endast analyserats av mig. Inga dokument har skickats 

via mejl utan de har antingen kopierats under överinseende av en informant eller så har de skickats 

med vanlig postgång. I ett av fallen fick jag ta med mig dokumenten och kopiera dem själv och 

därefter skicka dem tillbaka med post. När denna studie är genomförd kommer inte materialet att 

användas till något annat ändamål (Vetenskapsrådet, 2001), utan det är enbart insamlat för detta 

ändamål. Inledningsvis, antingen via mejl eller muntligt, har alla informanter delgivits informations-

kravets villkor (Vetenskapsrådet, 2002) som innebär att informanterna bland annat har möjlighet att 

avbryta sitt deltagande i studien utan att det skulle ställas några motkrav eller utövas någon form av 

påtryckning för att de skulle fortsätta att deltaga i studien.    
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5.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som ursprungligen kommer från kvantitativa studier och då 

denna studie är en kvalitativt genomförd studie är min strävan att överföra dessa två begrepp på 

tillvägagångssättet, men kommer i stället att använda mig av begreppen tillförlitlighet och giltighet. 

Extern tillförlitlighet (Bryman, 2002) innebär i vilken utsträckning som en studie kan genomföras i ett 

annat sammanhang eller upprepas igen. Denna studie bedömer jag som möjlig att upprepa eftersom 

utgångspunkten har varit textanalys av insamlade dokument, intervjuerna har sedan utgått från 

Engeströms (2001) principer och urvalet har utgjorts genom ett snöbollsurval där personerna som 

ingår i studien ska uppfylla vissa krav. Objektivitet (Bryman, 2002) har även det eftersträvas genom 

att ha Engeströms principer som grund i intervjusituationerna samt att informanternas dokument har 

analyserat inför djupintervjuerna. Det har bidragit till sakligheten eftersom jag som forskare har 

kunnat förbereda frågeställning som är kopplade till det enskilda fallet, för att inte absorberas av 

informanternas levnadsbeskrivningar. Likaså har sakpåståenden som har framkommit i intervjuerna 

bollats med respektive myndighet både via telefon och via mejlkontakt. På så vis har uppgifter 

verifierats och sakförhållanden har kunnat uppdateras eftersom handläggningen av några enskilda 

fall har pågått under flera år. Tillförlitligheten är även förbunden med hur väl en studies 

metodologiska tillvägagångssätt är beskrivet och i detta fall anser jag att en annan person kan 

rekapitulera denna studies metod för att sedan genomföra den i ett annat sammanhang. 

Validitet innebär att man ”mäter” det man säger sig vilja ”mäta” (Bryman, 2002). I denna studie 

överför jag begreppet validitet till giltighet då avsikten med studien har varit att belysa hur 

myndighetskontakter kommer till uttryck och upplevs av brukare för att sedan se vad som kan 

jämföras. Då avsikten även har varit att jämföra teoretiska perspektiv på kommunikation, 

samordning och myndighetsutövning samt att belysa hur brukarna upplevde kommunikationen 

mellan dem och myndighetsutövarna har dels intervjuerna medfört ett visst mått av mätbarhet, dels 

hur den skriftliga kommunikationen och myndighetsutövningen tillämpats utifrån deras 

styrdokument. Det som har varit möjligt att jämföra i detta fall är hur många av informanterna som 

har lika respektive olika erfarenheter av myndighetskontakterna – vad det finns för korrelation i 

utsagorna. Jämförelsen av samordning har skett på ett teoretiskt plan då forskning kring samordning 

mellan myndigheter visade på en bristande kommunikationssamordning, vilket också verifieras av 

informanternas upplevelse. Myndigheternas uppdrag att samverka och samordna kommunikationen 

sinsemellan har i sin tur sedan synliggjorts med olika styrdokument, det vill säga vilket uppdrag de 

har fått pålagt genom styrdokumenten att samverka med varandra kring en enskild individ. 

Giltigheten av flerstämmigheten mellan individ och myndigheterna har varit svårare att synliggöra 

eftersom bristen på skriftlig kommunikation har varit märkbar och det är endast utifrån 

informanternas utsagor som denna del har kunnat bedömas, vilket kan medföra att denna enskilda 

del av studien kan uppfattas ha låg giltighet. 

5.6 Metodreflektion  

Inledningsvis var denna studie tänkt att främst ha fokus på den skriftliga kommunikationen mellan 

myndigheter och människor som har haft multipla myndighetskontakter. Då jag inledningsvis 

samtalade med informanterna visade det sig att det främst var Försäkringskassan som kommunicerar 

skriftligt. Arbetsförmedlingen skickar endast ut kallelser till möten, men i övrigt har de ingen skriftlig 

kommunikation förutom beslutsprotokoll. LSS-handläggaren för också främst protokoll utifrån ett 

personligt möte. Detta medförde att studiens fokus fick förflyttas till informanternas upplevelser av 
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myndighetskontakterna. Det här har medfört att en intervju fick genomföras ytterligare en gång för 

att kompletteras samt via telefon komplettera vissa frågeställningar för att alla informanter skulle få 

samma förutsättningar att besvara frågorna utifrån ett personligt möte med myndigheten i fråga. Å 

ena sidan upplever jag att studien har fått ett djupare innehåll genom att informanterna i högre grad 

har fått ta plats i studien, å andra sidan har många nya frågeställningar kommit upp på grund av 

frånvaron av skriftlig dokumentation. Hur kan man som enskild person hävda sin rätt mot en 

myndighet om det inte finns dokumentation i högre grad än den som i nuläget finns? Det vore 

intressant att få genomföra studien ur ett myndighetsperspektiv också för att ta del av 

mötesanteckningar för att dokumentera hur myndighetens utvärdering går till som ett exempel. Det 

här är frågeställningar som har väckts hos mig under denna uppsats framväxt och de metodologiska 

ställningstaganden jag har fått lov att ta. Ytterligare en ursprungstanke med studien var att följa en 

kommunikationslänk mellan enskilda personer och deras handläggare. Det försvårades dels av att det 

är hög personalomsättning på myndigheterna, dels av att alla informanter inte hade någon personlig 

handläggare på vissa myndigheter. Risken hade blivit ett mycket begränsat material, vilket fick till 

följd att textanalyserna har genomförts där det har funnits textmaterial att analysera. Dessa analyser 

har således blivit frikopplade från varje enskild informant och i stället får de exemplifiera 

myndigheters kommunikationssätt på ett generellt plan, vilket är intressant i sig.  
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6. De tre brukarorienterade myndigheterna och förvaltningslagen  

6.1 Inledning 

I denna del kommer jag att presentera ett kort resonemang om brukarorienterade myndigheter. 

Därefter presenteras varje myndighet för sig och redogöra för deras framväxt, funktion och syfte 

samt deras respektive styrdokument som beskriver hur de idealt ska arbeta. Därefter presenterar jag 

förvaltningslagen.  

6.2 De tre brukarorienterade myndigheterna 

Enligt Fridolf (2004) är inte vårt välfärdssystem organiserat för personer som behöver stöd av fler 

myndigheter än en. Om behovet hos individen kräver insatser från flera myndigheter är risken stor 

att man ramlar mellan stolarna och hamnar i en gråzon, eller att individen bollas fram och tillbaka 

mellan myndigheterna. Fridolf menar att det saknas strukturer och gemensamma mål för att skapa 

ett fungerande samarbete mellan myndigheterna. Det leder ofta till att insatserna och samarbetet 

kring en enskild individ sätts in väldigt sent i handläggningsprocessen. 

Maktfördelning utgör även det ett hinder för samarbete, menar Fridolf (2004). Denna fördelning av 

makt sker på flera plan dels är det individens egen makt (empowerment), dels är det makten över 

resursfördelningen som spelar roll i ett ”maktspel”. För att få till stånd ett bra samarbete behövs, 

förutom en mer jämlik maktfördelning mellan parterna, även kompetensutveckling av de 

professionella inom myndigheterna såväl som utveckling av nya sätt att arbeta på. Detta ställer också 

krav på minskad detaljstyrning, menar Fridolf (2004). Hon lyfter också fram långsiktighet och ett 

förnyat sätt att styra myndigheter på, för att undvika övervältringseffekter mellan myndigheter vilka 

lätt uppstår i och med dagens kortsiktigt uppsatta mål med arbetet.  

Politiska beslut kan även de utgöra ett hinder för att få till stånd ett fungerande samarbete mellan 

myndigheter kring en enskild individ. Besluten som fattas kan leda till kortsiktiga arbetsmetoder och 

omprioriteringar inom en myndighet på grund av resursbrist. Vanligtvis finns det också olika typer av 

arbetskulturer på de olika myndigheterna och det kan vara en försvårande aspekt i detta 

sammanhang och därför måste alla parter vid ett eventuellt samarbetsprojekt visa respekt för 

varandras olika arbetskulturer. I stället för att låta olika sätt att arbeta på stå i vägen för samverkan 

behöver medarbetarna utveckla stödstrukturer som underlättar samarbetet i det enskilda fallet, det 

vill säga att man har en flexibilitet i arbetsformerna för att kunna bistå varje enskild individ.  

År 1992 förändrades ansvarsstrukturen för rehabiliteringsåtgärder mellan Försäkringskassan och 

arbetsgivare. Försäkringskassans roll är numera att sörja för att en rehabiliteringsutredning blir gjord 

i samråd med arbetsgivaren samt samordningen av den medan arbetsgivaren har 

förstahandsansvaret för rehabiliteringen (Bjerstedt 2009). Bjerstedt lyfter också fram att ökade 

prestationskrav på arbetsmarknaden leder till ökat antal människor med sjukersättning eftersom de 

inte har fullgod arbetsförmåga. 

6.2.1 Allmänna sjukförsäkringens framväxt, funktion och syfte 

Syftet med socialförsäkringen är att skapa ekonomisk trygghet vid exempelvis sjukdom eller 

handikapp. Socialförsäkringen finansieras genom avgifter och skatter. För att främja det allmänna 

förtroendet för socialförsäkringssystemet måste det finnas stabila försäkringsvillkor och transparens i 

finansieringen. Stabiliteten innebär att medborgarna ska veta att försäkringen utgör ett skyddsnät 

och att det finns en kontinuitet i försäkringsvillkoren. Transparens i finansieringen är med nuvarande 
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avgifts- och skattesystem svårt att uppnå på grund av att delar av av socialförsäkringen är 

skattefinansierad och ingår som en del i den statliga budgeten (Försäkringskassan, 2006). 

 

Enligt Bjerstedt (2009) vilar välfärdsstaten på tre fundament: marknaden, staten och familjen. Svensk 

välfärd är unik i det avseendet att staten fungerar som det mest framträdande fundament i 

förhållande till de andra två, men historiskt har det varit familj och släkt som har omfördelat medel 

och omsorg inom släktskapet och på så vis tagit det största ansvaret för familjens välfärd. Bjerstedt 

menar att individen på detta sätt har gått från en beroendeställning av familjen till en beroende-

ställning i förhållande till staten i stället. Han menar att det inte är givet att juridiskt bindande 

rättigheter som bestäms av myndigheter innebär en ökad autonomi och makt över livet för den 

individ som är i behov av stöd. För att belysa detta resonemang kommer jag att beskriva hur den 

allmänna sjukförsäkringen sett ur ett historiskt perspektiv har vuxit fram, för som Foucault menar har 

inte begrepp (i detta fall sjukförsäkring) samma innebörd inom olika epoker. Det är inte heller samma 

beskrivning som görs av ett visst begrepp över tid (Nilsson 2008). Enligt Foucault är det viktigt att 

belysa ett begrepp ur olika perspektiv – att skriva om ”vad den utesluter” (Nilsson 2008:55) eftersom 

ett begrepp, eller utsaga som Foucault väljer att kalla det, inte enbart är ett språkligt fenomen utan 

att det lika mycket definieras och formas i en praktisk verksamhet. 

Mattsson (1977) redogör för hur sjukkasserörelsen tog sin början 1860 i samband med 

industrialismens genombrott. Sjukkassesystemet var till en början knutet till fabriks- och 

bruksarbetares föreningar, för att senare också omfatta andra yrkesgrupper (Mattsson 1977). När 

olika folkrörelser såsom frikyrkor, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen växte fram anammade de 

systemet med sjukkassor som var knutna till respektive organisation. Nykterhetsrörelsen kom 

sedermera att vidareutveckla sjukkassesystemet till att blir allomfattande rikssjukkassor för 

medlemmar i hela Sverige. Till en början betraktades sjukkassorna och dess framväxt med misstro 

från statsmakten och myndigheter. Misstron grundade sig i sjukkassornas folkliga förankring och 

samröre med bland annat arbetarrörelsen, men statsmakten valde att varken kontrollera 

sjukkassorna eller att understödja dem.  År 1891 stiftades en sjukkasselag som innebar att redan 

existerande sjukkassor kunde registrera sig hos statsmakten mot att de fick rättskapacitet samt rätt 

till bidrag. Bidraget var i pengar räknat väldigt lågt så de flesta sjukkassor valde att förbli 

självstyrande. Först 1897-98 höjdes bidraget vilket resulterade i att runt 1900-talets början hade 

majoriteten av sjukkassorna registrerat sig. Vid denna tidpunkt började de olika sjukkassorna också 

att samarbeta för att väcka statsmaktens intresse för en förbättrad sjukkasselagstiftning. 

Statsmakten i sin tur såg att de kunde utforma en socialförsäkring som skulle ha sjukförsäkringen 

som grund. Lagen antogs 1910.  

