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Gender Differences in Supported Employment? 

– a study of the importance of gender in a Supported Employment initiative for 

young people with disability 

 

Abstract 
Previous research has indicated that women are disfavoured in vocational rehabilitation and 

also in Supported Employment (SE), but the research field is still unclear and further research 

is needed. The purpose of this study was to explore gender differences in the outcome of a SE 

programme with participants with activity compensation (disability pension) in Sweden. 

Questionnaires and focus group interviews with the employment consultants in the 

programme were used. Statistical analyses of the results from the questionnaires (n=99) 

showed no significant gender differences in the outcomes of the SE programme or other 

significant gender differences among the participants. The qualitative content analysis of the 

focus group interviews showed that the employment consultants considered other factors, 

such as disability, experience, insightfulness and social support, more important than gender 

for the outcome of the SE programme, but they also considered both the labour market and 

the work preferences of their participants considerably gender segregated.  The employment 

consultants tried to minimize the importance of these factors, including the gender segregated 

labour market, by broadening the participants’ horizons of the labour market. This study 

concluded that SE does not need to be gender discriminating, but further research is needed. 
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personer. Jag vill därför rikta ett stort tack till arbetskonsulenterna och enhetschefen på 

Supported Employment-organisationen i den här studien. De har, utan någon belöning men 

med sina värdefulla kunskaper och erfarenheter, fyllt i enkäter, administrerat fokusgrupper 

och deltagit i fokusgrupper. Jag vill också tacka min handledare Johanna Gustafsson på 
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vägledning och ett extra par ögon under analysarbetet samt relevant kritik på uppsatsens 

utformning. Jag vill också tacka min familj som har stått ut med mig när jag inte varit så 

delaktig i familjelivet som jag brukar vara under de mest intensiva perioderna i 

uppsatsarbetet. 
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1. Inledning 
Unga personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än den unga befolkningen i 

övrigt i Sverige. Särskilt utsatta är unga personer med funktionsnedsättning inom områdena 

utbildning, arbete och hälsa. Skillnaderna kvarstår trots att ungdomspolitikens mål under 

många år har varit att unga personer ska ha tillgång till både verkligt inflytande och välfärd 

och att funktionshinderspolitikens mål under lång tid har varit att samhället ska vara utformat 

med mångfald som grund och att personer med funktionsnedsättning ska ha samma 

förutsättningar som övrig befolkning att vara fullt delaktiga i samhällslivet 

(Ungdomsstyrelsen, 2012). 

Arbetets betydelse för människor med och utan funktionsnedsättning är väl dokumenterad. 

Arbetet fyller en funktion för försörjning, men det fyller också en funktion för identiteten, den 

sociala tillhörigheten, meningsfullheten och för behovet att känna sig kompetent och duglig 

(Nygren, 2012). Många unga personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga 

har aktivitetsersättning från Försäkringskassan som sin huvudsakliga försörjning 

(Försäkringskassan, 2017a) och eftersom unga personer med aktivitetsersättning som grupp 

har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden erbjuds de olika insatser som syftar till att de ska nå 

anställning (Riksrevisionen, 2015). 

I mars 2017 publicerades rapporten från den effektutvärdering av insatser för personer med 

aktivitetsersättning som på regeringsuppdrag genomförts av Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen (Försäkringskassan, 2017b). I effektutvärderingen jämfördes 3 insatser 

för arbetslivsinritad rehabilitering som erbjöds till omkring 1000 unga personer med 

aktivitetsersättning. Resultaten från effektutvärderingen visade att metoden Supported 

Employment (SE) gav bättre resultat än de båda andra metoderna Förstärkt samarbete (FS) 

och Case Management (CM). När projektet utvärderades efter 15 månader hade 26 % av 

deltagarna i SE-insatsen nått arbete jämfört med 18 % för FS-insatsen och 20 % för CM-

insatsen. Detta resultat var väntat med tanke på att tidigare utvärderingar som gjorts också 

tyder på att SE ger bättre resultat i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (Gustafsson, 2014; 

Försäkringskassan, 2013). Det anmärkningsvärda med resultatet var dock att den positiva 

effekten av insatsen SE enbart gällde för män (Försäkringskassan, 2017b). I analysen från 

Försäkringskassans rapport (2017b) framkommer inte vad den här skillnaden kan bero på. 

Personerna som fick arbete fick det inom liknande yrkesområden, mestadels serviceyrken. 

Föräldraskap verkade inte ha någon avgörande betydelse och om någon skillnad fanns var det 

att kvinnorna fick mer tid i alla insatserna. Rapportskrivarna efterlyser mer forskning inom 

området. 

De studier som tidigare gjorts i Sverige och som undersökt effekterna av SE och den 

manualbaserade varianten Individual Placement and Support (Nygren, 2012; Areberg, 2013; 

Gustafsson, 2014) har inte fokuserat på kön och det går från dessa studier inte att utläsa om 

några könsskillnader funnits i utfallet av insatserna. Det som däremot kan sägas är att 

Arbetsförmedlingen (2015) visat att män som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i högre 

utsträckning än kvinnor som är inskrivna får subventionerade anställningar. Arvidsson (2016)  
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har i sin registerstudie av tidigare särskoleelever visat att könsskillnaderna vad gäller 

anställningstal var anmärkningsvärda och signifikanta. Av de 22,4 % av de tidigare 

särskoleeleverna som hade anställning vid studiens mättillfälle var 70,8 % män. Eklund, 

Lidwall och Marklund (2005) skriver också att flera studier har visat att män oftare erbjuds 

mer ambitiös arbetslivsinriktad rehabilitering, såsom utbildning, jämfört med kvinnor som 

oftare erbjuds träning i arbetsmiljö. Reine, Palmer och Sonnander (2016) fann också att bland 

personer med assistansersättning så hade betydligt fler män än kvinnor förvärvsarbete. 

Det finns alltså en del forskning som tyder på att kvinnor med funktionsnedsättning 

missgynnas i förhållande till män med funktionsnedsättning i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Det finns dock endast begränsad forskning på hur kvinnor respektive män 

påverkas av metoden SE. Eftersom effektutvärderingen (Försäkringskassan, 2017b) fått som 

resultat att effekten av SE enbart gynnar män skulle det vara betydelsefullt att undersöka 

könsskillnaderna inom SE närmare för att öka kunskapen om detta.  
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2. Syfte och frågeställningar 
För att öka kunskapen kring könsskillnader inom Supported Employment är syftet med den 

här studien att undersöka vilka skillnader som finns mellan de kvinnor och män med 

aktivitetsersättning som deltagit i en specifik Supported Employment-insats samt att 

undersöka hur arbetskonsulenterna i den specifika Supported Employment-insatsen arbetar 

med kvinnor och män och deras tankar och erfarenheter kring könsskillnader inom insatsen. 

 

De frågeställningar som studien ska besvara är följande: 

 

– Finns det skillnader mellan de kvinnor och män med aktivitetsersättning som deltagit i 

den specifika Supported Employment-insatsen och i så fall hur ser dessa skillnader ut? 

 

 – Finns det skillnader i hur arbetskonsulenterna inom den specifika Supported 

Employment-insatsen för personer med aktivitetsersättning arbetar med kvinnor och män, 

och i så fall hur ser dessa skillnader ut? 

 

– Vilka tankar kring och erfarenheter av könsskillnader inom Supported Employment-

insatsen har arbetskonsulenterna inom den specifika Supported Employment-insatsen för 

personer med aktivitetsersättning? 

 

2.1 Avgränsningar och förtydliganden 

Den här studien kommer att begränsas till att undersöka könsskillnaderna inom en specifik 

SE-insats för personer med aktivitetsersättning som ges av en organisation i Sverige. 

I svenska språket används även begreppet genus för att beskriva de sociala normer och 

kulturella föreställningar som är kopplade till det biologiska könet. På svenska kan begreppet 

kön antas innefatta både det biologiska könet och det sociala könet. Detta till skillnad från 

engelskan begrepp sex och gender som tydligare skiljer på biologiskt kön och socialt kön (jmf 

Mattson, 2010). I den här studien har valts att genomgående använda begreppet kön förutom 

när hänvisning sker till andra svenska författares begrepp. 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
I den här inledande bakgrundsbeskrivningen kommer jag att börja med att presentera min 

egen bakgrund och min personliga anledning till att jag vill undersöka det här 

forskningsområdet närmare. Sedan kommer några bakgrundsfaktorer av vikt för 

ämnesområdet beskrivas och slutligen kommer en redogörelse för forskningsläget inom 

området. 

3.1 Min egen bakgrund och ingång i forskningsområdet 
Jag har under mitt yrkesliv under flera år arbetat på ett antal boenden och dagliga 

verksamheter för personer med autism och utvecklingsstörning. Jag har också under min tid 

som socionom i arbete med myndighetsutövning inom olika myndigheter kommit i kontakt 

med personer med funktionsnedsättningar som befunnit sig i väldigt utsatta positioner i 

samhället. De senaste åren har jag arbetat som personlig handläggare på Försäkringskassan 

med ersättningsformen aktivitetsersättning. I arbetet med att samordna sysselsättning och 

rehabilitering som ingår i Försäkringskassans uppdrag har jag kommit i kontakt med många 

olika slag av arbetsinriktade insatser för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. 

Jag har då också sett att dessa insatser varit olika effektiva och tagits emot olika av de 

personer som deltagit i insatserna. Könsperspektivet i insatserna riktade till personer med 

funktionsnedsättning har dock alltid varit av underordnad eller obefintlig betydelse. Även i 

mitt eget arbete som personlig handläggare på Försäkringskassan har jag svårt att på ett 

medvetet plan se könet utan det är alltid funktionsnedsättningen som är av överordnad 

betydelse. Därför blev det särskilt intressant också för mig personligen när 

effektutvärderingen (Försäkringskassan, 2017b) så tydligt visade att kön kan vara en 

betydelsefull faktor i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som Försäkringskassan är med 

och samordnar. 