Dessförinnan hade de olika sjukkassorna brottats med olika problem, alltifrån få medlemmar, 

konkurrens mellan kassorna och låga avgifter som orsakade stort risktagande för de enskilda 

kassorna. Det här medförde att medlemmarna anmälde sig till olika sjukkassor för att få ett komplett 

skydd, vilket i sin tur orsakade statisktproblem i underlagen för statsbidraget.  Lagen bidrog till flera 

sammanslagningar av mindre sjukkassor, men många av problemen kvarstod fem år efter att den nya 

lagen hade antagits. Frivilligheten att ansluta sig till en sjukförsäkring utgjorde också det ett problem. 

Utredningar och olika förslag bollades fram och tillbaka i riksdagen för att efter bearbetningar 

slutligen antas av riksdagen 1931. Förslaget innebar att sjukförsäkringen nu skulle skötas av två 

särskilda organ, centralkassor och lokalkassor. Indelningens utformning var utifrån landstingsområde 

(centralkassor) och kommuner (lokalkassor). En sjukvårdsförsäkring kom också att ingå i och med det 
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nya förslaget samt att statsbidraget ökade kraftigt. Diskussioner om medlemskapet skulle vara 

obligatoriskt pågick löpande sedan 1900-talets början men vann inget gehör i riksdagen (Mattsson 

1977).  

Tack vare det ökade anslaget från statsmakten kom den nya sjukkasseorganisationen att utvecklas i 

positiv riktning för medlemmarna. År 1945 hade medlemsantalet ökat till ca 53 procent att Sveriges 

befolkning. Först 1955 antog riksdagen ett nytt förslag beträffande sjukförsäkringen. Den förändring 

som nu föreslogs var att försäkringen skulle vara obligatorisk och att ersättningen skulle vara kopplad 

till den enskildes inkomst (Mattsson 1977).  

Lagen som kom 1955 försäkrade alla medborgare över 16 år. Därefter har socialförsäkrings-

kommittén som tillsattes arbetat mot målsättningen att skapa en enhetlig försäkringsform med 

allmän försäkringskassa. Målsättningen var att skapa en obligatorisk sjukförsäkring som gällde för 

alla. Lagförslaget som kommittén arbetade fram under flera år antogs av riksdagen 1961 och blev till 

gällande lag år 1963 som allmän försäkring vid sjukdom (Hansson, 2001). 

Försäkringskassans vision i nuläget är ”ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny 

vändning”. Försäkringskassans verksamhetsidé är att ”ge människor inflytande över sin egen 

livssituation”. Det vill FK uppnå genom ”kunskap, empati och förståelse ska vi se till att alla som 

möter oss förstår sina rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet (Försäkringskassans 

hemsida). 

6.2.2 Försäkringskassan och styrdokumenten 

I Försäkringskassans vägledning (2004:7, version 3) framgår det att det är i det närmaste en 

självklarhet att alla myndigheter har en skyldighet att ansvara för att alla deras ärenden utreds 

tillräckligt. Däremot är tiden för utredningen svår att fastslå eftersom det är beroende från fall till fall 

och av ärendets art. Ytterligare en självklarhet är att myndigheten i fråga ser till att utredningen 

fortskrider och att allt material som ska ligga till grund för bedömning kommer myndigheten till 

handa. Det kan ske genom att myndigheten ber den enskilde att lämna in eller komplettera en 

handling eller så hämtar myndigheten in den aktuella handlingen från andra myndigheter då det är 

möjligt.  

Beträffande myndighetens skyldighet att kommunicera med den enskilde individen i ett ärende 

regleras på så sätt att om någon annan än den försäkrade lämnar in handlingarna ska den försäkrade 

underrättas där om. Om individen vet att t.ex. en läkare kommer att komplettera ansökan med ett 

läkarintyg behöver inte FK underrätta individen om att intyget har kommit till Försäkringskassan eller 

vad som står i det eftersom personen det avser förväntas veta detta redan. I vägledningen (2004:7, 

version 3) rekommenderas handläggare på FK att i en kommunikation med den försäkrade meddela 

vad Försäkringskassan överväger att fatta för beslut, trots att det inte är lagstadgat i 

Förvaltningslagen. Det ger individen en uppfattning om hur FK har bedömt det inkomna underlaget. 

Ur en rättssäkerhetsaspekt måste den person ärendet avser få tillräckligt lång tid på sig att 

komplettera en ansökan om t.ex. ersättning. Om inte individen meddelar att han eller hon har 

slutfört sin talan ska inte myndigheten återuppta handläggningen av ärendet innan tiden man har på 

sig för att yttra sig eller komplettera handlingar är inne.  

Det framgår också i vägledning (2004:7, version 3) att FK anser det lämpligast att beslut meddelas 

skriftligt för att det inte ska uppstå några missförstånd mellan parterna samt för att underlätta för 
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individen att eventuellt överklaga ett beslut. Försäkringskassan har rätt att avvisa ett ärende om en 

ansökan inte har skett på rätt blankett eller om en komplettering inte har inkommit i tid. Information 

om vilket blankett som ska användas finns tillgänglig i FK:s skriftliga informationshäften eller på deras 

webbsida.  

Beträffande aktivitetsstöd finns det uttalade och skriftligt nedtecknade hänvisningar hur 

kommunikation och utbyte av information beträffande unga vuxna som ingår i ett arbetsmarknads-

program ska gå till. Kommunikationen ska vara ömsesidig från alla inblandade myndigheter 

(Försäkringskassan, 2009) och individens ansvar i processen för att erhålla aktivitetsstöd är att 

försäkra sin närvaro respektive frånvaro till berörd myndighet och lämna in eventuella intyg.  

Tillgängligheten till myndigheten regleras i lag, men det är möjligt att både ringa och komma på ett 

personligt besök för att komma i kontakt med handläggare på myndigheten. Däremot kan man inte 

begära att det ska hållas ett sammanträde där de som slutligen kommer att fatta beslutet i ärendet 

kommer till stånd, utan man får framföra sitt ärende till den handläggare som finns tillgänglig eller 

boka ett möte med utsedd handläggare (vägledning, 2004:7, version 3). 

6.2.3 Arbetsförmedlingens framväxt, funktion och syfte 

Redan före 1880-talet fanns det privata arbetsförmedlingar, men deras verksamhet började på ett 

tidigt stadium att regleras och behovsprövas. År 1936 kom en lag som förbjöd nyetablering av privata 

arbetsförmedlingar, medan etablerade förmedlingar fick fortsätta sin verksamhet genom dispens 

som sakta ledde fram till en avveckling. Den vanligaste formen för de privata arbetsförmedlingarna 

var att de hade en tydlig koppling till en viss bransch eller en viss ort samt att de oftast verkade för 

att förmedla traditionellt kvinnliga yrken, såsom sjukvård, handel, hemtjänst och kontor.  

År 1900 skrevs det en motion till riksdagen om att en statlig arbetsförmedling borde inrättas. 

Motionen avslogs, men den var så pass utförligt skriven och motionen innehöll en modellbeskrivning 

för hur en statlig arbetsförmedling skulle kunna organiseras. Det ledde till att flera kommuner efter 

att motionen avslogs i riksdagen inrättade kommunala varianter på arbetsförmedlingar. När de 

kommunala förmedlingarna sedermera fick statliga bidrag inrättandes en princip om att en opartisk 

ordförande skulle leda en styrelse där ledamöterna representerade både arbetsgivare och arbetare 

med jämn fördelning mellan representantgrupperna, enligt Delander, Thoursie och Wadensjö (1991). 

Samtidigt fastslogs det att förmedlingen av arbeten bland annat skulle vara kostnadsfri samt att 

arbetssättet skulle vara enhetligt i alla arbetsförmedlingar. Detta ledde fram till ett ökat samarbete 

mellan olika kommunala förmedlingar och att arbetsförmedlingarnas arbete gjorde skillnad på 

arbetsmarknaden.  

Ända sedan 1907 har arbetsförmedlingens ledstjärna och gyllene regel varit ”arbetsgivaren skall 

erhålla bästa möjliga arbetskraft och arbetaren det arbete, för vilket han bäst lämpar sig” (Delander 

m.fl., 1991:20). För att skapa förutsättningar för att arbeta utifrån den gyllene regeln har arbets-

konferenser där ledningen för de olika kontoren i Sverige regelbundet träffats för att hitta nya sätt 

att tackla arbetsmarknadsproblem. Fram till 1914 hade kommunerna ett primärt ansvar för arbets-

förmedlingen, men efter krigsutbrottet som medförde ökad arbetslöshet fick förmedlingskontoren 

också till uppgift att utöva en kontrollfunktion. Statens arbetslöshetskommission inrättades med 

uppgift att kontrollera statsbidraget som gick till kontantunderstödet till arbetslösa. Samtidigt 

instiftades Socialstyrelsen för att bli bland annat tillsynsmyndighet av verksamheten som de 

kommunala arbetsförmedlarna bedrev. Det ställdes krav på att arbetslösa skulle ta anvisat/sökt 
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arbete, den så kallade arbetslinjen myntades. För att erhålla ersättningen måste den arbetslöse vara 

aktiv i sitt sökande och bland annat infinna sig varje dag på arbetsförmedlingen. Denna 

kontrollfunktion ändrade förmedlingens verksamhet och en ny funktion inrättades - 

arbetsförmedlingsombud. Dessa ombud utlokaliserades till mindre orter där det inte fanns 

arbetsförmedlingar. Ombudens verksamhet föll inte väl ut och efter flera år insåg tillsyns-

myndigheten att det främst bedrevs en kontrollfunktion på bekostnad av arbetsförmedlingen. Detta 

ledde så småningom fram till en statsunderstödd arbetslöshetsförsäkring, en ny lag om offentlig 

arbetsförmedling samt höjt statsbidrag. Varningens röst höjdes i samband med detta för risken att 

arbetsförmedlingen främst blev en kontrollinstans dit arbetslösa gick för att stämpla i stället för att 

arbeten förmedlades (Delander m.fl., 1991).  

Ytterligare ett steg mot att centralisera styret och preliminärt förstatliga arbetsförmedlingen togs 

1940 då arbetsmarknadskommissionen inrättades såväl som länsarbetsnämnderna. Det innebar att 

den kommunala (och landstingen) styrelseformen med representanter avsattes och att även 

kontrollfunktionen via arbetslöshetskommissionen kom att underordnas arbetsmarknads-

kommissionen. I detta skede blev således arbetsmarknadspolitiska åtgärder märkbara i samhället 

genom omställningskurser för äldre arbetslösa till industrianpassning. Rese- och flyttbidragen blev 

generösare samt att yrkesvägledning inrättades inom ramen för arbetsförmedlingens verksamhet. 

Det definitiva förstatligandet skedde sedan 1948 då även Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) tillkom, 

enligt Delander m.fl. (1991). År 1943 skapades en arbetsvårdsorganisation inom ramen för 

arbetsförmedlingen. Den skulle bistå främst personer som hade skadats inom militärtjänstgöringen. 

Denna organisation fick en tjänst i varje län och fick sedermera stor betydelse också för olika 

handikappsorganisationer, enligt Delander m.fl. (1991).  

Holmqvist (2013) lyfter fram att skyddad anställningsform är på intet sätt något nytt, för redan under 

medeltiden fanns så kallade arbetshus. Förutom tanken på individen som självförsörjande fanns det 

också ett lärandeperspektiv för de som arbetade inom ramen för ett arbetshus. Människorna som 

arbetade vid arbetshusen skulle också fostras socialt för att kunna fungera i det omgivande 

samhället. Först på 1940-talen började man föra samtal om behovet av en statligt organiserad 

verksamhet som kunde anställa människor med funktionshinder utöver de som vanligtvis tog sig an 

denna grupp av människor - lantbruk och hantverksyrken. Holmqvist (2013) menar att dessa 

verksamheter byggdes upp med omtanke om såväl arbetsgivare som arbetstagare sett ur sociala och 

ekonomiska aspekter. Meningen med denna form av rehabiliterande åtgärdsinsats var att skapa 

möjlighet för yrkesmässig rehabilitering samt att skapa delaktighet hos individer som av olika 

anledningar, helt eller delvis, stod utanför arbetsmarknaden.    

I stora drag kan arbetsförmedlingens roll under perioden som kommunal arbetsförmedling 

sammanfattas som att den har haft ett passivt arbetssätt. Förmedlingarna arbetade främst med 

utbud och efterfrågan på arbetskraft och de arbetade för att lindra arbetslöshet när den blev ett 

faktum (Delander m.fl., 1991). Flera utredningar om arbetsförmedlingens roll och verksamhet kom 

till stånd under 40-talet och 50-talet till stora delar därför det inte fanns ett tydligt uttalat syfte med 

arbetsförmedlingens verksamhet. Det faktum att arbetsförmedlingen hade förstatligats ifrågasattes 

aldrig i utredningarna däremot diskuterades arbetsformerna och de olika uppgifterna som 

arbetsförmedlingen hade och skulle ha. Den del som tydligt prioriterades och som fick ökade anslag 

under denna tidsperiod var arbetsvården. Under arbetsförmedlingens historia har olika experiment 

och arbetsmarknadspolitiska åtgärder genomförts med motivationen att just arbetsmarknaden är 
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svår att förutspå och därför har väldigt allmänna föreskrifter för arbetsförmedlingens verksamhet 

förelegat. Ett nära samarbete mellan Regeringskansliet och AMS generaldirektör bidrog också till nya 

handlingsplaner och att medel i form av budgetanslag fortlöpande sköts till under denna tidsperiod. I 

slutet av 50-talet fick även omskolning av arbetslösa en mer framträdande roll i de arbetsmarknads-

politiska satsningarna. Arbetsförmedlingarnas roll under 60-talet utgörs främst av kontroll av 

arbetslösa och i andra hand kom förmedlingen av arbetslösa. Under denna period förändrades 

synsättet på Arbetsförmedlingens verksamhet och nu framgår det av verksamhetsbeskrivningen att 

arbetsförmedlandet har gått från att vara passivt till att vara aktivt. Mycket tack vare att individer 

med funktionsnedsättningar i högre grad också skulle beredas arbete i form av skyddad 

sysselsättning. 