3.2 Bakgrund 

3.2.1 Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2018) uppger ungefär 15 % av Sveriges befolkning 

mellan 16 och 64 år att de har någon typ av funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning 

menas i SCB:s rapport nedsatt syn eller hörsel, tal- och röstproblem, rörelsenedsättning och 

psykiska funktionsnedsättningar (inklusive intellektuella funktionsnedsättningar) samt 

allergier, hjärt-lungproblem, mag-tarmsjukdomar, psoriasis, epilepsi och dyslexi eller 

liknande. Ungefär lika många män som kvinnor uppger att de har en funktionsnedsättning och 

andelen personer med funktionsnedsättning ökar med åldern. Av de personer som uppgett att 

de har en funktionsnedsättning uppger 66 % att funktionsnedsättningen också innebär nedsatt 

arbetsförmåga, alltså ca 10 % av hela befolkningen. Fler kvinnor än män uppger att 

funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga. 

Utbildningsnivån för personer med funktionsnedsättning är lägre än för befolkningen i övrigt. 

En större andel av personerna med funktionsnedsättning har endast förgymnasial utbildning 

och en mindre andel har eftergymnasial utbildning (SCB, 2018). 
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Totalt i Sverige är 78 % av befolkningen i sysselsättning (anställda och egna företagare), 

jämfört med 62 % för personer med funktionsnedsättning och 56 % för personer med 

funktionsnedsättning som även har nedsatt arbetsförmåga. Av den totala befolkningen i 

sysselsättning i Sverige är ca 51 % män och 49 % kvinnor. För personer med 

funktionsnedsättning ser situationen annorlunda ut. Totalt sett är lika många män som kvinnor 

i sysselsättning, men könsfördelningen skiljer sig åt mellan de två grupperna utan/med nedsatt 

arbetsförmåga. För de personer i sysselsättning utan nedsatt arbetsförmåga är 59 % män och 

41 % kvinnor, men för gruppen i sysselsättning med nedsatt arbetsförmåga är 56 % kvinnor 

och 44 % män. Enligt rapportförfattarna (SCB, 2018) är dock skillnaderna i 

sysselsättningsgrad för undersökningen inte statistiskt säkerställda, men de anger att andra 

undersökningar visat en statistiskt säkerställd skillnad i sysselsättningsgrad mellan kvinnor 

och män. Rapportförfattarna (SCB, 2018) anger vidare att arbetslösheten för den totala 

befolkningen i Sverige sjunkit sedan 2013, men att den trenden inte setts bland personer med 

funktionsnedsättning. Generellt sett de senaste åren har arbetslösheten bland personer med 

funktionsnedsättning legat några procentenheter högre än för övrig befolkning. I befolkningen 

totalt sett jobbar fler män (87 %) än kvinnor (67 %) heltid. För personer med 

funktionsnedsättning är skillnaderna i sysselsättningsgrad ännu större. Av männen med 

funktionsnedsättning jobbar 83 % heltid jämfört med 57 % av kvinnorna med 

funktionsnedsättning. Män med funktionsnedsättning jobbar alltså heltid i högre utsträckning 

än kvinnor utan funktionsnedsättning. 

Det finns inga större skillnader inom vilken sektor personer med funktionsnedsättning arbetar 

jämfört med hela befolkningen. Knappt 70 % arbetar inom privat sektor och drygt 30 % 

arbetar inom offentlig sektor hos kommun, landsting eller hos staten. För både befolkningen 

totalt sett och för personer med funktionsnedsättning är det betydligt fler män än kvinnor som 

jobbar inom privat sektor och betydligt fler kvinnor än män som jobbar inom offentlig sektor. 

Precis som för befolkningen i stort har de flesta personer med funktionsnedsättning arbete 

inom yrken med krav på fördjupad högskolekompetens, service-, omsorgs- eller 

försäljningsyrken. Dock är det större andel personer med funktionsnedsättning som har ett 

arbete inom service-, omsorgs och försäljningsyrken samt yrken inom byggverksamhet och 

tillverkning jämfört med övrig befolkning. För kvinnor med funktionsnedsättning är det 

vanligast med yrke med krav på fördjupad högskolekompetens, yrken inom service, omsorg 

och försäljning samt administration och kundtjänst. Detta gäller även för samtliga kvinnor på 

arbetsmarknaden. För män med funktionsnedsättning är de tre vanligaste yrkesområdena 

byggverksamhet och tillverkning, service, omsorg och försäljning samt yrken med krav på 

högskolekompetens eller motsvarande. Dessa tre yrkesgrupper är vanligare bland män med 

funktionsnedsättning än bland män totalt i befolkningen. För män totalt i befolkningen är det 

vanligast med yrken med krav på fördjupad högskolekompetens (SCB, 2018). 

Personer med funktionsnedsättning kan behöva anpassningar av arbetet eller annat stöd för att 

få arbetet att fungera. Vanliga anpassningar och stödåtgärder som kan erbjudas är personligt 

biträde, anpassade hjälpmedel, lokalanpassning, anpassad arbetstid, anpassat arbetstempo, 

anpassade arbetsuppgifter och anpassad transport. Ungefär 80 % av personerna med 

funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i undersökningen har uppgett att de har behov 
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av anpassningar i arbetet. En majoritet av de tillfrågade i undersökningen har fått de 

anpassningar de har behov av. De vanligaste anpassningarna avser arbetstempo, 

arbetsuppgifter och arbetstid. Fler kvinnor än män efterfrågar anpassningar (SCB, 2018). 

Av de personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga som inte är i 

sysselsättning uppger 62 % att de skulle kunna utföra ett arbete om de fick lämpliga 

anpassningar. De som inte är i sysselsättning efterfrågar fler anpassningar än de som är i 

sysselsättning. De vanligaste anpassningarna som efterfrågas avser arbetstempo, 

arbetsuppgifter och arbetstid, men även personligt biträde och anpassad transport (SCB, 

2018). 

3.2.2 Unga personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning 

Många unga med funktionsnedsättning får aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga från 

Försäkringskassan för sin försörjning (Försäkringskassan, 2017a). En person kan få 

aktivitetsersättning om arbetsförmågan på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den 

fysiska eller psykiska prestationsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Ersättningen 

finns på nivåerna hel, tre fjärdedelar, halv och en fjärdedels aktivitetsersättning beroende på 

graden av arbetsförmågans nedsättning. Arbetsförmågan ska vara nedsatt under minst ett år 

för att ersättningen ska kunna ges och längsta period som en person kan få aktivitetsersättning 

åt gången är tre år. Aktivitetsersättning kan fås tidigast från och med juli månad det år en 

person fyller 19 år och som längst till och med månaden innan en person fyller 30 år. 

(Socialförsäkringsbalk [SFB], SFS 2010:110, 33 kap). En fördel med aktivitetsersättning 

jämfört med sjukpenning är att även en person som aldrig har arbetat kan få ersättning 

eftersom ersättningen finns både som inkomstrelaterad ersättning och som garantiersättning 

(SFB, SFS 2010:110, 34-35 kap.). Den som har aktivitetsersättning har rätt till rehabiliterande 

åtgärder som utgår från dennes förutsättningar och behov och åtgärderna ska i den mån det är 

möjligt planeras i samråd med den som har ersättning. Försäkringskassan har ansvar för att 

kartlägga rehabiliteringsbehov och att samordna och utöva tillsyn över 

rehabiliteringsinsatserna. Den som har ersättning är skyldig att efter bästa förmåga delta i 

rehabiliteringen (SFB, SFS 2010:110, 30 kap.) När aktivitetsersättningen infördes skärptes 

Försäkringskassans krav på att ha ett aktivt förhållningssätt gentemot de personer som har 

aktivitetsersättning och att medverka till rehabiliterade och aktiverande insatser hos andra 

aktörer (Prop. 2000/01:96).  

Enligt en rapport från Riksrevisionen (2015) fungerar inte aktivitetsersättningen som det var 

tänkt när den infördes 2003. Många av personerna med ersättning saknar insatser och de 

insatser som står till buds, t.ex. arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med 

Arbetsförmedlingen, daglig verksamhet genom kommunerna eller sådana aktiviteter som 

Försäkringskassan kan bevilja ersättning för (exempelvis fysisk aktivitet och kurser på 

studieförbund), motsvarar inte behovet hos personerna med aktivitetsersättning 

(Riksrevisionen, 2015).   

 Antalet unga med funktionsnedsättning som har aktivitetsersättning ökar. År 2005 hade ca 

29 000 personer aktivitetsersättning och 2015 hade antalet ökat till drygt 47 000 personer, de 

allra flesta av dessa hade aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan, 
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2017a). Det är ungefär lika många män som kvinnor som får aktivitetsersättning vid nedsatt 

arbetsförmåga, däremot är det fler män än kvinnor som får aktivitetsersättning vid förlängd 

skolgång. Av de som har aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga har de allra flesta, ca 

70 %, en psykiatrisk diagnos såsom utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller 

hyperaktivitetstörning
1
. Ökningen av antalet personer med aktivitetsersättning beror dels på 

befolkningsökningen och att diagnostisering av personer med psykiatriska 

funktionsnedsättningar har ökat, men också på att inflödet till aktivitetsersättningen är större 

än utflödet och att de flesta som får ersättningen behåller ersättningen till dess att de fyller 30 

år då ersättningen upphör (Försäkringskassan, 2017c). Av de som behåller ersättningen till 

dess att de fyller 30 år får de flesta sedan sjukersättning. Av de som lämnade 

aktivitetsersättningen för att de fyllde 30 år under 2015 fick 61 % av kvinnorna och 68 % av 

männen sjukersättning. Ungefär en femtedel av personerna som lämnade 

aktivitetsersättningen vid 30 års ålder under åren 2013-2014 hade inkomst av arbete eller eget 

företagande året efter avslutet, men endast 7 % hade inkomst av arbete över 100 000 kr per år. 

Männen som lämnat aktivitetsersättningen hade i högre utsträckning anställning och högre 

inkomst än kvinnorna. Sammantaget hade alltså männen som lämnade aktivitetsersättningen 

för att de fyllde 30 år både högre möjlighet till sjukersättning och arbete. Ungefär 30 % av de 

som lämnade aktivitetsersättningen vid 30 års ålder under åren 2013 till 2015 var året efter 

avslutet inskrivna i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen 

(Inspektionen för Socialförsäkringen, 2017). 

3.2.3 Unga personer med funktionsnedsättning och situationen på arbetsmarknaden 

Lövgren och Hamreby publicerade 2011 en litteraturstudie där de jämförde situationen på 

arbetsmarknaden för unga personer med intellektuell funktionsnedsättning, dels i länder med 

socialdemokratisk välfärdsmodell och dels i länder med en liberal välfärdsmodell. De fann att 

för unga personer med intellektuell funktionsnedsättning är det både eftertraktat och viktigt att 

få och behålla ett jobb oavsett välfärdsmodell. Att ha ett jobb innebär högre grad av 

självständighet och status och är även ett sätt att ”leva som alla andra”. För personer med 

intellektuell funktionsnedsättning är det dock inte så lätt att få och behålla ett jobb. De studier 

som ingick visade på stor variation i anställningsgrad för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, med de högsta anställningstalen i USA som hade anställningstal upp till 

68 %, och de lägsta anställningstalen i Sverige som visade anställningstal på bara 2 % (det 

svenska procenttalet är taget från Umb-Carlsson och Sonnander (2006)). Oavsett 

välfärdssystem var dock anställningstalen låga och dessutom konjunkturkänsliga eftersom 

personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta har de mest utsatta positionerna på 

arbetsmarknaden. För att personer med funktionsnedsättning ska få arbete är vägen ofta 

genom någon typ av offentligt stöd, exempelvis genom arbetsmetoden Supported 

Employment. Studien visade att officiellt ses de låga anställningstalen som tecken på sociala 

hinder och diskriminering gentemot personer med intellektuell funktionsnedsättning, men 

åtgärderna för att lösa anställningssituationen är alltid individuellt inriktade mot personen 

med intellektuell funktionsnedsättning. Studien tog också upp könsskillnader mellan män och 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. De skriver att i de flesta av studierna tas inte 

                                                           
1
 Att de nämnda diagnoserna utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd och hyperaktivitetsstörning 

betecknas som psykiatriska diagnoser är Försäkringskassans (2017c) egen kategorisering. 
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kön upp överhuvudtaget och de flesta av studierna refererar till kön som om det inte hade 

någon betydelse. Till exempel så hade en av studierna tittat på en arbetsplats där det bara 

arbetade män utan att vidare titta på könsaspekten. Några av studierna fann att kön saknade 

vikt och några av studierna fann att det var svårare för kvinnor att få jobb. En orsak till att 

kvinnorna skulle ha svårare att få jobb var att nätverken runt personerna med intellektuell 

funktionsnedsättning ansåg att det var viktigare att männen fick arbete. Två av studierna hade 

som explicit syfte att undersöka könsskillnader. Den ena av de här studierna fann att kvinnor 

med intellektuell funktionsnedsättning lönediskriminerades både utifrån funktionsnedsättning 

och kön. Den andra studien fann inga större könsskillnader i levnadsvillkoren för män och 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och drog därför slutsatsen att personer med 

intellektuell funktionsnedsättning behandlas som könsneutrala (Umb-Carlsson och 

Sonnander, 2006). 

Arvidsson, Widén, Staland-Nyman och Tideman (2016) fann i en svensk studie att 

könsskillnaderna i anställningstal för personer som gått i särskolegymnasium var signifikanta. 

De visade att av studiepopulationen på 12 269 personer som gått ut särskolegymnasium under 

perioden 2001 till 2011 hade 22,4 % förvärvsarbete vid en ögonblicksbild från år 2011. De 

flesta av dessa anställningar var med någon typ av lönestöd. Här skiljer sig alltså procenttalen 

tämligen anmärkningsvärt åt från de siffror på 2 % i anställning som Umb-Carlsson och 

Sonnander (2006) fann. Av dessa 22,4 % var 30 % kvinnor och 70 % män trots att andelen 

kvinnor i den totala studiepopulationen var 41,8 %. De fann också att unga kvinnor och män 

väljer olika gymnasieprogram inom särskolan och att kvinnorna och männen i studien arbetar 

inom olika sektorer i samhället. Kvinnorna jobbar i huvudsak inom omvårdnad och 

kök/restaurang medan männen har fler jobb inom försäljning och inom byggbransch och 

transport. Gemensamt för både kvinnor och män är att de flesta har jobb på mindre företag. 

Fler män än kvinnor har fått någon form av lönestöd medan fler kvinnor än män i 

förvärvsarbete har aktivitetsersättning till någon del (Arvidsson et al., 2016). 

För andra grupper med specifika funktionsnedsättningar som kan medföra nedsatt 

arbetsförmåga är det svårt att få fram tillförlitlig statistik över situationen på arbetsmarknaden 

för unga personer. I en litteraturöversikt som Howlin publicerade 2000 där hon jämförde 6 

studier (varav en svensk) framkom att anställningsgraden för personer med högfungerande 

autism och Asperger syndrom varierade mellan 5 och 55 %. Dock var den största 

populationen i hennes material 43 personer så siffrorna är svåra att utläsa något av. Hennes 

material tar inte heller hänsyn till kön. För andra psykiatriska funktionsnedsättningar och 

psykisk ohälsa kan nämnas att antalet personer som får ersättning från 

socialförsäkringssystemet (sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och 

rehabiliteringspenning) för en psykiatrisk diagnos har minskat något under perioden 2007-

2013. Däremot har andelen med psykiatrisk diagnos som får någon av dessa ersättningar ökat 

och kvinnor är oftare sjukskrivna på grund av en psykiatrisk diagnos än män (Vingård, 2015). 

Nordström, Skärsäter, Björkman och Wijk publicerade 2009 en undersökning där de 

undersökte 188 personer med psykiatriska diagnoser som behövde stöd i det dagliga livet i en 

region i södra Sverige där åldersspannet i undersökningen var mellan 18 och 87 år. De fann 

att 23 % hade någon typ av dagligt arbete/sysselsättning, men att endast 8,7 % hade 
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lönearbete och att 9 av 10 personer i undersökningen var beroende av 

socialförsäkringssystemet eller pensionssystemet för sin försörjning. Av uppgifterna i studien 

går det inte att utläsa om det finns skillnader mellan olika åldersspann eller mellan könen. 

3.2.4 Olika metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering 

Eftersom unga personer med aktivitetsersättning som grupp har svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden erbjuds de olika insatser under sin tid med aktivitetsersättning för att öka 

sina möjligheter att nå den reguljära arbetsmarknaden om förutsättningar finns. Vanliga 

insatser är förstärkt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och olika 

lokala insatser via Samordningsförbund. Dessa lokala insatser har ofta karaktär av Supported 

Employment, men eftersom insatserna är lokalt utformade ligger det i sakens natur att 

insatserna är varierade. Även projekt finansierade av Europiska socialfonden riktas ofta till 

personer med aktivitetsersättning (Riksrevisionen, 2015). 

3.2.4.1 Traditionell arbetslivsinriktad rehabilitering 

Traditionell arbetslivsinriktad rehabilitering i Sverige bygger i stort på principen train then 

place – att en person ska förflyttas stegvis från en helt och hållet trygg och skyddad miljö till 

arbete på den öppna arbetsmarknaden (Areberg, 2013). Socialstyrelsen (2011) kallar metoden 

arbetsförberedande träningsmodeller. Grunderna för den traditionella arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen kan åtminstone delvis sägas vara att en person som är i behov av stöd till 

arbete inte genast ska utsättas för den stress det kan innebära att placeras på en arbetsplats på 

den öppna arbetsmarknaden (Areberg, 2013). Traditionell arbetslivsinriktad rehabilitering har 

blivit kritiserad för att inte vara evidensbaserad och i jämförelse med andra metoder för 

arbetslivsinriktad rehabilitering är metoden ineffektiv (Davis & Rinaldi, 2004; Waghorn, 

Lloyd, & Clune, 2009). Socialstyrelsen (2011) rekommenderar inte metoden till personer med 

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd annat än i undantagsfall utan rekommenderar 

snarare SE-insatsen Individual Placement and Support.  

Det stöd till personer med aktivitetsersättning som erbjuds från Försäkringskassan i samarbete 

med Arbetsförmedlingen och som kallas för förstärkt samarbete har fortfarande ofta 

karaktären av det som Socialstyrelsen kallar arbetsförberedande träningsmodeller. Det 

förstärkta samarbetet består i huvudsak av två delar, dels arbetsförberedande insatser och dels 

arbetslivsinriktade insatser. Deltagaren, arbetsförmedlaren och handläggaren från 

Försäkringskassan formulerar tillsammans målen för insatserna som ska utgå från deltagarens 

behov. De arbetsförberedande insatserna kan vara vägledande samtal med arbetsförmedlare 

eller annan specialist på Arbetsförmedlingen, studiebesök på arbetsplatser, gruppaktiviteter, 

psykologsamtal och andra utredande insatser och insatserna syftar till att öka 

aktivitetsförmågan och förbereda deltagaren för arbetslivet. De arbetslivsinriktade insatserna 

består ofta av olika typer av arbetspraktik. Både de arbetsförberedande och de 

arbetslivsinriktade insatserna kan ges av såväl Arbetsförmedlingens personal som andra 

upphandlade privata aktörer (Försäkringskassan, 2017b). 