Arbetslinjen har varit och är djupt rotad i den svenska mentaliteten, vilket har varit en anledning till 

att hjälpa arbetshandikappade till någon form av skyddad anställning, menar Holmqvist (2013). Syftet 

med denna anställningsform är att förbättra för individen att efter ett tag gå vidare till ett vanligt 

lönearbete. Syftet är även att stärka individens självkänsla, förhindra diskriminering på arbets-

marknaden och att möjliggöra för dessa personer så de kan bli självförsörjande. Därmed kan man 

dessutom förbättra bemötandet av funktionshindrade samt att arbeta för att handikapps-

perspektivet ska genomsyra arbetsmarknaden (Holmqvist, 2013). Arbetsvårdsföretag byggdes upp 

under 50-talet och 60-talet i statlig regi. Kommuner, landsting, länsarbetsnämnder verkade som 

huvudmän i många av dessa företag. Denna särskilda arbetsmarknad för människor med 

funktionsnedsättningar ansågs skapa en delaktighet i samhället (Holmqvist, 2013). Tanken var inte 

att individer som arbetade inom arbetsvårdsföretag enbart skulle bli självförsörjande, utan det fanns 

även en tanke kring normalisering av individen så att denne i framtiden skulle kunna få ett arbete på 

den reguljära arbetsmarknaden. Sedermera upplevdes denna organisation med olika huvudmän som 

spretig och svår att överblicka, så 1980 kom staten att ta över huvudmannaskapet för arbetsvårds-

företag som då kallades för Samhällsföretag, sedermera Samhall. Samhall bedrevs till en början i 

stiftelseform men ombildades till aktiebolag 1992 med staten som enda ägare. En av grundtankarna 

med Samhall var att verksamheten skulle vara rikstäckande för att underlätta meningsfull 

sysselsättning där det annars kunde vara svårt att hitta arbete. Kritiska röster har vid enstaka tillfällen 

hörts om att Samhalls personalrekrytering leder till en differentierad arbetsmarknad där 

funktionshindrade sorteras bort. Det innebar att ”staten fick två tydliga roller. Dels att administrera 

och effektivisera hela denna utslagningsprocess, och dels att legitimera den”, menar Holmqvist 

(2013:363). 

Först i början på 70-talet förändrades synen på arbetsförmedling då den gick från att vara en 

kontrollinstans till att satsa på förmedling av arbete, så det tog drygt tio år för visionen om att vara 

en aktiv arbetsförmedlare att iscensättas. Vid denna tidpunkt kom också nya initiativ för hur 

Arbetsförmedlingen skulle arbeta. En satsning på en öppen förmedling kom från Uppsalas lokala 

arbetsförmedling som innebar att alla lediga arbeten gjordes tillgängliga för alla arbetssökande. 

Tidigare hade alla arbeten förmedlats via en handläggare till enskilda och utvalda individer som 

handläggaren ansåg passande för ett visst arbete. I en ny verksamhetsplan slogs det nu fast att 

arbetsförmedlingens grundfunktioner skulle vara information, platsförmedling och arbetsför-

beredande åtgärder. Under denna tidsperiod präglades i övrigt arbetet med att utveckla 

arbetsförmedlingen främst av organisatoriska nyordningar och försök att bättra på arbetsgivarnas 

anmälningsplikt av lediga tjänster. Personalen upplevde många gånger denna period som 

begränsande, enligt Delander m.fl. (1991). Personalen gick från frihet att experimentera och 
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lokalanpassa verksamheten, till striktare och reglerade arbetsformer samt till att bedriva uppsökande 

verksamhet ute på företag och arbetsplatser. 

Utvärdering har i arbetsförmedlingens historia varit en tabubelagd tanke och först när PLOG-

projektet (platsförmedlingens organisation, se vidare i Delander m.fl. 1991:91ff.) infördes så började 

man med uppföljning av arbetsförmedlingarnas arbete, men uppföljningen bestod bara av analys av 

arbetsfördelning och arbetsbelastning.  

Arbetsmarknadsinstitutet (AMI) startade upp sin verksamhet i början av 80-talet och hade fokus på 

människor med funktionshinder som stod utanför arbetsmarknaden. Tidigare hade landsting, 

kommuner och privata institutioner haft hand om denna del av arbetsmarknadspolitiken innan 

staten nu tog över huvudmannaskapet även för denna verksamhet. Nu ordnades anpassningskurser 

som skulle bistå personer att komma ut på arbetsmarknaden bland annat ALU-kurser. Likaså erbjöds 

personer med funktionsnedsättning utredningar som kartlade bland annat personliga egenskaper 

och intressen för att man lättare skulle kunna hjälpa dem att hitta passande arbeten. Ami 

rekryterade specialister för att rehabiliteringen av individer med funktionsnedsättning skulle bli bra 

och att funktionshindrade personer erbjöds praktikplatser och möjlighet att arbetsträna. 

Specialistgruppen ingick i arbetslag där arbetsförmedlingen och Ami och Ami-S samarbetade kring 

individen för att bäst kunna bistå denne. Ekonomiskt och organisatorisk var satsningen på Ami och 

Ami-S stor i jämförelse med resurstilldelningen i övrigt inom arbetsförmedlingen och instituten hade 

hög personaltäthet. Ami-S bedrev även en utåtriktad operativ verksamhet i och med införskaffandet 

av hjälpmedelsanpassning av arbetsplatser, enligt Delander m.fl. ( 1991). 

Arbetsförmedlingens vision är i nuläget att de kan ”skapa möjligheter” och att de ska vara ”det 

självklara valet för arbetsgivare och arbetssökande”. Arbetsförmedlingen strävar efter att få 

arbetsmarknaden att fungera bättre ”genom att snabbt matcha arbetsgivare med arbetssökande”.  

AF uttrycker även att de ”ger service så att arbetsgivare kan hitta den kompetens de söker och 

arbetssökande kan ta en anställning. Arbetsförmedlingen minskar utanförskapet genom att rusta 

individer för arbetsmarknaden”. Vidare är Arbetsförmedlingens vision att deras engagemang ska 

göra skillnad för individen genom att de utifrån sin ”värdegrund möter […] omvärlden med värme, 

omtanke, respekt och trygghet”. Slutligen strävar Arbetsförmedlingen efter att ta ett samhällsansvar 

och de slår fast att de är öppna ” för alla och […] ger service där behov finns. Arbetsförmedlingen är 

det självklara valet för kunderna”. Utifrån kundernas förmågor och behov rustas de för att söka/ta 

ett arbete och AF ”använder metoder och tjänster som ständigt anpassas, följs upp behov [sic]”. 

Arbetsförmedlingen har som vision att samarbeta med olika aktörer för att skapa en fungerande 

arbetsmarknad. De utför sitt ”uppdrag dels med egna resurser, dels genom att samarbeta med 

aktörer. Arbetsförmedlingens medarbetare ska alltid ha den kompetensutveckling och de 

förutsättningar som behövs för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag”, lyder Arbetsförmedlingens 

vision (Arbetsförmedlingens hemsida). 

6.2.4 Arbetsförmedlingen och styrdokumenten 

Enligt Svensk författningssamling 2007:1030 har Arbetsförmedlingen till uppgift att sammanföra 

arbetssökande och arbetsgivare för att förbättra funktionssättet på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen har också till uppgift att prioritera individer som befinner sig långt från 

arbetsmarknaden och verksamheten ska, utifrån individens förutsättningar, anpassas för att bland 

annat öka mångfalden på arbetsmarknaden samt för att minska diskriminering. Arbetsförmedlingens 
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särskilda ansvarsområden är att ha ett samlat ansvar för bland annat handikappsfrågor inom 

arbetsmarknadspolitiken och de ska vara både drivande och stödjande i förhållande till alla berörda 

parter. Beträffande samverkan är Arbetsförmedlingens uppgift att framför allt samverka med 

Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen såväl som kommuner och landsting för att 

underlätta rehabiliteringsinsatser för enskilda individer. För ungdomar med funktionshinder ska 

Arbetsförmedlingen dessutom samverka med skolan och Försäkringskassan för att underlätta för 

ungdomars övergång från skolan ut i yrkeslivet. I regeringsbeslutet från 2012-12-20 har riksdagen 

beslutat att Arbetsförmedlingens uppdrag ska omfatta insatser för personer som riskerar att bli 

långtidsarbetslösa. Det ska de göra genom att ge individanpassat stöd med bland annat 

förmedlingsinsatser och relevanta programinsatser. För att få samtliga arbetslösa att aktivt söka 

arbete avser AF att ställa ökade krav på den enskilde att hitta lönearbete.  

Av regleringsbrevet (2012) framgår det att förmedlingsinsatser kombinerat med ökad kontroll samt 

uppföljning kan öka förutsättningarna för den enskilde att hitta ett arbete. Sökaktiviteten ska sedan 

alltid följas upp av AF oavsett vilken ersättningsform som den arbetssökande har. För ungdomar 

uttrycks det dessutom att Arbetsförmedlingen ska arbeta aktivt för att bistå dem i sökandet efter ett 

lönearbete eller att insatser för speciella programinsatser sätts in för att underlätta för den enskilde 

individen att komma ut på arbetsmarknaden om det finns särskilda skäl. Insatsen för personer med 

funktionsnedsättning ska insatserna öka och bli mer flexibla för att kunna möta individens specifika 

behov. Insatserna kan bestå av stegvisa praktikprogram inom statliga myndigheter med avsikt att 

matcha arbetssökande och myndigheternas efterfrågan på arbetskraft. Målet är också att öka 

övergången från arbete med lönebidrag till osubventionerat arbete. Det finns också en uppmaning i 

regleringsbrevet att Arbetsförmedlingen ska arbeta vidare med kvaliteten i processen att identifiera 

och bistå personer med funktionsnedsättning då detta arbete kan förbättras. För unga med 

aktivitetsersättning uppmanas AF att förbättra stödet till dem för att de lättare ska komma ut i 

arbetslivet samt att samarbetet med Försäkringskassan ska leda till att individerna ges 

förutsättningar att förbättra sin arbetsförmåga. Dessa uppmaningar har resulterat i en 

verksamhetsplan som Arbetsförmedlingen har utarbetat där myndigheten slår fast att, förutom 

arbetet med ovan nämna uppmaningar, ska arbetet med bedömningsstöd, handlingsplaner, tidiga 

insatser och personliga möten fortgå och vidareutvecklas under 2013.  

 

6.2.5 LSS-lagens framväxt, funktion och syfte 

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är en så kallad rättighetslag och eftersom 

denna lag är en rättighetslag kan inte insatser mot individens önskan sättas in. Denna lag ersätter 

Omsorgslagen från 1968. LSS-lagen vänder sig bara till vissa människor som tillhör en viss 

personkrets. Personkretsen delar in personer med vissa funktionshinder i tre olika kretsar och syftet 

med lagen är att främja jämlikhet mellan personer som ingår i de tre personkretsarna. Att kunna leva 

som andra och att vara delaktiga i samhällslivet är ytterligare syften med LSS-lagen. Följande typ av 

funktionshinder delas in i personkretsarna: 

1) Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2) Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 

i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kropplig sjukdom. 
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3) Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Verksamhet utifrån LSS-lagens riktlinjer ska bedrivas av kommuner och landsting och verksamheten 

ska ha viss kvalitet. Personen som omfattas av lagen ska även ha inflytande över besluten och 

självbestämmande samt integritet som handläggaren ska ta hänsyn till under handläggnings-

processen. Inflytande, självbestämmande och integritet är viktiga ledord som betonas i lagtexten. 

Följande sex punkter av tio beskriver insatser som är relevanta för denna studie och som omfattas av 

LSS: 

1) Rådgivning och annat personligt stöd. 

2) Lämna biträde i form av personlig assistent för att tillgodose grundläggande behov. 

3) Ledsagarservice kan man få för att bryta isolering på grund av funktionshindret. 

4) Biträde av kontaktperson kan beviljas för att bryta isolering genom samvaro. 

5) Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad. 

6) Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte ut 

bildar sig. 

När det har fastslagits vilka stödåtgärder som behövs för att den funktionshindrade i så stor 

utsträckning som möjligt ska kunna leva som andra människor ska en plan upprättas och följas upp 

en gång om året, skriver Erman (2008). Där ska det framgå om någon annan än kommunen eller 

landstinget omfattas i planen. Sedan har kommunen samordningsansvar enligt 14§. Initiativet till att 

en individuell plan upprättas kan tas både av individen eller LSS-handläggaren. Handlingsplanen 

bidrar även till en kontinuitet i handläggningen vid eventuell personalomsättning såväl som vid 

uppföljning. Planen ska innehålla beslutade och planerade åtgärder samt upprättas i samråd med 

den besluten avser. Kommun och landsting ska underrätta varandra om innehållet i planen eftersom 

de har gemensamt ansvar för individen även om kommunen har det övergripande ansvaret. 