3.2.4.2 Supported Employment 

Den arbetsinriktade insats som kallas Supported Employment (SE) har en något annorlunda 

infallsvinkel. Den uppstod under 1980-talet i USA som en reaktion mot de traditionella 
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sysselsättningsalternativen som fanns för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Sedan dess har metoden utvecklats och breddats till att omfatta flera grupper av personer med 

funktionsnedsättningar (Gustafsson, 2014). Målsättningen med metoden är att personer med 

olika typer av funktionsnedsättningar om de så själva önskar ska få stöd att få och behålla 

anställning på den öppna arbetsmarknaden. Metoden utvecklades av professionella 

stödpersoner till personer med funktionsnedsättningar och metoden var från början mer 

inriktad på praktik än teori. Dock hämtade metoden inspiration från de strömmingar inom 

funktionshinderområdet som då rådde i USA, bland annat normaliseringsprincipen, 

Independent living-rörelsen och den sociala modellen för funktionshinder. SE-modellen 

bygger på att en persons arbetsförmåga inte kan bedömas generellt utan att en person behöver 

få träna sin arbetsförmåga på en specifik arbetsplats där anställning kan ske. På detta sätt 

skiljer sig modellen från traditionell arbetslivsinriktad rehabilitering eftersom den har ett 

place then train-perspektiv. Sedan 1980-talet har metoden som nämnts utvecklats genom 

forskning och metoden har nu flera olika inriktningar. Gemensamt för de olika inriktningarna 

är individens självbestämmande, ett miljörelativt förhållningssätt till funktionshinder, att 

arbete värderas högt och att målet är anställning på den öppna arbetsmarknaden. Individens 

självbestämmande är mycket viktigt inom SE och att individen har kontrollen över om den 

ska delta i SE och hur stödet utformas, till skillnad från andra typer av arbetslivsinriktad 

rehabilitering där bedömningar och behov av insatser ofta görs av professionella (Gustafsson, 

2014). Kärnan i SE-metodiken är stöd i att hitta en lämplig arbetsplats och fortsatt nära och 

tätt stöd till dess att anställning fungerar (Försäkringskassan, 2017b). 

Den manualstyrda del av Supported Employment som kallas Individual Placement and 

Support (IPS) och som riktar sig till personer med svår psykisk sjukdom har både 

internationellt (Kinoshita, Y., Furukawa, Kinoshita, K., Honyashiki, Omori, Marshall, Bond, 

Huxley, Amano och Kingdon, 2103; Nøkleby, Blaasvær och Berg, 2017) och i Sverige 

(Areberg, 2013) visat sig ha bättre effekt än traditionell arbetslivsinriktad rehabilitering med 

metoden train then place. I den systematiska litteraturöversikt med meta-analys som 

Kinoshita et al. gjorde 2013 påpekar de dock att de positiva resultaten för IPS ska tolkas med 

försiktighet eftersom deras data från de olika studierna innehöll betydande skevheter/bias. 

Nøkleby et al. (2017) undersökte även effekterna av SE och inte enbart IPS i sin systematiska 

litteraturöversikt. De fann att SE-studierna i deras översikt var små och resultaten från 

studierna var inte statistiskt jämförbara. Trenden var dock att SE-metodiken fick fler personer 

i arbete än andra metoder, även om resultaten var osäkra. I Sverige har SE också visat sig ge 

bättre resultat än traditionell arbetslivsinriktad rehabilitering (Gustafsson, 2014; 

Försäkringskassan, 2017b). 

3.2.5 Kön och funktionshinder 

Bê (2012) skriver att det länge varit känt att kvinnor med funktionsnedsättning har en 

ofördelaktig ställning både i förhållande till män med funktionsnedsättning och till kvinnor 

utan funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning har också haft svårigheter att 

bli lyssnade på både inom kvinnorörelsen och inom funktionshinderrörelsen. Hon skriver 

vidare att teorier om intersektionalitet kan vara användbara när det finns behov av att titta på 

hur olika kategorier såsom kön och funktionshinder samspelar med varandra.  
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Lövgren och Hamreby (2011) beskriver att i deras litteraturstudie över vilka faktorer som har 

betydelse för att unga personer med intellektuell funktionsnedsättning ska klara av 

arbetsmarknaden så behandlades kategorin kön i huvudsak på två sätt. På det första sättet 

fanns kön med som kategori över signifikanta faktorer och då kunde man också se om kön 

hade betydelse eller inte. På det andra sättet, vilket var betydligt vanligare, så hade studierna 

en könsneutral hållning där kön antingen inte fanns med alls som kategori eller fanns med 

men inte tillskrevs någon betydelse. Ett uppenbart exempel var en studie som endast hade 

män med i sin studie men som generaliserade resultatet som om det gällde alla. Lövgren och 

Hamreby (2011) skriver också att det inom funktionshinderforskningen inte tycks vara så 

vanligt att ta med kön som kategori, trots att användningen av kategorin kön är ett sätt att 

belysa mäns och kvinnors levnadsvillkor. Att höra till ett kön har visserligen en biologisk 

dimension, men det innebär också tillhörighet till en uppsättning normativa sociala idéer om 

vad som anses normalt och avvikande för det specifika könet och dessa idéer varierar över 

plats och tid. Eftersom könet har betydelse som samhällskategori gör det skillnad för 

forskningen om kön tas med som kategori eftersom forskningen då kommer att få nya 

infallsvinklar (Hamreby, 2004). 

Trots att kön kan ses som en viktig samhällskategori och att den samspelar med 

funktionsnedsättning vilket då kan leda till att kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas 

mer än män med funktionsnedsättning kan kategorin funktionsnedsättning i vissa fall 

överskugga kategorin kön. Umb-Carlsson och Sonnander (2006) fann i sin studie om 

levnadsvillkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning jämfört med 

totalbefolkningen att de könsskillnader som fanns inom totalbefolkningen i stort sett inte alls 

fanns för personer med intellektuell funktionsnedsättning. De drog av detta slutsatsen att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning behandlas som könsneutrala snarare än som 

män och kvinnor och att funktionsnedsättningen i det här fallet var en bättre determinerare än 

kön för levnadsvillkor. 

3.3 Tidigare forskning om könsskillnader inom den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen och särskilt inom Supported Employment 
Forskningsläget inom området har undersökts genom att systematiska sökningar gjorts i 

databaserna Cinahl och Social Services Abstract. Därtill har referenslitteraturen i de relevanta 

studier som hittats genomsökts för ytterligare studier av betydelse. Då mycket få studier 

hittades som undersökt könsskillnader inom Supported Employment utvidgades sökningen till 

att också ta med könsskillnader inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Även en del studier 

som inte explicit undersökt könsskillnader men där kön funnits med som en kategori har tagits 

med i genomgången. 

3.3.1  Könsskillnader inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

Enligt Lövgren, Markström och Sauer (2017) är forskningsläget oklart när det kommer till om 

kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas i arbetslivsinriktad rehabilitering. I deras 

forskningsöversikt från 2017 framkommer att flera studier som undersökt effekterna av 

arbetslivsinriktad rehabilitering inte alls problematiserat kring frågor om kön och etnicitet.  

Exempelvis diskuteras kön eller andra demografiska faktorer inte alls i Austin och Lee 

(2014). Där jämförs enbart jobbrelaterade insatser jämfört med icke-jobbrelaterade insatser i 



12 
 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och resultaten visade att jobbrelaterade insatser gjorde 

signifikanta skillnader i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.  

Flera studier som undersökt effekterna av arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar indikerar att faktorer såsom kön, etnicitet och ålder inte har 

någon större betydelse för utgången av rehabiliteringen. I Crisps forskningsöversikt från 2005 

över vilka faktorer som influerar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för personer med 

ryggmärgsbråck, traumatiska hjärnskador, amputationer, kronisk smärta, hjärtproblem och 

svår psykisk sjukdom nämns ålder, etnicitet, utbildning, ekonomi, psykosociala faktorer och 

psykologiska faktorer, men inte kön. Cornelius, van der Klink, Groothoff och Brouwer fann i 

sin forskningsöversikt från 2011 att vissa demografiska faktorer såsom kön, etnicitet, 

utbildning, tidigare sjukhistorik och socioekonomiska faktorer hade begränsad påverkan på 

möjligheten att återgå till arbete efter att ha drabbats av psykisk ohälsa. Däremot fann de ett 

starkt samband mellan högre ålder och ökad svårighet att återgå i arbete. De drar slutsatsen att 

forskningsläget är oklart vad gäller de andra demografiska faktorerna. Moore, Feist-Price och 

Alston (2002) gjorde en studie där de undersökte hur ett antal variabler såsom kön, etnicitet, 

sekundär psykiatrisk diagnos och olika insatser inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

påverkade utgången av rehabiliteringen för personer med lindrig och måttlig 

utvecklingsstörning. Den enda signifikanta faktorn för att få en anställning på öppna 

arbetsmarknaden var stöd i att hitta en arbetsplats (såsom inom Supported Employment). 

Övriga undersökta faktorer visades sig inte vara signifikanta i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Författarna påpekar dock att andra faktorer inte kan avfärdas eftersom 

variationerna och urvalet inom materialet var så små. 