Kommunens ansvar på individnivå innebär att de har ett samordningsansvar samt att följa upp vilka 

personer som omfattas av lagen. Individens ansvar är till exempel att vid en flytt till en ny kommun 

meddela i förhand vilket bistånd han eller hon behöver. Enligt Erman (2008) ges då kommunen tid att 

förbereda eventuellt för en anpassad bostad och om behovet finns för en personlig assistent. 

Länsstyrelsens ansvar är bland annat att främja samverkan mellan kommun, landsting och andra 

samhällsorgan i planeringen kring åtgärder. Verksamheten som utgår från LSS ska omfatta samarbete 

med andra samhällsorgan samt myndigheter och den ska ha en helhetssyn på individen. Det ska även 

finnas rutiner mellan kommuner och landsting för samarbete och informationsutbyte kring individens 

behov men med hänsyn till sekretesslagen. Om man har ett funktionshinder men inte omfattas av 

LSS omfattas man kanske av SoL, vilket man ska få information om. 

Vid en bedömning av en individs behov av stöd eller insats bör handläggaren utgå från ett 

helhetsperspektiv och bedöma de medicinska, sociala samt psykologiska faktorernas inverkan på 

livssituationen – en helhetsbedömning, poängterar Erman (2008). Helhetsbedömningen är viktig 

därför att flera mindre funktionshinder kan sammantaget utgöra ett stort problem i individens 

vardag. LSS är en lag som styr kommunens resursfördelning och anpassning av samhället så att 

människor med funktionshinder ska kunna ta del av samhällslivet i så stor utsträckning det bara går. 

Ansökan om LSS kan göras antingen muntligt eller skriftligt. Om det finns behov har man rätt att 
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träffa en kurator som kan vägleda individen i frågor som rör annat än hälso- och sjukvård. Ledsagning 

har man rätt till om man behöver komma ut och bryta eventuell isolering och då främst i 

närområdet. Ledsagningen ska utgå från individens behov och främja möjligheten att leva utifrån 

jämlika livsvillkor. Kommunen ansvarar för ledsagarens lön och omkostnader, som inte bör vara en 

familjemedlem. Kontaktperson får en ersättning för insatsen och omkostnader. Skillnaden mellan 

kontaktperson och ledsagare är att den förstnämnda främst är en medmänniska som arvoderas, 

medan ledsagaren har en anställning. Daglig verksamhet är till för de personer som tillhör 

personkrets ett eller två och verksamheten ska vara meningsfull och på sikt hjälpa personens 

möjlighet att på sikt få ett arbete. Det är inte en traditionell anställningsform som nödvändigtvis är 

målet utan den ska ses som en behovsprövad insats. Personlig assistans beviljad med LSS-lagen 

uppgår till 20 timmar per vecka i genomsnitt. Överstiger behovet 20 timmar övergår ansvaret till FK.  

6.2.6 LSS och styrdokumenten 

I skriften Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten utgiven av Socialstyrelsen som 

beskriver handläggningsprocessen och beslutsgången i ett personärende framgår det att berörd 

myndighet ska vinnlägga sig om att kommunikationen ska vara lättillgänglig samt lättbegriplig. Om 

det är möjligt ska också myndigheten själv inhämta information från andra myndigheter såsom 

upplysningar och yttranden. När en ansökan ska upprättas kan en enskild individ eller ett juridiskt 

ombud för denne lämna in en skriftlig ansökan om t.ex. bistånd eller göra det muntligt vid ett besök. 

Om en ansökan om bistånd sker muntligt är det viktigt att det som dokumenteras vid mötet tecknas 

ned och godkänns av parterna. Den enskilde personen ska också få information om varför viss 

information efterfrågas och om andra myndigheter eller utomstående personen kommer att 

kontaktas för att ansökan ska kunna handläggas.  

I Socialstyrelsens skrift lyfts det fram att det är av stor betydelse hur samordningen mellan 

habilitering och olika myndigheter, såsom Försäkringskassan, kommuner och Arbetsförmedling 

fungerar. Samordningen är särskilt viktig i de fall där det finns risk för att personer finns i en gråzon 

mellan olika ersättnings- och vårdsystem. Om samordningen brister är det stor risk att dessa 

personer bollas mellan olika myndigheter med kortsiktiga och ineffektiva åtgärder till följd. 

Sekretessregler kan utgöra ett hinder för samverkan, men som går att lösa om den enskilde 

samtycker till samordning och att information om denne får lämnas mellan berörda myndigheter.    

6.3 Förvaltningslagen 

Förvaltningslagen (FL) utgör ett skydd för individen som, i förhållande till myndighetsutövare, är den 

svagare parten i samhället och lagen syftar till att få förvaltningsmyndigheters beslut att fattas på ett 

rättssäkert sätt (Granlund, 2009). I Försäkringskassans Vägledning 2004:7 version 3 lyftes 

förvaltningslagen och individens rättsäkerhet fram. Med stöd av FL ska Försäkringskassan garantera 

att ett ärende handläggs på ett opartiskt sätt, ha en enhetlig bedömning och att det ska resultera i 

ett korrekt beslutsunderlag. Rättssäkerheten främjas också om individen får enkla och tydliga besked 

från Försäkringskassan samt om individen får tillräckligt med tid att komplettera sina handlingar med 

exempelvis ett intyg. I Försäkringskassans vägledning (2004:7 version 3) framgår det att en individ 

som vänder sig till en förvaltningsmyndighet hamnar i en beroendeställning eftersom myndigheten 

har rätt att utöva myndighetsutövning, vilket i detta fall innebär beslut om ersättning från FK. 

Förvaltningslagen utgör ett skydd för individens rättssäkerhet då dennes ärende handläggs av en 

myndighet. För att hålla en god servicenivå på handläggningen ska myndigheter motverka att ett 
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ärende prövas i alltför många instanser för att ärendet ska få ett snabbt avgörande (Vägledning 

2004:7 version 3).  

Enligt Granlund (2009) har myndigheter under förvaltningslagen också en skyldighet gentemot 

individen att vägleda och ge råd inom ramen för myndighetens verksamhetsområde, d.v.s. att hjälpa 

den enskilde att ta tillvara på sina rättigheter. Det innebär exempelvis att individen kan få vägledning 

så att alla underlag till en utredning finns med i ansökan (Granlund, 2009). Myndigheten kan också 

visa på andra möjligheter för att individen ska få adekvat hjälp inom ramen för verksamheten samt 

att tala om för individen om det finns andra alternativ att få den hjälp som till exempel en ansökan 

avser, vilket också framkommer i Försäkringskassans Vägledning (2004:7 version 3). I detta avseende 

måste myndigheten dock ta hänsyn till arbets- och resurstillgång för att vinnlägga sig om sin 

opartiskhet. Om individen däremot vänder sig till fel myndighet ska han eller hon få upplysningar om 

vart denne ska vända sig för att få rätt hjälp (Granlund, 2009). 

Myndigheter har även en skyldighet att samverka med andra myndigheter bland annat för att det ska 

bli lätt för individen att ha med respektive myndighet att göra. Som ett led i lättillgängligheten ska 

också myndigheten uttrycka sig på ett lättbegripligt sätt samt att exempelvis lägga ut information och 

blanketter på sin webbsida. Detta poängteras i Försäkringskassans vägledning som ett viktigt mål att 

leva upp till (Vägledning 2004:7 version 3). Det är också av denna anledning som man har rätt att 

lämna uppgifter både muntligt och skriftligt eftersom den enskilde kanske inte har vana att uttrycka 

sig skriftligt. Vidare ska individen få uppgift om hur lång handläggningstiden är samt vem det är som 

handlägger ärendet. Beträffande lättillgängligheten i motiveringen av ett fattat beslut så har inte 

myndigheten någon skyldighet att lämna några långa eller detaljerade redogörelser till beslutet 

(Granlund, 2009).  
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7. Individernas upplevelser av myndighetskontakterna 

7.1 Inledning 

I denna del presenteras informanternas utsagor och erfarenheter av myndigheternas arbete i 

verkligheten. Vidare kommer informanternas syn på samspel mellan individ och samhälle att 

presenteras och slutligen deras expanderade läroprocess. 

7.2 Arbetsförmedlingen i verkligheten 

Alla informanter uppger att deras önskan är att en dag bli självförsörjande och under intervjuerna 

kommer de ofta tillbaka till att deras önskan och mål är att få ett arbete. Tre av informanterna har 

haft kontakt med Arbetsförmedlingen. Den kommunikation som finns mellan informanterna och 

Arbetsförmedlingen är kallelser till möten och beslut om lönebidrag. Därför finns det inga dokument 

att presentera i denna resultatdel. En uttalad önskan hos alla informanterna är att de i framtiden ska 

kunna bli självförsörjande eller för de som har ett arbete vill de fortsätta att vara självförsörjande.  

Flera av informanterna upplever att Arbetsförmedlingen är otillgänglig för kontakt och att personalen 

inte alltid är insatt i de olika stödåtgärder som finns eller de olika bidrag till hjälpmedel som man har 

rätt att få under första året som anställd. En av informanterna fick vägleda en arbetsförmedlare 

bland Arbetsförmedlingens regelverk för att få de hjälpmedel som behövdes för att underlätta 

arbetet på en arbetsplats. En informant har bollats fram och tillbaka mellan Arbetsförmedlingens 

olika lokalkontor som har haft olika inriktningar på sin verksamhet under tre och ett halvt år. Under 

denna tid har olika praktikplatser erbjudits och informanten har tagit dessa tillfällen i akt för att få 

arbetslivserfarenhet. Den informant som upplever att Arbetsförmedlingen på det stora hela har 

fungerat bra har själv ordnat med arbetsplats och AF har varit behjälplig i kontakten med 

arbetsgivaren för att reda ut ersättningsnivån för lönebidrag. Denne informant har en upparbetad 

relation till en arbetsförmedlare som vet att informanten tar eget initiativ och att denne har ett bra 

nätverk som har genererat arbetstillfällen. 

7.3 Försäkringskassan i verkligheten 

Kontakten med Försäkringskassan upplevs många gånger som krånglig och hotfull eftersom när FK 

meddelar informanterna ett beslut så hänvisar de till socialtjänstlagen och olika paragrafer som stöd 

för beslutet. En försvårande omständighet i ansökningsförfarandet är att inga alternativa sökvägar 

hänvisas av Försäkringskassan, utan informanterna får själva söka rätt på olika former av bidrag som 

de kan ha rätt till trots att en begäran om ersättning har avslagits flera gånger.   

De önskar att FK skulle kunna vända sig direkt till arbetsgivaren eller annan berörd myndighet för att 

hämta aktuell information i stället för att ta, som de upplever det, omvägen via informanten. 

Informanterna uttrycker på olika sätt att FK använder sig av en utmattningsteknik.  

 Man får inte skriva någonting fel. Det finns ett bidrag som heter aktivitets- 

 stöd och så finns det ett som heter aktivitetsersättning och någon gång 

 råkade mamma skriva fel och då blev vi tvungna att skriva en helt ny 

 ansökan för FK kunde inte gå in och ändra det ordet, så vi fick börja om  

från ruta ett. 
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 Många gånger saknas det något dokument och informanterna upplever att de har allt ansvar för att 

kommunikationen ska fungera och att Försäkringskassan bara ser till ett moment i taget under en 

ansökningsprocess i stället för att ha ett helhetsperspektiv. 

 Man ska kolla alla papper för FK är den sista instansen, så man måste 

 kolla vad det är för underlag som de vill ha. Vad är det för intyg och  

 papper de vill ha? Man måste skicka in allting samtidigt. För om man  

 inte skickar in allt funkar det inte, eller det funkar inte lika bra. 

 

Många gånger då informanterna behöver komplettera olika typer av dokument och intyg finns det 

alltid en hänvisning med formuleringen ”om du inte lämnar läkarintyg före [datum] kommer vi att 

handlägga ärendet utifrån de inskickade dokumenten …” 

 

En informant tycker att det är fel att det inte finns något krav på aktivitet som är kopplad till 

aktivitetsersättningen eftersom det känns fel att människor ”kan gå hemma och skrota trots att de 

får aktivitetsersättning”. Informanten anser att det är viktigt att ha ett arbete och kunna försörja sig 

själv. Denne informant vill inte ”vara samhällets svarta får” och uppbära aktivitetsersättning eller 

bidrag hela livet.  

En informant upplever att bedömningen av de grundläggande behoven bygger på för intima 

frågeställningar så som i vilken utsträckning man är sexuellt aktivt samt om man själv kan sköta sina 

bad- och toalettbestyr. I stället anser informanten att myndigheten skulle ta hänsyn till om man på 

grund av funktionsnedsättningen har förmågan att gå utan stöd eller inte och på så sätt kan ta sig till 

badrummet själv eller om det är vägen dit som är det som utgör själva hindret. 

 

 Det har med arbetsförmåga att göra anser de. För om jag har ett aktivt  

sexliv och klarar mig själv på det sättet då kan jag även utföra sysslor som  

att laga mat. Det jämställer de. Dessutom känner jag att det här får de inte  

ens fråga om för det har ingen myndighet i världen något med att göra.  

Det ska inte finnas registrerat i ett register vad jag har för sexvanor. Då går  

de över gränsen.    

 

Informanten säger att det är viktigt att säga precis så som det är för att man ska få den hjälp som 

man behöver, eftersom man annars blir bedömd på felaktiga grunder. I stället för att underordna sig 

frågor som kränker integriteten väljer informanten att ta emot mindre hjälp än vad som denne 

kanske är berättigad till och vänder sig till kommunen och LSS-handläggaren.  

 

Flera av informanterna upplever FK:s kundtjänst som en god hjälp i hanteringen av blanketter och då 

frågor uppkommer om vilka dokument som ska bifogas för att ansökan ska bli komplett. Likaså 

upplever de Försäkringskassans hemsida som sökvänlig och de har hittat bra information beträffande 

stöd och ekonomiskt bistånd där.  

7.4 LSS i verkligheten 

För att få den hjälp som gör att informanterna orkar med sin vardag presenterar någon sitt behov av 

hjälp med därför-motiv i följebrev. För att klara av studier och för att på sikt bli självförsörjande 

underbyggs motivet med ansökningen med ett framtidsperspektiv som med stor sannolikhet leder till 
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att informanten får ett liv som självförsörjande. LSS-handläggare strävar mot att hålla kostnaderna 

nere, men ibland skrivs beslutsunderlag som äventyrar informanters säkerhet. Hög personal-

omsättning medför att kunskapen som personalen behöver känna till kring vissa sällsynta diagnoser 

och behovet av omvårdnad som diagnosen medför inte alltid kan säkerställas uppger en informant. 

Alla informanter som har varit i kontakt med LSS-handläggare upplever att de har en bra dialog med 

handläggaren och att de kan hitta bra former för hur omsorgen ska utformas. Uppföljningen av 

beslut sker också den på ett bra sätt upplever informanterna och den sker i dialog mellan dem och 

handläggaren. Vid dessa tillfällen kontrolleras det om föreslagna åtgärder passar informanterna och 

om de utförs i lagom omfattning. Detta förfaringsätt upplevs positivt av informanterna. De upplever 

att det skapar delaktighet i hur deras liv utformas: 

 Jag berättar om min livssituation och det är bra för då blir man ju involverad  

på det sättet och det är bra. Man blir mer delaktig och man själv får komma  

till tals för man har ju sina egna åsikter. Jag föredrar att komma dit personligen 

för man får en bättre dialog. 

 

Det personliga besöket upplevs positivt på flera sätt bland annat för att handläggningstiden upplevs 

som kortare och att kommunikationen är direkt, för om det uppstår ett frågetecken kring någon 

fråga kan den redas ut där och då. Informanterna upplever det också viktigt att handläggaren får en 

personlig bild av dem och en helhetsbild hur deras livssituation ser ut, vilket är svårt om ansökan om 

stöd i enlighet med LSS sker via skriftlig kommunikation. Det framkom även att känslan av att 

betraktas som vuxen är viktig och det underlättades genom det personliga besöket, eftersom tidigare 

hade kommunikationen skett mellan myndigheten och föräldrarna.   

7.5 Upplevelser av kommunikationsprocessen med myndigheterna 

Föräldrarna och då främst informanternas mammor har i samtliga fall varit avgörande för 

informanternas väg in i samhällsbyråkratin. Det är med hjälp av sina föräldrar som informanterna 

successivt har lärt sig vilka rättigheter och skyldigheter de har. Föräldrarna har också varit viktiga för 

informanterna i deras lärandeprocess då de har skolats in i myndighetssfären och för att själva en 

dag kunna ta hand om myndighetskontakterna. Det är ett måste för informanterna att en dag bli 

självständiga i denna kommunikationsprocess. 

Man behöver kunna skriva bra och man behöver skaffa sig skriftlig erfarenhet  

för en dag finns inte mamma där och kan hjälpa till, säger flera av informanterna. 

De uttrycker också att myndighetsspråket är svårförståeligt och att myndigheterna ofta bara hänvisar 

till olika lagar och paragrafer i stället för att skriva ut vad de har beslutat och varför de fick det beslut 

som de fick. Ingen av informanterna har satt sig in i vad lagen säger utan de förlitar sig på att 

myndigheterna fattar rätt beslut. Vid avslag på en ansökan och om ett överklagande är aktuellt har 

de inte i de aktuella fallen som jag har tagit del av valt att anlita extern hjälp att tolka lagtexten för 

att se om myndigheten har tolkat den på ett felaktigt sätt. Ingen av de informanter som har 

överklagat ett beslut har valt att ta avstamp i en lag, utan samma anspråk har angetts ånyo och 

ibland tillsammans med ett följebrev som förklarar livssituationen. Anledningen till detta förfarande 

är att de upplever att de har haft fullt upp med att få vardagslivet att gå ihop och att klara av 

skolgången eller arbetet.  



45 
 

På frågan om informanterna själva brukar ta del av de rättighetslagar som de är beroende av för att 

få hjälp så är det ingen som gör det eller tar hjälp av någon utomstående för att tolka lagar och 

regler, utan de är trygga i att respektive myndighet gör rätt. Om de har rätt att överklaga ett beslut så 

finns alla handlingarna medskickade med beslutsförsändelsen, så ingen anser att de själva behöver ta 

avstamp i en lag vid en ansökan om stöd eller en eventuell överklagan. Alla upplever att i lagtexten 

hänvisas de vidare till ytterligare en annan lag och att det fortsätter så, vilket medför att lagarna och 

paragraferna som det hänvisas till i beslut samt avslag blir svåra att förstå för dem som lekmän. De 

flesta uppger att de har så mycket att läsa redan på grund av studier och att de inte har ork att sätta 

sig in i lagtexterna.   

Informanterna har insett genom årens lopp att föräldrarna har lagt ned många timmar och att det är 

hårt arbete som ligger bakom att informanterna har det så pass bra som de har det i dag och flera av 

dem uttrycker det som att de ”måste kämpa för att få ett bra liv”. En av informanterna klär det som 

alla upplever och ger uttryck för på ett eller annat sätt i ord: 

Ibland undrar jag om samhället och sjukvården motarbetar människor  

medvetet. Det är som om de inte vill ha med människor att göra. Ibland  

blir man så arg och så förbannad och man vet inte vart man ska vända sig. 

Informanterna önskar att myndigheterna kunde visa större sympati för deras levnadssituation och att 

de inte skulle krångla till deras liv. De uttrycker att dessa tre berörda myndigheter skulle samarbeta i 

större utsträckning för att dels förkorta handläggningstiden, dels för att informanterna själva ska 

slippa ringa runt och kontrollera att deras ärende behandlas och att alla papper och intyg har kommit 

fram. De vet att det är LSS-handläggaren som är den som har en samordnande roll. 

Intresseföreningarna har bidragit till att informanterna och deras familjer har fått kunskap om nya 

lagar och förordningar. Alla informanter lyfter fram sina intresseföreningar på olika sätt och pekar på 

att de alltid kan vända sig dit för att få råd och stöd. Här träffar de också andra människor som är 

satta i samma situation som de själva, vilket har givit dem motivation och ork att fortsätta att 

anstränga sig för att få sina behov tillgodosedda. En informant klär det hela i ord: 

 Jag brukar säga: vad har jag för val? Antingen sätter jag mig i ett hörn och  

 gråter och bestämmer mig för att livet är skit… och väntar på att jag ska dö.  

 Eller, så bestämmer jag mig för att göra det jag vill göra och så kör jag. 

Likaså har olika folkhögskolor varit ett andningshål för flera av informanterna. De lyfter fram att de 

har fått stärkt självförtroende och att de genom skolorna också har fått hjälp att lösa vardagliga 

problem som har underlättat deras liv under de perioder de har studerat.  

En av informanterna uppger att familjen har haft kontakt med en kurator och att det finns ett samlat 

vårdteam runt familjen som stöd. Hos kuratorn har de fått hjälp att fylla i blanketter och fått 

vägledning vart de ska vända sig i olika situationer för att få adekvat hjälp. Informanten upplever att 

det hade varit svårt att ta sig igenom ”djungeln” utan hjälp utifrån och av någon som är insatt i 

samhällets regelverk. 

7.6 Samordning mellan myndigheterna 

Riksrevisionen (2010) har genomfört en granskning av bland annat Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner för att kartlägga hur den kommunikativa samordningen 
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mellan myndigheterna ser ut för att de ska kunna effektivsera utbyte av information. Riksrevisionens 

syfte var att granska hur myndigheterna kan förkorta tiden för handläggningsärenden, öka 

kostnadseffektiviteten, förbättra servicen till individer samt minska antalet felaktiga utbetalningar.   

Resultatet av granskningen visar att förbättringar av utbyte av information har gjorts inom 

myndigheterna, men dessvärre visar resultatet att många informationsutbyten inte kommer till stånd 

eller att alla lagliga samt tekniska möjligheter som finns tillgängliga för informationsutbyte inte har 

kommit tillstånd. Riksrevisionen bedömer att detta medför negativa konsekvenser för både individen 

och samhället i form av onödiga väntetider på ersättning och att den enskilde får meddela olika 

samhällsaktörer samma sak flertalet gånger samt att samhällskostnaderna blir högre än de skulle 

behöva vara om kommunikationsstrukturerna förankrades i myndigheternas verksamheter. Eftersom 

bland annat sekretesslagstiftningen och personuppgiftslagen försvårar tolkningen av vilken 

information som får utbytas mellan myndigheterna har detta utgjort ett hinder för myndigheterna. 

Informationsutbytet skulle troligen underlättas om utvecklingen av kommunikativ samordning är 

kopplad till ekonomiska incitament, enligt Riksrevisionen (2010). Ytterligare en anledning till att 

kommunikationsstrategier för utbyte av information inte fungerar är, enligt Riksrevisionen (2010), att 

det finns brister i samordningen mellan myndigheterna samt att det har låg prioritet hos 

myndigheterna. 

7.7 Diagnosens betydelse för att få adekvat hjälp 

Alla informanter vittnar om betydelsen av en säkerställd och med fördel en genetisk diagnos är det 

centrala för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda. Några har fått sina diagnoser ställda i övre 

tonåren eller efter att de har passerat 20 år, vilket har medfört en lång kamp för att få hjälp att klara 

av sin vardag. Informanterna menar att ett bra skrivet intyg med alla uppgifter om sjukdoms-

förloppet är också det avgörande för att få hjälp, men att det inte är givet att ha turen att få en bra 

läkarkontakt. Men bra läkarkontakt menar informanterna en läkare som besitter nyfikenhet att leta 

efter det sällsynta i deras medicinska tillstånd samt att då det krävs söka information utanför 

Sveriges gränser för att få svar som möter patientens symptombild. En informant vittnar också om 

att dennes livssituation förändrades positivt när en ”vanlig” tilläggsdiagnos kunde ställas.  

7.8 Informanternas strategier för att få sina rättigheter 

En informant väljer att skriva följebrev till ansökningarna till kommunen. I breven beskrivs 

livssituationen och det framgår alltid att informanten behöver stödet av kommunen i nuläget för att 

på sikt kunna bli självförsörjande. Detta har medfört att nämnden i vissa fall har fattat beslut motsatt 

till utredarens förslag till assistans till förmån för informantens önskemål. I brevet finns alltid för att-

motiv och därför-motiv, till exempel för att klara av… för att bli självförsörjande… därför behöver 

jag…    

7.9 Informanternas syn på självständighet 

Vid sammanställningen av resultatet framgår det att samordningen som handhas av LSS-

handläggaren, kommunens arbetskonsult och praktikplatser upplevs som något viktigt och det är en 

trygghet om något skulle gå fel på praktikplatsen. På frågan om Arbetsförmedlingen skulle kunna 

verka på samma sätt som kommunens arbetskonsult och ge samma trygghet, för att öppna upp för 

en möjlighet att pröva ett lönebidragsarbete uttrycks det en viss tveksamhet. En påtaglig oro finns 

för att lämna tryggheten som de upplever att kommunen står för till att gå till något som upplevs 

som otryggt är inte lockande. Samtidigt är önskan om att få ett arbete där de kan bli självförsörjande 

uttalad men det upplevs för några som ett ouppnåeligt mål 
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 Jag vill inte ha något bidrag från samhället utan jag vill ta hand om mig själv. 

 Det är mitt mål, min dröm. Helst skulle jag vilja ha så pass bra lön så att jag  

slipper all byråkrati.  

 

En annan röst säger: ”helst vill jag inte ha någon kontakt med myndigheterna”, utan önskan om att 

kunna arbeta och ta hand om sig själv är uttalad. Funktionsnedsättningen som sådan anges inte som 

ett hinder att kunna ta ett lönearbete, utan informanterna upplever att de har goda möjligheter att 

arbeta utifrån sin förmåga. 
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8. Analys 

8.1 Myndigheternas arbetssätt 

Arbetsförmedlingen har fått ett uppdrag att realisera statens tankar om att vara en part av en aktiv 

arbetsmarknad och en myndighet som är individen behjälplig då denne ska söka arbete. Vid 

sammanställningen av studiens resultat av Arbetsförmedlingens arbete enligt styrdokument och i 

verkligheten synliggörs stora skillnader mellan vision och resultat. Myndigheten upplevs av 

informanterna som otillgänglig och de anser att personalen inte är insatt i reglerna som ligger till 

grund för verksamheten. Den av informanterna som har ett eget och bra kontaktnät på 

arbetsmarknaden är den som har fått adekvat hjälp av myndigheten. Min tolkning utifrån detta 

resultat är att Arbetsförmedlingens verksamhet bäst tolkas ur ett historiskt perspektiv. Om man ser 

hur Arbetsförmedlingen har bedrivit sin verksamhet sedan slutet av 1800-talet kan man utläsa en 

mängd varierade uppgifter. Utifrån beskrivningen av Arbetsförmedlingens framväxt, funktion och 

syfte är min tolkning att de verksamheter som rönt arbetsmarknadspolitiskframgång har bland annat 

varit kontrollen av arbetslösa och då verksamheten var delad på olika aktörer som hade en 

specialinriktad verksamhet (Delander m.fl., 1991). Min tolkning av Arbetsförmedlingens arbetssätt 

sett ur ett historiskt perspektiv är att man då kunde upprätthålla en förmedlingsverksamhet som 

hade ett högt förtroende bland arbetsgivare såväl som bland arbetstagare. Dessutom upprätthölls 

synen på arbetslinjen genom hög tillströmning av arbetssökande och den förankrades som en del av 

den svenska mentaliteten genom sin kontrollfunktion och kopplingen till lokalsamhället och 

branscher.  