Det finns också studier som mer tydligt indikerar att kön är av betydelse i den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Vandekinderen, Roets, Vandenbroeck, Vanderplasschen 

och Van Hove (2012) fann i en studie av ett pilotprojekt som var speciellt framtaget för att 

involvera kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar i sociala företag i Belgien att av de 17 

kvinnor som deltog i projektet fick endast 1 kvinna jobb och endast 3 kvinnor deltog i mer än 

2 månader. Den kvalitativa studien visade att arbetsplatsen som kvinnorna skulle delta på var 

anpassad för män – arbetskläder passade inte de deltagande kvinnorna, det var svårt att 

kombinera arbetet med att också ha ansvar för barn och arbetsuppgifterna var traditionellt 

manliga arbetsuppgifter som de deltagande kvinnorna kände sig obekväma med. En 

amerikansk studie (Mwachofi, 2009) undersökte hur könsskillnaderna inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen förändrats på 30 år då en liknande studie gjorts för 30 år 

sedan. De fann att könskillnaderna i resultatet av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen var 

ungefär desamma som för 30 år sedan. Kvinnorna som deltog hade bättre 

utbildningsbakgrund, men hade ändå lägre anställningsgrad och sämre löner. En oroväckande 

faktor var att anställnings- och löneskillnaderna ökade efter deltagande i arbetslivsinriktad 

rehabilitering. En annan amerikansk studie (Boeltzig, Timmons och Butterworth, 2009) som 

undersökte personer med intellektuella funktionsnedsättningar som deltagit i 

arbetslivsinriktad rehabilitering fann att både män och kvinnor började förvärvsarbeta men att 

det fanns tydliga könsskillnader. Signifikanta skillnader var att kvinnor tjänade mindre pengar 

och i större utsträckning arbetade i traditionellt kvinnodominerade yrken såsom 
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serveringspersonal och administration utan möjligheter till karriärvägar. Giesen och 

Cavenaugh (2013) fann i en studie där de undersökte hur demografiska faktorer påverkade 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för blinda och synskadade personer bland annat att 

kvinnor i lägre grad än män fick anställning på den öppna arbetsmarknaden men att den 

negativa effekten för kvinnorna kunde mildras om de fick sin arbetslivsinriktade 

rehabilitering via insatser speciellt inriktade på synskadade personer. Sung, Sánchez, Kuo, 

Wang och Leahy (2015) undersökte hur den arbetslivsinriktade rehabiliteringen påverkade 

personer med autismspektrumstörningar i övergången från skola till arbetsliv. De fann att 

vissa insatser såsom hjälp med arbetsplaceringar och arbetsträning på specifika arbetsplatser 

var lika gynnsamma för både kvinnor och män med autismspektrumstörningar. Däremot fann 

de att andra typer av insatser såsom råd och stöd och hjälp med arbetssökande var mer 

gynnsamt för männen i studien. 

3.3.2 Könsskillnader inom Supported Employment 

Det finns få studier som explicit har undersökt könsskillnaderna inom SE. De studier som 

finns är spridda över tid och uppvisar heller inget systematiskt mönster. 

Drake et al. publicerade 2013 en artikel från en randomiserad kontrollerad studie där de 

undersökte effekterna av SE kompletterat med systematisk medicineringsuppföljning och 

ytterligare vårdinsatser samt fullständig försäkring jämfört med de vanliga insatserna. De fann 

att för personer med schizofreni och andra psykiska sjukdomar var interventionen effektiv för 

att kunna återgå till arbete, förbättra sin psykiska hälsa och få bättre livskvalitet. 

Könsskillnader diskuteras inte alls. Kön finns med som variabel och kan då troligtvis antas 

inte ha visat på några signifikanta skillnader. Levy, Botuck, Levy, Kramer, Murphy och 

Rimmerman (1994) fann däremot i sin studie av 33 personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som deltog i ett SE-program att kvinnorna i studien löpte högre risk att 

bli avskedade och att lämna programmet efter en avslutad anställning. Kvinnorna var också 

anställda under kortare tid än männen. Dubbelt så många kvinnor som män fick också 

anställning inom matservering med minimilön och det minst gynnsamma förmånspaketet. 

Levy et al. (1994) menar att detta överensstämmer med arbetsmarknadssituationen överlag i 

USA där kvinnor har anställningar med lägre lön och sämre förmåner. De menar att två 

faktorer kan påverka resultaten av deras fynd – familjernas attityder och förväntningar och 

rehabiliteringspersonalens förväntningar.  Olsen, Cioffi, Yovanoff och Mank publicerade år 

2000 en amerikansk studie där de i huvudsak hade undersökt resultaten av SE för personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar.  De fann att kvinnorna i studien hade bättre socialt 

kapital på sina arbetsplatser men trots detta arbetade färre timmar per vecka än männen och 

tjänade därmed också mindre pengar. Denna skillnad var dock inte statistiskt signifikant. De 

fann också, precis som Boeltzig, Timmons och Butterworth (2009) att kvinnorna i större 

utsträckning arbetade i kvinnodominerade yrken såsom matservering och administration. De 

påpekade dock att även männen i studien arbetade inom låglöneyrken och att skillnaderna 

mellan männens och kvinnornas löner därför blev små. 
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3.3.3 Resultatet från effektutvärderingen för unga med aktivitetsersättning 

De inledande resultaten från Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans effektutvärdering 

(Försäkringskassan, 2017b) kommer här att gås igenom i större detalj än i avsnitt 1. Inledning 

eftersom den här studien särskilt knyter an till resultaten från effektutvärderingen. 

Effektutvärderingen utfördes på regeringsuppdrag som ett forskningsprojekt i ordinarie 

verksamhet hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i ett antal kommuner i Sverige 

under åren 2014 till 2017. Uppföljning av insatserna pågår fortfarande. Under projekttiden 

utsågs ca 1000 unga personer med aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga som ansågs 

redo för arbetslivsinriktad rehabilitering att delta i studien. I den gruppen ingick också 

personer inom daglig verksamhet via LSS som ansågs redo för arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Alla personer som utsågs att delta skulle ha uttryckt en vilja att delta. 

Deltagarna utsågs till största delen av handläggarna på Försäkringskassan, men en hel del 

impulser om deltagare kom även från kommunernas dagliga verksamheter. Vid jämförelse 

med de kommuner som inte deltog i effektutvärderingen skilde sig inte deltagarna nämnvärt 

åt mot de deltagare som normalt deltog i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen. De som deltog i effektutvärderingen hade dock insatser från LSS i 

större utsträckning. 

De 1000 deltagarna slumpades till att delta antingen i en SE-insats, en Case Manager-insats 

(CM) eller det ordinarie förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen (FS). SE-insatsen följde principerna för SE som beskrivits under avsnitt 

3.2.3.2 Supported Employment och när insatsen inleddes tilldelades deltagaren en så kallad 

SIUS-konsulent (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) som hade särskild utbildning i 

SE-metodiken och god kunskap om den lokala arbetsmarknaden. Deltagarna som slumpades 

att delta i FS-insatsen fick den insats som är beskriven under avsnitt 3.2.3.1 Traditionell 

arbetslivsinriktad rehabilitering. De deltagare som slumpades till CM-insatsen tilldelades en 

så kallad Case Manager som tillhandahölls av kommunerna som ingick i studien. Case 

Managerns roll i effektutvärderingen var att på uppdrag av deltagaren verka för att deltagaren 

skulle få de behov tillfredställda som på sikt skulle göra det möjligt för deltagaren att få och 

behålla en anställning. Case Managerns roll var alltså visserligen inriktad på arbete men 

kunde också handla om att se till att följa med på möten med vården och se till att 

fritidsaktiviteter fungerade. Skillnaderna för insatserna i effektutvärderingen kan i korthet 

beskrivas som följande: SE-insatsen och CM-insatsen hade betydligt högre personaltäthet än 

FS-insatsen. FS-insatsen och framförallt SE-insatsen hade tydligare arbetsfokus än CM-

insatsen medan CM-insatsen däremot hade tydligare helhetsperspektiv och mer av 

deltagarinflytande. 

De första resultaten från effektutvärderingen visade att efter 15 månader i insatsen hade 26 % 

av deltagarna i SE-insatsen anställning, medan motsvarande siffror för FS-insatsen var 18 % 

och för CM-insatsen 20 %. Den högre andelen i anställning som SE-insatsen visade gällde 

enbart för män. För kvinnor fanns det inga signifikanta skillnader i möjligheten att nå arbete 

mellan de tre olika insatserna. Som tidigare har beskrivits under avsnitt 1. Inledning har inte 

rapportförfattarna hittat några signifikanta skillnader bland faktorer i det övriga materialet 

som skulle kunna förklara den här könsskillnaden.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras de teoretiska ramverken för studien. Ramverket är en kombination av Joan 

Ackers modell för gendered organizations (Acker, 1990) och Rosemarie Garland-Thomsons 

teorier om ability/disability (Garland-Thomson, 2002). Gemensamt för de båda teorierna är 

att de förhåller sig till begrepp om kroppen. Kroppen är i dessa teorier ett vidare begrepp som 

även omfattar mentala förmågor och föreställningar om kroppen. Därtill presenteras också 

teorin om sociala representationer som på ett mer konkret sätt blir ett sätt att förstå hur 

arbetskonsulenterna skapar sin verklighetsbild i förhållande till sitt arbete.  

4.1 Könade organisationer och kroppen 
Joan Ackers modell om gendered organizations eller könade organisationer som man skulle 

kunna kalla det på svenska grundar sig på en artikel av Acker från 1990. När Acker skrev sin 

artikel om könade organisationer fanns det ingen systematisk feministisk teori för 

organisationer, även om mycket hade skrivits om kvinnor och organisationer. Acker 

argumenterade för att en sådan teori behövdes av ett antal olika anledningar av vilka några 

beskrivs här. För det första, den segregerade arbetsmarknaden (inklusive uppdelningen i betalt 

och obetalt arbete) är delvis skapad av organisatoriska tillämpningar. För det andra är inkomst 

och statusskillnader mellan kvinnor och män delvis skapade i organisatoriska strukturer. För 

det tredje är organisationer ett fält där vitt spridda kulturella förståelser av kön skapas och 

upprätthålls. För det fjärde är vissa aspekter av individuell könsidentitet, kanske särskilt 

manlig könsidentitet, produkter av organisatoriska processer och grupptryck.  