En informant har inte vågat ta steget att söka upp Arbetsförmedlingen för att denne har känslan av 

att bli lämnad därhän om tryggheten med arbetskonsulenten inom Socialtjänsten och nuvarande 

praktikplats ges upp. Om man i utgångsläget befinner sig i en utsatt position är det förståeligt att 

steget från aktivitetsersättning och praktikplats till att söka arbete via Arbetsförmedlingen känns 

stort och osäkert. Om AF skulle arbeta utifrån de riktlinjer om samarbete med andra myndigheter 

som de har att utgå från och fått kritik för att de inte iscensätter (Rikrevisionen, 2010), men är satta 

att genomföra i sina verksamheter är det troligt att informanterna skulle känna större trygghet och 

de skulle våga ta nästa steg; de skulle troligtvis våga lämna ett bidragsberoende för att sakta och 

säkert slussas in till ett lönearbete. Min tolkning av Riksrevisionens kritik och avsaknaden av befintlig 

samverkan är att om det fanns ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och 

Försäkringskassan skulle dessa myndigheter i dialog med individen kunna upprätta en individuell 

handlingsplan för hur dennes väg ut i arbetslivet skulle kunna se ut. Den tydlighet upprättande av en 

handlingsplan skulle leda till för alla inblandade parter skulle kunna bli det verktyg som konkretiserar 

ett tillvägagångssätt och som saknas för informanterna som deltar i denna studie. Handlingsplanen 

skulle också synliggöra de olika steg som ska tas eftersom vägen ut i arbetslivet kan upplevas som 

väldigt abstrakt när man inte har någon tidigare arbetslivserfarenhet. Arbetssättet med en 

handlingsplan skulle med stor sannolikhet bidra till ett aktivt arbetssätt, både för individen och för 

myndigheterna, och skapa förutsättningar och bidra till att individen kommer att nå större 

självständighet.  

Självständigheten är också något som informanterna återkommer till gång efter annan och alla 

poängterar att de har en stark önskan att vara självförsörjande utifrån deras egna förutsättningar. 

Som tidigare nämnts upplevs steget ut på den öppna arbetsmarknaden som ett långt steg att ta för 

några av informanterna. Trots att AF i olika styrdokumentet åläggs att samverka med 
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brukarorienterade myndigheter har ingen informant erfarenhet av att denna samverkan finns. Det 

kan tolkas på flera nivåer. För det första kan maktbegreppet appliceras på myndighetens bristande 

arbetssätt gentemot individen. För det andra kan det tolkas som att individens frigörelseprocess 

hindras eftersom steget ut i arbetslivet förlängs eller omintetgörs då de behöver successivt slussas in 

på arbetsmarknaden av flera skäl som är relaterade till deras funktionshinder.            

För att en situation där ett problem behöver lösas menar Engeström (2001) att multi-voicedness är 

en förutsättning för att kommunikationen ska fungera och för att man ska kunna nå det bästa 

resultatet av en handling, men då behöver det också finnas en flexibilitet i kommunikationen för att 

det ska finnas plats för individanpassade lösningar. Min tolkning utifrån Engeströms principer är att 

Försäkringskassans sätt att kommunicera på till individer behöver vidareutvecklas till att bli det 

Engeström (2001) benämner ett öppet system som är mottagligt för nya influenser. Om en 

förändring av sättet att kommunicera på sker finns det en risk att rättssäkerheten sätts på spel eller 

att försäkringssystemet förlorar sin transparens. Informanternas utsagor om Socialtjänstens och LSS-

lagens transparens tolkas som att den inte i lika höggrad är förutsägbar som till exempel 

Försäkringskassans bedömningsgrunder.  

Däremot kan man utläsa att det finns multi-voicedness i sättet Försäkringskassan har hanterat 

frågeställningarna kring individens privatliv och de frågeställningar som upplevs som intima av en 

informant. Vid kontakt med FK:s expert i denna fråga fick jag det verifierat att de inte längre ställer 

denna typ av frågor vid bedömningen av en individs behov av stöd utifrån LSS-lagens personkrets, 

vilket tyder på att viljan att anpassa handläggningsförfarandet utifrån brukares upplevelser finns.   

8.2 Upplevelsen av myndighetskontakterna 

Arbetslinjen har genomsyrat Sverige under mer än 100 år och det är också det förhållningssättet som 

informanterna ger uttryck för då alla ger uttryck för önskan att vilja arbeta och göra rätt för sig för att 

slippa leva på bidrag. Däremot har några av dem inte fått den hjälp som de har efterfrågat och de har 

upplevt kontakten med Arbetsförmedlingen som otillräcklig och att AF är svårtillgänglig. Tolkningen 

utifrån detta resultat blir att Rothsteins (2011) forskningsresultat om individers låga förtroende för 

Arbetsförmedlingen också kan appliceras på denna studies resultat. Vidare kan upplevelsen av 

myndighetens bristande vägledning tolkas som om att Arbetsförmedlingens väg mot sin vision att de 

ska vara det ”självklara valet för arbetsgivare och arbetssökande” (AF:s hemsida) är lång att gå. 

Informanterna upplever inte att Socialtjänsten eller Försäkringskassan har fattat beslut på felaktiga 

grunder, utan de litar på att de beslut som fattas också fattas på rätt grund. Ingen av informanterna 

tar extern hjälp för att eventuellt överklaga ett beslut, utan de litar på att de dokument som skickas 

som följebrev till besluten är de rätta och de följer anvisningarna och möjligheter att överklaga som 

myndigheten visar på. Det tolkar jag som att handläggarna har förmågan att skapa det Rothstein 

(2011) benämner proceduriell rättvisa. Trots att handläggaren många gånger slits mellan regler, krav 

och viljan att hjälpa (Ydreborg, 2005) så har de en god förmåga att tolka det regelsystem som de har 

att rätta sig efter. Min tolkning av informanternas trygghet att myndigheterna fattar rätt beslut, även 

om informanter vid enstaka fall har valt att överklaga, kan kopplas samman med det Durkheim 

(Jacobsson, 2006) uttrycker att begreppen rättvisa och attityder är väl förankrade på myndigheterna. 

Durkheim menar att samspelets mål är att slå vakt om individens möjlighet att frigöra sig som 

människa (Jacobsson, 2006) och min tolkning är, utifrån de dokument som har analyserats och 

informanternas utsagor, att i de fall som informanterna har LSS-lagen som utgångspunkt för 
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bedömningen av deras rätt till hjälp så uppfylls kraven på rättvisa, handläggarens attityder samt ett 

gott samspel. Utifrån de beslut som har fattats, även om beslutsprocessen ibland har varit lång, 

upplever informanterna att de har fått hjälp att ordna livet på ett bra sätt, sett ur ett fungerande och 

praktiskt vardagsliv. Det kan vara ett uttryck av det Knutagård (2003) synliggör med resonemanget 

om individens närmiljö (figur 2) och att besluten fattas utifrån ett perspektiv av multi-voicedness 

(Engeström, 2001).   

I Förvaltningslagen (1986) uttrycks det att kommunikationen ska vara lättförståelig och att beslut 

med fördel uttrycks kortfattat. Trots det upplever alla informanter i stället att den skriftliga 

kommunikationen med Försäkringskassan är svårtillgänglig på grund av att beslut meddelas i form av 

lagtext och paragrafer från Försäkringskassan. Min tolkning av olikheten i synen av hur den skriftliga 

kommunikationen upplevs och hur beslut skrivs ut i dokumenten kan jämföras med det Foucault 

betonar beträffande relationen mellan stat och individ (Foucault, 1980; Nilsson, 2008). Han menar att 

i alla maktrelationer ligger kunskapen om någonting, såsom innebörden av till exempel en lagtext, till 

grund för ett maktutövande. Eftersom lagtext anses som svårtillgänglig för lekmän kan detta 

förfaringssätt att skriva ut vad ett beslut grundar sig på i lagtext tolkas som ett maktuttryck. Foucault 

betonade att det är i relationen mellan två parter som makten synliggörs och att det därför är 

betydelsefullt att studera hur makten kommer till uttryck och vad den får för effekt för individen.  

Effekten av detta kommunikationssätt tolkar jag på två sätt. För det första förblir det en ojämlik 

maktbalans mellan Försäkringskassan och individen då FK befinner sig i den yttre ringen ur ett 

socialiseringsperspektiv (se figur 2). Kommunikationen med Socialtjänsten utmärks i högre grad av 

det som är synonymt för verksamhetsteorins synsätt att individen är i centrum (Knutagård, 2003) och 

det omgivande samhället finns i den nästkommande ringen efter individen - närmiljön (se figur 2). 

Effekten av denna internaliserings- och socialiseringsprocess mellan myndighet och individ medger 

således att de kan sträva mot att hitta en lösning som både är samhällsekonomiskt godtagbar samt 

godtagbar för att individen ska få en fungerande vardag. Engeström (2001) benämner detta fenomen 

multi-voicedness där det finns en förhandling mellan parterna och i det dialogiska samtalet hittar 

man en lösning som passar båda parter, vilket min tolkning av Socialtjänstens arbete utmärks av i de 

fall som studerats för denna studie. För det andra kan problemet som jag ser det vara att när 

Försäkringskassan ställs inför denna kommunikativa situation är distansen mellan myndighet och 

individen för stort på grund av ett hierarkiskt avstånd (se figur 2). Det kan vara svårt att få till stånd 

en situation med multi-voicedness mellan Försäkringskassan och individen då FK behöver arbeta 

likartat över hela Sverige. Organisationen blir troligtvis för stor för att individen ska kunna påverka 

besluten på samma sätt som man har möjlighet till på kommunal nivå. Där kan man se till individens 

egen makt, så kallad empowerment (Fridolf, 2004) och att utrymmet för individens förmåga att lyfta 

fram sina motiv (Knutagård, 2003) till varför denne ska få hjälp blir större, medan FK inte kan 

individanpassa besluten i samma utsträckning på grund av rättsäkerhet och krav på transparens i 

verksamheten (Förvaltningslag 1986).  

I dessa fall där den skriftliga kommunikationen granskats är det som sagt via lagtext som 

maktrelationen uttrycks på och denna maktmanifestation tillsammans med det faktum att människor 

har en stor tillit till att samhället alltid agerar rättvist (Rothstein, 2011) kan vara ett uttryck för den 

ökade distansen mellan den som behöver hjälp och den som hjälper som har bidragit till detta 

kommunikationssätt. Historiskt var det familjen som utgjorde ”välfärdssystemet” och då var det givet 

med en direktkommunikation, medan det i dag är staten som via skattemedel tillhandahåller vårt 
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välfärdssystem. Då välfärdssystemet gäller hela befolkningen är min tolkning att behovet att uttrycka 

sig med hjälp av lagtext troligtvis vuxit fram för att det också ska förbli rättsäkert och transparent.  

Informanterna upplever att kontakten med LSS-handläggaren fungerar bra eftersom den kontakten 

vanligtvis sker genom ett personligt möte där samtalet kring åtgärder sker i dialogisk form. Det kan i 

sin tur visa på att steget till kommunen inte är lika stort som steget till Arbetsförmedling och 

Försäkringskassan är. Min tolkning av upplevelsen av mötet med LSS-handläggaren är att kommunen 

upplevs som närsamhället och de övriga två myndigheterna tillhör det övergripande samhället där 

det är svårt att förstå hur beslutsgången ser ut. Det finns inte samma närhet i kommunikations-

processen mellan individen och AF samt FK eftersom de som statliga myndigheter hårdare styrs av 

förvaltningslagen. I studiet av de skriftliga dokumenten så finns det även där en avsevärd skillnad i 

hur ett beslut kommuniceras. LSS-handläggaren har i de dokument som ligger till grund för denna 

studie alltid skrivit ut vilket beslut som har fattats i löpande text och vad beslutet innebär i praktiken, 

medan Försäkringskassan alltid meddelar sina beslut med hjälp av lagtext.  

8.3 Samordning mellan myndigheterna 

Alla myndigheter som ingår i denna studie har fått i uppdrag, i regleringsbrev och genom 

förvaltningslagen, att samordna kommunikationen mellan varandra för att underlätta för individen 

att ha kontakt med flera myndigheter i ett och samma ärende. Detta har inte skett i önskad 

utsträckning och kritik har riktats mot myndigheterna från Riksrevisionen (2010). Min tolkning är att 

implementeringen av samordningen endast når till en strategisk nivå (Fransson, 2008) och att 

förändringsarbetet blir till en svårighet på grund av att ledningen för de olika myndigheterna inte tar 

personalens tjänstekognition tillvara. Om det gick att hitta en balans mellan top-down styrning och 

bottom-up upplever jag möjligheterna att få till stånd den förändring som behövs som mycket större 

än vad den har varit fram till dags dato. Effekten av den uteblivna samordningen har medfört att en 

av informanterna har ”fallit mellan stolarna” och att det har tagit flera år att få till stånd en 

förändring i dennes livssituation. Min tolkning är att om samordningen hade kommit till stånd hade 

LSS-handläggaren i dialog med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kunnat bistå denne individ 

i större utsträckning. Ytterligare aspekter på den bristande samordningen kan också tolkas som direkt 

eller indirekt maktutövning. Foucault (Nilsson, 2008) menar att man ska studera effekten av 

någonting och effekten för denne individ har blivit en försenad start in i vuxenlivet med bland annat 

flytt hemifrån och inkomstförlust. Durkheim (Jacobsson, 2006) menade att det ska finnas ett samspel 

mellan stat och individ och målet med samspelet ska vara individens frigörelse och i detta exempel 

har informanten varken kunnat frigöra sig från hemmet eller staten är min tolkning.     

I Sverige finns en djupt rotad uppfattning att det är arbetslinjen som är den rådande synen på hur 

man ska livnära sig. Informanterna ger uttryck för att de vill få hjälp för att bli självförsörjande på sikt 

tolkar jag som att informanternas anser att det är av mycket stor vikt att arbeta och bli 

självförsörjande. Likaså efterfrågas det ett krav från några av informanterna att alla bidragsformer 

ska vara kopplade till en motprestation från individen. Eftersom arbetslinjen är djupt förankrad hos 

informanterna tolkar jag det som en efterfrågan på bättre samordning mellan LSS-handläggare, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Såsom samordningen i dagsläget fungerar kan 

informanterna, och andra, tolka det som om delar av Sveriges välfärdssystem inte prioriterar 

arbetslinjen. Om samverkan mellan myndigheterna skulle implementeras på en lokal nivå skulle man 

inte bara uppmuntra arbetslinjen ytterligare, utan man skulle också skapa förutsättningar för att alla 

skulle känna att de utför ett värdefullt arbete i de fall där individen också uppbär lönebidrag. Man 
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skulle även kunna motverka rädslan hos de informanter som uttrycker ängslan för att lämna 

”tryggheten” med aktivitetsersättning för att i stället ge dem mod att våga prova andra 

anställningsformer som på sikt kan leda till ett lönearbete. Detta förutsätter det som Fridolf (2004) 

illustrerar med individen som är satt i centrum och att denne upplever att det finns en fungerande 

kommunikationskanal mellan dem och myndigheterna. Min tolkning av informanternas utsagor är att 

de alla på ett eller annat sätt upplever en osäkerhet i hur deras ärende hanteras eller var i 

handläggningsprocessen de befinner sig, om de överhuvudtaget upplever att de befinner sig i en 

process, som ställer krav på tydlighet för att brukarna ska känna trygghet. Den tydligheten som krävs 

anser jag att man till stor del uppnår först då arbetsprocessen utgår från handläggarnas 

tjänstekognition, att kommunikationen utgår från det Knutagård (2003:64) beskriver som en 

förmedlad handling där förutsättningen för att kommunikationen ska fungera är att lagar omvandlas 

till ord.      

8.4 Informanternas expanderade lärande 

En del av informanternas expanderade lärande är att myndighetskontakter kräver mycket och hårt 

arbete för det är deras gemensamma erfarenhet utifrån föräldrarnas många gånger mödosamma 

kommunikation med myndigheterna. Flera av informanterna uttrycker också att de måste lära sig att 

skriva bra för att kunna kommunicera på ett bra sätt med myndigheterna för att de ska få den hjälp 

de behöver. Min tolkning är att flertalet av informanterna har det man inom verksamhetsteorin 

benämner som människans sätt att förhålla sig till motiv. Det är uttryck av att ha ett framtidsinriktat 

synsätt på sitt liv och att de strävar efter självständighet, autonomi (Knutagård, 2003). Det är också i 

likhet med det Ross (Ross, 1953; Strömholm, 1984) skriver om betraktarens väg för att lära sig hur 

samhällssystemet fungerar. Först ser och lär man sig något därefter kan man själv handla.  

Däremot framkommer det i resultatet beträffande kommunikationen med myndigheter att det finns 

ett stort avstånd mellan subjektet och objektet för att kommunikationen ska fungera. Knutagård 

(2003) skriver om förmedlad handling och att bland annat ord och uttryck behöver ha samma 

innebörd för både subjektet och objektet för att kommunikationen ska fungera. Här blir min tolkning 

att informanterna uttrycker en vilja där de önskar att de kunde tillgodogöra sig myndighetsspråket 

bättre, men att inte orken finns. Här kan det också vara en fråga om ålder och mognad hos 

informanterna som spelar in. Eftersom flera av informanterna inte har haft hand om ”sin egen” 

kommunikation under en längre tid (eftersom de är unga vuxna) så är de i början av den 

skriftspråkliga utvecklingen som myndighetskontakter kräver, vilket kan vara en form av därför-

motivets låga autonomi. Därför behöver de i viss mån fortsatt vägledning och styrning av sin 

omgivning för att kommunicera med myndigheter och de vet i nuläget att den hjälpen finns att få av 

föräldrarna. Insikten om att myndighetskontakter kräver hårt arbete tolkar jag som att de flesta av 

informanterna både överför och reproducerar erhållen kunskap (Knutagård, 2003; Strömholm, 1984) 

för att på sikt kunna klara denna typ av kommunikation själva.   

8.5 Maktbalans 

I de vägledande dokument, bland annat förvaltningslagen, som alla myndigheter har att utgå ifrån 

och som styr deras uppdrag framgår det att respektive myndighet ska vägleda enskilda individer att 

få rätt hjälp både ur ett maktperspektiv och ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Trots att dessa 

perspektiv finns utskrivna i styrdokument upplever alla informanter att kontakten med 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte ger dem den tryggheten. Min tolkning är att 

informanternas upplevelse av ovan nämnda myndigheter stämmer överens med det Rothstein 
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(2011) fick fram i sin undersökning vid SOM-institutet. Arbetsförmedlingen har ett väldigt lågt 

förtroende bland befolkningen och Försäkringskassan har ett lågt förtroende bland medborgarna, 

även om man i statistiken kan utläsa en viss uppgång i förtroendet för Försäkringskassan. Min 

uppfattning är att myndigheterna kan öka sitt förtroende genom förändrade kommunikations-

strategier och ett utökat samarbete. Dessa myndigheter har många beröringspunkter i verksamheten 

kring informanterna och om man ser det ur ett individperspektiv ligger det även i myndigheternas 

intresse att individen får bra vägledning och hjälp att hantera sin vardag. Min tolkning av 

informanternas oro över hur processens gång ser ut beror, än en gång, på bristande samverkan 

mellan myndigheterna, men oron kan också bero på tidpunkten och situationen (Knutagård, 2003) 

som budskapet kommuniceras på. Eftersom informanterna är unga vuxna har de troligtvis inte 

utvecklat tillräcklig förståelse för hur regelverken fungerar och de upplever att de har fullt upp att 

klara av skolan och sin vardag.  

Foucault benämner förståelsen för ett regelverks konsekvenser som vetandet och praktiken (Nilsson, 

2008) och Foucault poängterar att man behöver undersöka vad vetandet får för konsekvenser i 

praktiken. Ingen av informanterna har tagit reda på vad en lagtext som har meddelats dem innebär 

utan de har accepterat fattade beslut eller överklagat med samma utgångspunkt. Min tolkning är att 

å ena sidan finns det en ojämlik maktbalans mellan myndigheterna och individerna eftersom den ena 

har tjänstemän som är skolade jurister och de andra är lekmän. Å andra sidan har informanterna 

tillägnat sig schackspelets regler och de använder det Ross benämner som tolkningsschemat då de 

skriver följebrev för att lyfta fram varför det är viktigt att de få ett positivt beslut – viljan att bli 

självförsörjande.  

En informant har ”ramlat mellan stolarna” i myndighetskontakterna och myndigheternas agerande 

att ”bolla” informanten mellan sig utan att vägleda denna tolkar jag som ett sätt att avhända sig sitt 

ansvar som myndighet såväl som ett maktuttryck. Om denna händelse studeras utifrån det sätt 

Foucault menar att makt ska studeras på, det vill säga hur makten manifesteras samt vad det är som 

händer i en maktrelation, uppenbaras det fler saker. För det första kan effekten av händelsen tolkas 

som att myndigheterna har gjort ärendet till ett ickeproblem genom att hänvisa individen till olika 

lokalkontor utan att förvissa sig om att någon har ett övergripande ansvar. För det andra har 

individens känsla av att betrakta sig som en vuxen individ underminerats eftersom denne återigen 

fått ta hjälp av föräldrar för att hantera myndighetskontakterna då vägledningen från både 

Arbetsförmedlingen, LSS-handläggaren och Försäkringskassan uteblivit trots att informanten uppnått 

myndighetsålder. För det tredje har effekten av myndigheternas agerande medfört en fördröjd start 

på vuxenlivet som innebär ett arbete, egen bostad och självständighet för denne informant. Min 

tolkning av denna händelse är att detta kunde ha undvikits om LSS-handläggaren på ett tidigt 

stadium hade tagit ansvaret som åligger myndigheten och samordnat den utredning som synliggör 

individens helhetsproblematik (Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 

Socialstyrelsen) och där olika funktionsnedsättningar kan orsaka en komplex helhetsbild.  

Ovanstående exempel kan också få exemplifiera diagnosens betydelse för att få adekvat hjälp såväl 

som vikten av att ett läkarintyg som är tydligt, beskrivande och välskrivet. Alla informanter intygar att 

diagnosen och läkarintyget är avgörande för vilken hjälp och vägledning som de erhåller i kontakten 

med myndigheten. Enligt LSS-lagen ska myndighetsutövaren utgå från individens helhetsbild. I denna 

situation anser jag att informanterna har obetydlig makt i sitt ärende. Handläggaren på myndigheten 

tillskriver intygets utformning stor vikt i arbetet att förbereda ärendet inför ett beslut, vilket är bra ur 
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en rättsäker synpunkt och för att välfärdssystemet ska förbli transperent. Det problem som jag kan 

utläsa är en avsaknad av flerstämmigheten i beslutsgången. Engeström (2001) menar att ett 

verksamhetssystem realiseras och återskapar sig själv genom att den skapar och återskapar aktivitet 

och handling och att dessa handlingar/aktiviteter är kopplade till rättigheter och skyldigheter i 

förhållandet mellan myndighet och individ.  

I närstudien av enskilda dokument som informanterna fått från myndigheterna är de ibland tvungna 

att komplettera ansökningar med till exempel nya läkarintyg eller andra typer av handlingar. Trots att 

de diagnoser som informanterna har är av permanent art behöver de skicka in nya intyg för att 

ursprungsintyget anses vara för gammalt eller för dåligt skrivet av utfärdande läkare. I praktiken 

innebär det många turer fram och tillbaka för den enskilde som därför upplever att 

kommunikationen är en form av utmattningsteknik från myndighetens sida. Informanterna uttrycker 

att relationen mellan dem och myndigheten kan bli irriterad eftersom det ”alltid saknas något” i 

ansökan som individen upplever det. Min tolkning är, trots informanternas upplevelse av 

utmattningsteknik, att myndigheten har till uppgift att säkerställa all form av dokumentation för att 

inte handläggare ska bedöma ansökningarna utifrån sina egna moraliska värderingar (Hultgren, 

2011). Min tolkning är att myndigheterna arbetar på ett legitimt sätt och gör det som de är satta att 

göra; de arbetar således på ett rättsäkert och transparent sätt (Förvaltningslagen, 1986) som ibland 

måste få ta tid men att arbetssättet i slutänden gynnar individen. Här får man väga maktbalansen 

mot rättsäkerheten, anser jag, för att avgöra vad som på ett samhällsplan upplevs som det bästa 

alternativet för att upprätthålla en jämlik och rättvis beslutsgång. 

Om man lyfter ut diskursen, som Foucault (Nilsson, 2008) anser att man bör göra för att förstå 

subjektet (individen), så utgörs en av diskurserna av resultaten av myndighetskontakterna. Då kan en 

tolkning av diskursen vara att det råder en skev maktbalans mellan stat och individ som uppstår i och 

med att myndigheterna använder sig av lagtext när de meddelar ett beslut. Lagtexten kan då vara ett 

effektivt verktyg för att minska mängden individer som uppbär ersättning, eftersom om den enskilde 

överklagar ett beslut utgår de inte själva från en lagtext, ny eller den som myndigheten lutar sig emot 

i avslaget, utan de ber myndigheten i princip bara att den ska ompröva sitt första beslut. Min tolkning 

av diskursen, det vill säga resultatet av myndighetskontakten, förblir en skev maktbalans som 

dessutom blir större än den skulle behöva vara i och med myndighetens vetskap om att de, i sin 

egenskap av att vara just en myndighet, utgör samhällets starkare part i relationen stat och individ 

(Förvaltningslagen, Försäkringskassans vägledning, 2004:7 version 3) då de till stor del hänvisar till 

lagtexter i kommunikationen med medborgare.    
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9. Diskussion 
Inledningsvis i detta arbete ställdes frågan hur samordningen ser ut mellan myndigheterna på ett 

övergripande plan och vilken styrning det finns av hur de brukarorienterade myndigheterna bör 

kommunicera sinsemellan och med brukare. Den bristande samordningen utgör en svårighet i 

informanternas vardag på många olika plan. Den skapar bland annat en generell otrygghet, individer 

faller mellan stolarna och handläggningstiden blir längre än vad den skulle behöva vara. Dessa 

problem skulle kunna undvikas om förändringsarbetet infördes på en lokal nivå. Handläggarnas 

kunskaper skulle tas omhand på ett bra sätt samt att förändringen dessutom skulle få genomslag där 

den bäst behövs – på brukarnivå. Frågan varför inte implementeringen sker av samverkan mellan 

myndigheter har flera tänkbara aspekter. En aspekt kan vara att det saknas incitament för 

förändringsarbetet. Riksrevisionen talar om ekonomiska incitament, men min uppfattning är att det 

inte är helhetsbilden till varför implementeringen på lokal nivå uteblir. Här menar jag att man 

behöver granska arbetsformerna för förändringsarbetet. Kontaktytor och samarbetsgrupper inom de 

olika myndigheterna behöver komma till stånd för att brukarna ska märka av att en förändring i 

mötet med myndigheterna har skett. Min uppfattning är att hela samhället har att vinna på att 

samordningen mellan brukarorienterade myndigheter faktiskt kommer till stånd, både på ett 

samhällsekonomiskt plan och på ett psykosocialt plan för brukarna.  