Acker menar också att många av de teorier som finns om organisationer har varit till synes 

könsneutrala och därmed misslyckats med att ta hänsyn till mäns och kvinnors olika villkor 

inom organisationer. Acker menar att för att se de processer som skapar de här skillnaderna 

behövs en teori med könsanalys. Hon menar att det finns flera olika processer som skapar de 

här skillnaderna, även om de också är sinsemellan samverkande. 

För det första är det konstruktionen av den könsrelaterade uppdelningen – uppdelningen av 

arbete, av tillåtet beteende, av den fysiska miljön och av makt vilket inkluderar de 

institutionaliserade medel som upprätthåller uppdelningen i strukturerna på arbetsmarknaden, 

i familjelivet och i staten. Även om det finns stora skillnader i den här uppdelningen 

argumenterar Acker för att det nästan alltid är män som har de högsta positionerna inom den 

organisatoriska makten. 

För det andra är det konstruktionen av symboler och bilder som förklarar, uttrycker, förstärker 

och ibland även motverkar den könsrelaterade uppdelningen. De här symbolerna och bilderna 

har uttrycks på många olika sätt i språket, i ideologi, i populär-, och finkultur, i klädkoder och 

i media. Exempelvis är bilden av en företagsledare oftast bilden av framgångsrik, kraftfull 

maskulinitet. Ett annat exempel som Acker tar upp är att manliga arbetares bild av 

maskulinitet förknippas med tekniskt kunnande och att möjligheten att kvinnor också skulle 

kunna ha sådant kunnande representerar ett hot mot den sortens maskulinitet. 

Den tredje typen av processer som skapar könade sociala strukturer, även i organisationer, är 

samspelet mellan män och kvinnor, män och män och kvinnor och kvinnor. Här inkluderas 
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alla de mönster som upprätthåller dominans och underordning. Exempelvis visar 

samtalsanalyser att könsskillnader i ämnesval och turtagning i samtal återskapar ojämlikheter 

mellan könen i vanligt samtal. Acker hänvisar till kvalitativa studier som visar att männen är 

de som agerar medan kvinnorna står för det emotionella stödet. 

För det fjärde hjälper dessa tre processer till att skapa förståelsen av den individuella 

identiteten med avseende på kön, vilket kan innefatta val av lämpligt arbete, 

språkanvändning, klädval och hur man presenterar sig själv som en könsspecifik medlem av 

en organisation.  

Acker menar att kön är en grundläggande del i hur vi ser på familj och släktskap, men att kön 

även är en grundläggande del i hur vi tänker om organisationer och hur de organiseras. 

Eftersom den här organisationslogiken till synes är könsneutral blir det då ett problem att de 

könsstrukturer som är missgynnande för kvinnor upprätthålls i det dagliga arbetet inom 

organisationerna. 

När Acker använder de fyra processerna i sin analys kommer hon fram till att den 

prototypiska arbetaren är en man och att de till synes könsneutrala organisationsteorierna i 

själva verket utgår från den manliga kroppen och en mans levnadsvillkor och att den 

kvinnliga kroppen och den kvinnliga arbetaren ses som avvikande. I analogi med detta menar 

hon i sin analys att det abstrakta ordet ”arbete” ofta har en arbetsbeskrivning som i teorin är 

könsneutral men där den abstrakta arbetarrollen i själva verket fylls av en man. 

4.2 Funktionshindersystemet och feminismen 
Inom funktionshinderforskningen har kroppens betydelse diskuterats flitigt. Garland-

Thomson (2002) beskriver förståelsen av funktionshinder som ett genomträngande kulturellt 

system som stigmatiserar vissa typer av kroppsliga variationer. Garland-Thomson (2002) 

kallar detta system för ability/disability eller som man skulle kunna uttrycka det på svenska: 

funktionsduglighet/funktionshinder eller mer personbundet funktionsduglig/funktionshindrad. 

Funktionshindersystemet sorterar in olika kroppar som funktionsdugliga eller 

funktionshindrade och systemet har djupgående konsekvenser för fördelning av resurser, makt 

och status. Funktionshindersystemet har fyra aspekter som behöver beaktas. För det första är 

det ett system för att tolka och hålla kroppsliga variationer i styr. För det andra är det ett 

system för relationen mellan kroppen och omgivningen. För det tredje är det en samling 

tillämpningar som skapar både den funktionsdugliga och den funktionshindrade. För det 

fjärde är det ett sätt att beskriva den medfödda kroppsliga instabiliteten. Hela 

funktionshindersystemet exkluderar alla de kroppsliga variationer som skulle kunna 

ifrågasätta den kulturella tanken på kroppen som ett neutralt instrument för vår vilja. 

Funktionshinder är dessutom ett mycket vittomfattande begrepp som inbegriper så varierande 

termer som sjuk, deformerad, galen, ful, gammal, skadad, plågad, abnorm och försvagad. Alla 

dessa beteckningar ger människor nackdelar för att de inte lever upp till de kroppsliga idealen. 

Funktionshindersystemet upprätthåller också de priviligerade beteckningarna normal, vacker, 

kompetent, intelligent, frisk och i god form som ger kulturellt kapital till de människor som 

kan använda sig av de beteckningarna. 
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Garland-Thomson (2002) argumenterar för att feministisk teori kan fördjupas genom att också 

integrera funktionshinderteori. Hon påpekar att västerländskt tankesätt under lång tid smält 

samman kvinnlighet och funktionshinder och betraktat båda som avvikelser från en önskvärd 

standard och feminister har argumenterat för att den kvinnliga kroppen är funktionshindrande 

i en sexistisk kultur.  

Garland-Thomson (2002) beskriver speciellt tre olika områden inom vilka hon särskilt ser att 

funktionshinderteori kan berika feministisk teori. Den första är vad hon kallar 

representationer. Hon hänvisar bland annat till en studie som visat att den amerikanska 

allmänheten associerar kvinnlighet med funktionshinder och att hemmafruar, 

funktionshindrade och äldre personer sågs som likvärdigt inkompetenta och hon menar att en 

sådan studie går i linje med att stereotypt kvinnliga positioner motsvarar de negativa attityder 

som människor har om personer med funktionshinder. Både funktionshindrade kroppar och 

kvinnliga kroppar (och även färgade kroppar) ses som avvikande och antingen i avsaknad av 

eller att de har för mycket av vissa egenskaper. Garland-Thomson (2002) beskriver att 

kroppar som avviker från den antagna standarden blir utsatta för diskriminering i olika former 

som legitimeras av de representationssystem som vi har skapat i våra kulturer för att ordna 

världen och för att förstå vilka vi är. Att förstå hur representationen fungerar inom 

funktionshindersystemet vid sidan av andra representationssystem (såsom kvinnlighet och 

hudfärg) klargör hur systemen samverkar och påverkar varandra.  

Det andra området är mer specifikt synen på kvinnliga och funktionshindrade kroppar. 

Garland-Thomson (2002) beskriver hur både funktionshindrade kroppar och kvinnliga 

kroppar ständigt är utsatta för korrigering för att uppnå ett ideal som inte ens går att uppnå. 

Den ”normala” och eftertraktade kroppen är numera endast ett tillstånd som går att uppnå med 

kirurgiska ingrepp. 

För det tredje är teorin om identitet ett område där funktionshinderteori komplicerar 

feministisk teori. Funktionshinder är en av de identitetsfaktorer som utmanar synen på kön 

som den mest grundläggande kategorin. Kvinnor med funktionshinder är förvisso en varierad 

grupp inom den större kategorin kvinnor. Dock är de kulturella stereotyper som ger relativa 

fördelar till den normativa kvinnligheten ofta svårtillgängliga för kvinnor med 

funktionshinder då de kulturella stereotyperna för funktionshindrade kvinnor är att de skulle 

vara asexuella, olämpliga att ha barn, alltför beroende och oattraktiva. Men förvisningen från 

den stereotypa kvinnligheten kan både vara en belastning och en tillgång. Den traditionella 

synen på skönhet kan ge privilegier till de som uppfyller villkoren, men att inte betraktas som 

vacker kan i vissa fall också ge friheten att inte inordna sig i den stereotypa skönheten. 

4.3 Sociala representationer 
Teorin om sociala representationer är en teori inom socialpsykologin som ursprungligen 

härstammar från den franske sociologen Durkheim som menade att begrepp och 

föreställningar, till skillnad från rena perceptioner, endast uppstår i en social kontext. Han 

menade vidare att begrepp och föreställningar visserligen är föränderliga över tid men att de 

är tillräckligt stabila för att bilda ett ramverk för olika individers agerande inom en social 
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kontext. Han jämförde detta med samhällsinstitutionerna som inte heller är beroende av 

enskilda individer för sin fortlevnad (Mosovici, 1989/1995). 