Arbetsförmedlingen når, enligt resultatredovisningen, inte målen med sin verksamhet att hjälpa 

personer i behov av stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Larsson (2006) beskriver ett 

tillvägagångssätt med handledare på arbetsplatserna, vilket troligtvis skulle fungera bättre för 

brukarna som ingår i denna studie i stället för den till synes splittrade verksamhet som i dagsläget 

finns med arbetscoacher. Ett alternativ skulle kunna vara att avsätta pengar för att finansiera 

handledare på arbetsplatserna. Det skulle troligtvis leda till fler autentiska arbetstillfällen både för 

personer i behov av stöd och för andra personer. Arbetsgivare behöver avsätta tid för personal som 

ska handleda någon på arbetsplatsen och då behöver tjänsten som handledaren har kanske 

kompletteras med ytterligare personal. Chansen att brukaren sedan får ett stadigvarande arbete ökar 

troligtvis genom att dessa nya möten äger rum och detta tillvägagångssätt ställer inte krav på att 

individen själv har ett upparbetat kontaktnät på arbetsmarknaden. Arbete efterfrågas av 

informanterna och det skulle bidra till deras frigörelse som individer.  

Engeströms begrepp multi-voicedness får genomslag på individnivå då LSS-handläggaren handhar ett 

ärende. Närheten är i detta fall avgörande i den kommunikativa situationen och i denna situation kan 

brukaren också påverka utformningen av sitt liv. Eftersom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

är verksamma i den yttre ringen kring individen (se figur 2) är min uppfattning att det hierarkiska 

avståndet mellan individ och myndigheten blir för stort. AF skulle med stor sannolikhet nå ut till 

potentiella arbetsgivare bättre och hjälpa individer med någon form av funktionsnedsättning 

effektivare om de var mer lokalt förankrade i samhället i stället för att ha olika kontor inrättade för 

olika arbetssökande målgrupper. Arbetsförmedlingens historia har varit brokig och kanske deras 

förmåga att hjälpa brukare skulle förbättras om Arbetsförmedlingen också kom in i den andra cirkeln 

(se figur 2) för att uppnå multi-voicedness i sin verksamhet, såsom de till viss del har arbetat sett ur 

ett historiskt perspektiv. Utvärdering har inte varit ett viktigt inslag i Arbetsförmedlingens arbetssätt, 

men kanske det vore förtjänstfullt att se tillbaka på vad som har fungerat och hur styrningen av 

verksamheten har gått till för att återigen bli en aktiv part på arbetsmarknaden för denna grupp av 

individer som ingår i denna studie. Denna närhet till brukaren skulle dessutom kunna medverka till 



56 
 

minskad risk att individer faller mellan stolarna såsom en informant som ingått i denna studie har 

gjort på grund av ett stort kommunikativt avstånd inom AF och övriga myndigheter.     

Välfärssystemets utveckling har gått från att omfatta den närmaste familjekretsen till folkrörelserna 

för att till slut förstatligas. Har denna utvecklingsprocess påverkat människors syn på rätten att få 

hjälpmedel eller ekonomiskt bistånd och vad får det i så fall för konsekvenser i handlandet? För att 

åter skapa en närhet i relationen mellan den som ger hjälp och den som får hjälp är en tanke att 

personer inom LSS personkretsar ska handläggas av kommunala myndigheter i stället för, som i 

nuläget, tillsammans med Försäkringskassan. Min uppfattning är att det skulle skapa flexibilitet i 

handläggningsprocessen som skulle vara gynnsam för brukare såväl som för handläggare. Den vinst 

man kan göra om man skapar den närheten mellan brukare och LSS-handläggare som, enligt min 

uppfattning, bara kan skapas genom en ömsesidig dialog för att öka brukarens förståelse för att det 

finns en viss mängd resurser som ska fördelas på många. Det skulle förhoppningsvis leda till känslan 

av att man är del av en helhet. Sedan är en annan vinst att man kan individanpassa besluten i högre 

grad och att individanpassningen väger tyngre än förutsägbarheten och myndighetens transparens 

som måste finnas i en statlig myndighet. Skillnaden i synen på Socialtjänsten och FK samt AF var 

påtaglig hos alla informanter. De upplevde bland annat att distansen till de statliga myndigheterna 

var stor och det kan vara en orsak till att det blir lättare att ställa högre krav på statliga myndigheter 

eftersom de är så avlägsna. 

Helhetsbilden av myndigheternas beslutsfattande är att informanterna är trygga i att besluten fattas 

på adekvata och rätta grunder. Däremot finns det en uttalad osäkerhet för hur 

handläggningsprocessen går till och om alla intyg och övriga dokument kommer till rätt person. Den 

här känslan av osäkerhet skulle kunna motverkas genom en förbättrad samverkan mellan 

myndigheterna. Kritik har riktats mot myndigheterna på många plan i denna fråga, dels på 

myndighetsnivå genom Riksrevisionen, dels genom klagomål på individnivå. Frågan är om inte 

förtroendet för dessa brukarorienterade myndigheter skulle få ökat förtroende bland medborgare 

om samarbetet och samverkan kom till stånd; det skulle skapa en känsla av trygghet. I nuläget sker 

bara förändringsarbetet på strategisk nivå vilket inte medför att individen kan märka av 

förändringen. Troligt är att brukaren i stället upplever att processen ytterligare försvåras på en 

individnivå. 

Beträffande informanternas expanderade lärande för att på sikt sköta kommunikationen med 

myndigheterna själva är att de redan i unga år har resignerat vid tanken på att fördjupa sina 

kunskaper kring de lagar och förordningar som återfinns i myndighetskontakterna. De har sett sina 

föräldrars enträgna arbete genom uppväxten som ibland har lett till positiva resultat, men oftast 

lever främst minnet av föräldrarnas kämparglöd kvar. I detta fall går min tanke till 

intresseorganisationen och att deras arbete fyller en viktig uppgift här. Eftersom alla informanter 

upplever att kontakten med intresseföreningar är viktig för dem och de får stöd och råd från 

föreningarna, så är frågan om Riksorganisationen i högre grad kan hjälpa brukarna med vägledning i 

att tolka och förstå lagtexten som de är berörda av. Att anlita en extern jurist är många gånger 

kostsamt och kostnaden kan vara en anledning till att informanterna inte väljer alternativet att 

fördjupa sitt resonemang eller hävda sin rätt utifrån ett annat perspektiv vid ett avslag och en 

eventuell överklagan.  
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En annan aspekt på brukarnas expanderade lärande är att de, såsom Ross beskriver en betraktare vid 

ett parti schack, skolats in i att bemästra samhällssystemet och uttolkat hur kommunikationen går 

till. Men vad händer med den betraktare som inte har förmågan att lära sig spelets regler genom att 

bara iaktta spelet? Om man inte har föräldrar som kan ge det stöd som krävs i den här typen av 

kommunikativa situationer eller om man har en önskan att vara självständig blir individen utlämnad 

till myndigheterna och deras vägledning. Den fara som jag kan se med scenariot att vara hänvisad till 

myndigheternas vägledning är en ökad risk för individens utanförskap och en oförmåga att frigöra sig 

som individ och skapa det liv som man trivs med. I ovan beskrivna scenario blir risken mycket stor att 

den enskilde faller mellan stolar.    

Ytterligare en viktig aspekt i frågan om samordning, eller bristen därav, är arbetslinjen. Den är väl 

förankrad bland brukarna och resultatet av arbetslinjens intension är också en viktig del för 

samhällets fortsatta välstånd. Om samordning av kommunikationen iscensattes är det min 

uppfattning att rädslan för att lämna tryggheten med aktivitetsersättning skulle minska och steget 

mot ett lönearbete inte skulle kännas så stort. Eftersom det är unga vuxna som ingår i denna studie 

är risken annars att deras syn på lönearbete och att man ska ”göra rätt för sig” kan förändras, vilket 

får konsekvenser på ett samhällsplan. Risken finns också att arbetsmoralen kan undermineras om 

ersättningen inte är kopplad till någon form av motprestation, vilken kan vara en aspekt att ta hänsyn 

till som är nog så viktig.  

Maktbalansen synliggörs genom sättet som myndigheterna kommunicerar sina beslut på genom 

lagtext, men också genom att slussa informanter mellan olika lokalkontor. Denna maktbalans, eller 

obalans om man så vill, skulle kunna bli mer jämlik mellan individen och myndighetsutövare om 

Socialtjänsten fick i uppgift att vara den myndighet som handlägger LSS-ärenden. I kommunikationen 

mellan LSS-handläggaren och individen finns det multi-voicedness och kommunikationen bygger på 

ett dialogiskt förhållningssätt som är lättare att iscensätta vid en kommunal myndighet. Risken att 

någon faller mellan stolarna och på så sätt utsättas för en indirekt maktutövning skulle också minska. 

Det finns ytterligare en försvårande faktor för att kommunikationen mellan individen och 

myndigheterna ska bli jämlik och det är den varierande kvaliteten i lärarintyg och utlåtanden. Om ett 

läkarutlåtande har brister i sin utformning är det individen som utsätts för effekten av hur det är 

skrivet, vilket indirekt utgörs av en obalans i maktförhållandet eftersom det ställer krav på att 

individen kan göra sin röst hörd i den fortsatta kommunikationsprocessen med myndigheterna. 

9.1 Slutsats 

Flera av informanterna upplever otrygghet på grund av bristande samverkan mellan myndigheterna. 

Otrygghet skulle kunna bytas mot trygghet om Socialtjänsten ensamt fick ansvar för handläggningen 

av stöd för personer inom personkrets 1 – 3 (LSS-lagen). Min slutsats av denna studies resultat- och 

analysarbete är att ett ärende med fördel skulle kunna handläggas på en myndighet, såsom 

Socialtjänsten, om den handläggaren samtidigt har i uppgift att samverka med Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan. Försäkringskassan skulle då troligtvis få en vägledande och resursfördelande 

funktion inom LSS-frågor. Ur ett brukarperspektiv kan jag inte se att denna förändring skulle bli 

problematisk utan tvärt om skulle den underlätta kommunikationsprocessen för brukarna och 

maktperspektivet skulle bli mer jämlikt mellan parterna. De skulle då få en direktkontakt med 

handläggaren och multi-voicedness kan genomsyra arbetsprocessen. Tolkning av LSS-lagen skulle 

troligtvis också förenklas för handläggaren då en kommunal myndighet inte har samma hårda krav på 

transparens som en statlig myndighet har, utan den kommunala myndigheten kan i större 
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utsträckning anpassas utifrån kommunallagar och förordningar. Förmodligen skulle denna 

arbetsordning också bidra till att Arbetsförmedlingen får möjlighet att arbeta utifrån en mer samlad 

arbetsordning kring individen och utifrån de lokala förutsättningar som finns på den ort i Sverige som 

brukaren bor på. Eftersom det krävs en minskad detaljstyrning för att individanpassa 

handläggningsprocessen (Fridolf, 2004) kan således tanken att Sveriges kommuner ska ta hand om all 

form av handläggning beträffande aktivitetsersättning bli en vinst för alla inblandade parter. 

Ytterligare en vinst man skulle göra är att man bland annat kan förkorta beslutsgången, vilket vore 

bra både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv såväl som ur ett individperspektiv.  

9.2 Fortsatt forskning 

Denna studie öppnar för flera intressanta forskningsprojekt, i mitt tycke, som skulle vara 

samhällsnyttiga ur flera perspektiv. Det vore intressant om denna studie kunde fördjupas ytterligare 

och breddas till fler grupper av bidragstagare. Forskaren skulle kunna genomföra en longitudinell 

studie för att kartlägga om brukares upplevelse av kontakten med myndigheter förändras över tid 

och i takt med att brukarna blir äldre och få mer självständiga myndighetskontakter.  

Det vore också intressant om implementeringen av samverkan mellan myndigheterna som ingår i 

denna studie kartlades och genomfördes med hjälp av aktionsforskning. Forskaren skulle då arbeta 

utifrån ett handläggarperspektiv och ett individperspektiv för att vägleda och dokumentera 

handläggningsprocessen och dess utfall. 

Ytterligare en studie som vore intressant att genomföra är en longitudinell interventionsstudie där 

forskaren följer familjer som går från vårdnadsbidrag till aktivitetsersättning. Interventionen kan ha 

som grund att följa familjerna och genom återkommande samtal visa på andra vägar än 

aktivitetsersättning som försörjning på vägen in i vuxenlivet, för att se om ungdomen i fråga genom 

de vägledande samtalen uppvisar någon beteendeförändring inför vägvalet in i vuxenvärlden.   
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