På senare tid har teorin om sociala representationer och hur de kan studeras direkt och 

indirekt återupptagits inom humaniora och samhällsvetenskaperna och utvecklats till ett eget 

forskningsområde (Jodelet, 1989/1995). Den numera allmänt vedertagna definitionen av 

sociala representationer är enligt Jodelet (1989/1995, s. 32) följande: ”De utgör en socialt 

utvecklad och delad kunskapsform som har ett praktiskt syfte och som påverkar den 

verklighetsbild en viss social grupp konstruerar.”  De sociala representationerna fungerar 

som tolkningssystem och påverkar hur vi förhåller oss till världen och till våra medmänniskor 

och de organiserar och orienterar våra sociala handlingar och vår kommunikation. Utifrån 

detta är de sociala representationerna knutna till individens sociala tillhörighet (Jodelet, 

1989/1995). Människor behöver inte ha direkt erfarenhet av olika fenomen för att ha åsikter 

om dem och förhålla sig till dem – exempelvis funktionshinder, människor från andra kulturer 

eller svåra sjukdomar. Detta kan förklaras av att vi i våra olika kulturer och grupper har skapat 

kollektiva föreställningar – sociala representationer – om olika fenomen.  De sociala 

representationerna är fenomen som påtvingas oss och inlemmas i vårt kollektiva tänkande 

genom olika processer i vårt sätt att tänka och reproducera vårt språk. De här processerna 

reflekterar tidigare kunskaper och tänkande och bidrar till att klassificera nya idéer i 

förhållande till tidigare föreställningar. De sociala representationerna skapas och upprätthålls 

genom kommunikation, både kommunikation inom grupper men också mellan olika grupper 

(Chaib och Orfali, 1995). 

Inom teorin om sociala representationer finns ett par centrala processer som förklarar hur de 

sociala representationerna bildas och artikuleras, objektifiering och förankring (Chaib och 

Orfali, 1995). Objektifiering är den tankeakt som sker när ett subjekt positionerar sig i 

förhållande till ett objekt. Objektet kan vara en individ, ett föremål, en idé, en fysisk eller 

psykisk företeelse. Objektet kan vara verkligt eller inbillat, men objektet är nödvändigt för att 

objektifiering eller representation ska kunna ske. Objektifiering innebär att själva objektet 

ersätts med en bildlig eller symbolisk representation av objektet. Objektifieringen är en 

tolkning av objektet och påverkas av subjektets tankar och handlingar.  Eftersom subjektet har 

rekonstruerat objektet har det också skett en förskjutning av det ursprungliga objektet. 

Förskjutningen sker på tre sätt: genom förvrängning, tillägg och utelämning. Förvrängning av 

objektet innebär att utmärkande drag visserligen uppmärksammas men att de uppförstoras 

eller tonas ned. Tillägg innebär att objektet tillskrivs egenskaper som det inte besitter i sig och 

utlämning innebär att vissa egenskaper som objektet besitter utesluts. Den andra processen är 

förankring. Förankringen innebär att representationen av ett objekt införlivas i ett befintligt 

begreppsligt mottagningssystem . Detta gör det möjligt att relatera det nya objektet till sociala 

värderingar och ge objektet en inre koherens med redan befintliga tankesätt. När ett objekt väl 

förankrats syftar förankringen till att objektet instrumentaliseras och ”naturaliseras” och det 

får då ett värde som en konkret realitet som kan avläsas och användas i kontakten med 

omvärlden och medmänniskorna (Jodelet, 1989/1995). 
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4.4 Motivering av syfte och arbetssätt utifrån det teoretiska ramverket 
Det teoretiska ramverket som nu presenterats ger en motivering av studiens syfte så till vida 

att det förutsätter att organisationer varken är könsneutrala eller funktionshinderneutrala. 

Vidare kan organisationer skapa och upprätthålla könsskillnader och funktionshindersystem 

eller bidra till att motverka desamma och teorier om sociala representationer ger en förståelse 

för hur sådana mekanismer kan upprätthållas inom organisationer och professionella nätverk. 

För att besvara frågeställningarna kopplade till syftet har jag valt att göra en explorativ studie 

med en flermetodstrategi som beskrivs i nästkommande kapitel.  
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5. Metod 
Den här studien är en explorativ studie där en flermetodsstrategi med både kvantitativa och 

kvalitativa inslag använts för att besvara studiens frågeställningar. För datainsamlingen har 

teknikerna enkät och fokusgruppsintervjuer använts. I följande avsnitt beskrivs val som gjorts, 

tillvägagångssätt för datainsamling och analys samt etiska överväganden. 

5.1 Val av metod 
För att besvara studiens första frågeställning ”Finns det skillnader mellan de kvinnor och män 

med aktivitetsersättning som deltagit i den specifika Supported Employment-insatsen och i så 

fall hur ser dessa skillnader ut?” användes både kvantitativ och kvalitativ metod. En 

kvantitativ forskningsstrategi betonar vikten av kvantifiering vid insamling och analys av data 

medan en kvalitativ forskningsstrategi betonar ord snarare än siffror och lägger vikten vid hur 

individer uppfattar och tolkar sin tillvaro (Bryman, 2011).  Kvantitativ metod användes för att 

få fram numeriska data om eventuella könsskillnader och kvalitativ metod användes för att få 

fram könsskillnader som noterats i den specifika insatsen men som inte skulle gå att 

kvantifiera. För att besvara studiens två andra frågeställningar ”Finns det skillnader i hur 

arbetskonsulenterna inom en Supported Employment-insats för personer med 

aktivitetsersättning arbetar med kvinnor och män, och i så fall hur ser dessa skillnader ut?” 

och ”Vilka tankar kring och erfarenheter av könsskillnader inom Supported Employment-

insatsen har arbetskonsulenterna inom Supported Employment-insatsen för personer med 

aktivitetsersättning?” användes kvalitativ metod då de båda frågeställningarna handlar om 

hur individer uppfattar och tolkar sin tillvaro.  

 

Det finns flera fördelar med att använda flermetodsforskning. Några av dem är möjligheten 

till triangulering för att öka validiteten i resultaten, att man kan kompensera för brister i 

antingen kvantitativa/kvalitativa tekniker genom att också använda tekniker från den andra 

forskningstraditionen, att man kan få en mer fullständig förståelse för det studerade området 

och att man kan få ut mer av resultaten om man använder en kombination av metoderna 

(Bryman, 2011). 

5.2 Material och urval 
Den organisation som studerats för att besvara frågeställningarna är en specifik organisation 

som verkar i Sverige och som arbetar enligt SE-metoden sedan några decennier tillbaka. 

Sedan juni 2012 har organisationen med finansiering från ett samordningsförbund i en 

specifik insats tagit emot unga personer med aktivitetsersättning från Försäkringskassan för 

att ge dem SE-stöd. Insatsen pågår fortfarande. Enligt dokumentation från 

samordningsförbundet ska de personer som remitteras till insatsen från Försäkringskassan ha 

behov av utredning och bedömning av arbetsförmågan samt behov av stöd för att få och 

behålla arbete på den öppna arbetsmarknaden. Sedan insatsstarten i juni 2012 hade 104 

personer deltagit i och avslutat insatsen fram till januari 2018. De flesta deltagare i insatsen 

har haft mer än en diagnos och av handläggare på Försäkringskassan bedömts vara i behov av 

mer stöd än vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda för att nå arbetsmarknaden. Ingen ytterligare 

information har gått att få fram om totalpopulationen i den aktuella SE-insatsen. 
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Deltagarna i SE-insatsen är samma målgrupp som deltagarna i Försäkringskassans och 

Arbetsförmedlingens effektutvärdering (Försäkringskassan, 2017b). Båda gruppera har 

aktivitetsersättning och handläggare på Försäkringskassan har gjort bedömningen att de ska 

kunna delta i en insats för att få stöd att nå arbetsmarknaden. Det finns också vissa skillnader 

mellan den här studiens målgrupp och effektutvärderingens målgupp. De personer som har 

aktivitetsersättning och bedöms kunna ta del av Arbetsförmedlingens arbetsförberedande eller 

arbetslivsinriktade insatser går direkt till det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan (Riksrevisionen, 2015) och de personerna kommer alltså inte till en 

sådan insats som SE-insatsen i den här studien. Dessutom framgår av Försäkringskassans 

uppdrag till SE-insatsen att även de personer vars arbetsförmåga behöver utredas och 

bedömas får del av SE-insatsen i den här studien. I effektutvärderingen deltog både de 

personer som i vanliga fall ansågs kunna tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser men 

även de som i normala fall kanske skulle ha blivit remitterade till arbetsförberedande insatser 

vid något samordningsförbund (Försäkringskassan, 2017b). Sammanfattningsvis kan 

konstateras att handläggarna på Försäkringskassan har bedömt att SE-insatsens deltagare 

behöver mer omfattande stöd och längre tid för att eventuellt nå arbetsmarknaden än 

deltagarna i effektutvärderingen, även om det finns ett visst överlapp mellan de båda 

grupperna.  

Från början var tanken att använda befintlig statistik från SE-insatsen för att undersöka om det 

fanns könsskillnader inom insatsen. Det visade sig dock att befintlig statistik endast innehöll 

kön som en undersökningsfaktor vid uppstart i insatsen och inte vid avslut i insatsen. Den 

statistik som fanns om kön rörde inte heller totalpopulationen på 104 personer utan härrörde 

från tidigare årsrapporter. Statistik behövde därför tas fram för att studiens första 

frågeställning ”Finns det skillnader mellan de kvinnor och män med aktivitetsersättning som 

deltagit i den specifika Supported Employment-insatsen och i så fall hur ser dessa skillnader 

ut?” skulle kunna besvaras. 

 

För de två övriga frågeställningarna användes arbetskonsulenterna som arbetade i SE-insatsen 

som informanter. Kontakt togs med enhetschefen för SE-insatsen för att få information om 

vilka arbetskonsulenter som skulle kunna vara lämpliga att tillfråga angående deltagande i 

intervjuer för studien. Enhetschefen uppgav de sex arbetskonsulenter inom organisationen 

som jobbade med personer med aktivitetsersättning. De sex arbetskonsulenterna fick därefter 

skriftlig information om studien och fråga om att delta i studien (se Bilaga 1). Alla sex 

arbetskonsulenterna tackade ja till att delta i studien. Arbetskonsulenterna är både kvinnor (4 

st.) och män (2 st.) och har olika lång erfarenhet av att arbeta med SE, men alla har arbetat 

med SE åtminstone sedan insatsen till personer med aktivitetsersättning startade i juni 2012. 

5.3 Enkätstudien 

5.3.1 Enkäten 

För att kunna undersöka könsskillnader inom SE-insatsen skapades en enkät utifrån de 

deltagare som deltagit i SE-insatsen och avslutats fram till dess att enkäten samlades in under 

januari 2018. Enkäten innehöll frågor om kön, typ av funktionsnedsättning, ålder, tid i 

insatsen och avslutsorsak. Enkäten kan ses i sin helhet i Bilaga 2. För att inte frågan om kön 
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skulle bli problematisk att fylla i, exempelvis på grund av transsexualism, skulle den anges 

enligt vad som framgick av personens personnummer.  

Enkäten för varje deltagare som avlutats i insatsen fylldes i utifrån journaluppgifter i SE-

organisationens interna journalsystem. Enkäterna fylldes antingen i av arbetskonsulenten som 

arbetat med deltagaren och om denne arbetskonsulent inte fanns kvar inom organisationen 

fylldes enkäten i av enhetschefen för SE-insatsen. De ifyllda enkäterna samlades in i samband 

med att fokusgruppsintervjuerna genomfördes. 

5.3.2 Bortfall och analys 

Sammanlagt inkom enkätsvar för 99 deltagare i SE-insatsen. Det blev alltså ett bortfall på 5 

av totalt 104 deltagare under den undersökta insatsperioden från juni 2012 till januari 2018. 

Det finns ingen information om vilka deltagare som fallit bort ur enkätstudien och det är 

därför omöjligt att uttala sig om vilken påverkan bortfallet har på materialet i sin helhet. 

Bortfallsanalyser rekommenderas normalt, men då måste det finnas någon information om 

totalpopulationen att utgå ifrån (Trost, 2012). Bortfallet är dock litet utifrån att det är mindre 

än 5 %. Bortfallet tycktes inte vara systematiskt på så sätt att någon specifik person underlåtit 

att svara eftersom enkätsvar inkom från samtliga arbetskonsulenter samt enhetschefen. 

Enkätsvaren matades in som olika variabler i statistikprogrammet IBM SPSS version 24 och 

därefter kunde jämförande frekvenstabeller iordningställas och statistiska analyser på 

materialet göras. För de variabler som endast var på nominalskala, vilket var alla variabler 

utom Ålder vid insatsstart och Antal månader i insatsen vid avslut, användes Chi
2
-test av 

fördelningen för att se om det fanns någon statistisk signifikans i skillnaderna mellan könen 

(Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). T-test kunde användas för att jämföra skillnader i 

medelvärden mellan könen i antal månader i SE-insatsen (Djurfeldt et al., 2010). När 

jämförelser skulle göras inom gruppen som fått arbete, blev grupperna inom gruppen små och 

det förväntade antalet i cellerna i de olika korstabellerna understeg 5 i alltför många celler 

(mer än 20 %) för att Chi
2
-test skulle kunna genomföras (Djurfeldt et al., 2010). Då användes 

istället Fishers exakta test som kan användas på små populationer. Fishers exakta test kunde 

även användas för att jämföra medelvärden inom olika små grupper där det kan antas att 

normalfördelningen inte gäller för då är inte t-test tillämpligt (Djurfeldt et al., 2010). 

Variabeln Ålder vid insatsstart visade sig vara omöjlig att använda eftersom det inte gick att 

utläsa vilken ålder personerna hade vid insatsstart baserat på födelseår då det inte fanns någon 

variabel som angav året för insatsstarten.  

5.4 Fokusgruppsstudien  

5.4.1 Fokusgrupperna 

För att få fram de mer kvalitativa aspekterna på studiens första frågeställning samt svar på 

studiens två andra frågeställningar genomfördes fokusgruppsintervjuer med de sex 

arbetskonsulenterna som arbetade i SE-insatsen med personer med aktivitetsersättning. Valet 

av datainsamlingsmetod föll på fokusgrupper eftersom fokusgruppsintervjuer passar bra när 

forskaren vill veta hur individer tillsammans i samtalet skapar mening kring en specifik 

företeelse (Bryman, 2011). I detta fall alltså förståelsen kring könsskillnader i arbetet med SE-

metodiken. I fokusgrupper lämnar fokusgruppsledaren ofta mer utrymme för deltagarna att 



23 
 

fokusera på det de själva tycker är viktigt. Dessutom kan fokusgrupperna bidra till att 

deltagarna argumenterar med varandra och att deltagarna får reflektera kring ämnen som de i 

individuella intervjuer inte skulle ha tagit upp (Bryman, 2011).  Vid fokusgrupper kan olika 

gruppeffekter uppstå, exempelvis att deltagarna vid en gruppsituation är mer benägna än vid 

individuella intervjuer att endast uttrycka åsikter som är kulturellt förväntade och accepterade 

(Bryman, 2011). En sådan gruppeffekt bedömdes inte vara alltför problematisk för den här 

studien eftersom utgångspunkten var att undersöka arbetskonsulenternas gemensamma 

föreställningar om kön kopplade till sitt arbete och hur de gemensamt formar sociala 

representationer kring kön för sina deltagare (Mosovici, 1989/1995; Jodelet, 1989/1995; 

Chaib och Orfali, 1995). 

Det vanliga deltagarantalet för fokusgrupper är mellan 3 och 10 deltagare (Bryman, 2011). Ju 

större en fokusgrupp blir desto mindre utrymme får varje deltagare. Mindre gruppstorlek 

rekommenderas om temat är komplext och då gruppdeltagarna kan antas vara engagerade i 

ämnet (Bryman, 2011). Utifrån bedömningen att det var viktigt att varje fokusgruppdeltagare 

skulle få komma till tals gjordes valet att dela upp arbetskonsulenterna i två fokusgrupper med 

tre arbetskonsulenter i vardera. Enhetschefen för SE-insatsen gav förslag på vilka 

arbetskonsulenter som skulle ingå i de båda fokusgrupperna för att alla arbetskonsulenterna 

skulle få så mycket utrymme som möjligt. Det visade sig att detta var ett bra val då de två 

fokusgruppsintervjuerna hade väldigt olika karaktär. I den ena fokusgruppen pratade 

personerna snabbt och fyllde gärna i varandras meningar och i den andra gruppen tog 

deltagarna mer tid på sig innan de svarade.  

Fokusgrupperna ägde rum på arbetskonsulenternas arbetsplats och de hade tillåtelse att 

genomföra fokusgrupperna på arbetstid. Fokusgrupperna leddes av mig. Målet vid 

fokusgrupper är att få fram deltagarnas synsätt och uppfattningar och frågeställningarna 

brukar därför vara tämligen allmänt hållna och gruppledaren brukar inte vilja styra samtalet 

alltför mycket (Bryman, 2011). För mig som gruppledare var det önskvärt att en sådan linje i 

största möjliga mån följdes men också att ett antal frågeområden täcktes in. För att de 

viktigaste frågeområdena skulle täckas in utformades en frågeguide (Bilaga 3) som 

diskussionerna i fokusgruppsintervjuerna stämdes av mot och diskussionerna styrdes 

tillräckligt mycket för att alla frågeområden skulle bli täckta. Frågeguiden utgick från Ackers 

(1990) fyra första processer om könade organisationer. Fokusgrupperna tog mellan 1 och ½ 

timme och 1 timme och 50 minuter och samtalen spelades in. Därefter transkriberades 

fokusgruppsintervjuerna. Intervjuerna transkriberades tämligen nära det talade ordet men med 

en försiktig redigering så att betydelsen i läst form inte skulle försvinna. Därtill har en del 

tankeord som ”öh” eller direkta upprepningar av ord intill varandra redigerats bort.   

5.4.2 Analys 

För analysen av de transkriberade fokusgruppsintervjuerna har kvalitativ innehållsanalys med 

kategorisering och tematisering enligt Graneheim och Lundman (2004) använts. Den 

kvalitativa innehållsanalysen bygger på att det direkta innehållet i materialet delas upp i 

meningsbärande enheter som är kondenserade omskrivningar men fortfarande textnära 

enheter av det direkta materialet. De meningsbärande enheterna ges sedan koder eller 

”etiketter” med ytterligare kondenserat innehåll av de meningsbärande enheterna. Koderna 
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delas sedan upp i kategorier. Kategoriseringen av innehållet är den ena grundläggande delen 

av den kvalitativa innehållsanalysen. Inget av materialet som relaterar till syftet av studien får 

utelämnas från kategoriseringen och inget material får heller finnas med i mer än en kategori 

(Graneheim och Lundman, 2004). När materialet är kategoriserat börjar själva analysen av 

materialet genom att sammanfoga olika kategorier i teman. Tematiseringen är den andra 

grundläggande delen av den kvalitativa innehållsanalysen och teman kan sägas vara det 

indirekta eller latenta innehållet i materialet och ett tema löper som en röd tråd genom flera 

kategorier (Graneheim och Lundman, 2004).  

I realiteten är den kvalitativa innehållsanalysen en process som går fram och tillbaka och som 

bygger på ständiga revideringar av kategorier och teman (Graneheim och Lundman, 2004). 

Att kategorisera och tematisera ett material kan göras på flera sätt och för att öka den interna 

reliabiliteten i analysen (Bryman, 2011) är det värdefullt om mer än en bedömare kan göra 

kategoriseringen och tematiseringen. Detta har inte varit möjligt fullt ut i den här studien men 

förutom jag själv har även min handledare gått igenom grundmaterialet och haft synpunkter 

på kategorier och teman. 

I den här studien fördes materialet från de transkriberade fokusgruppintervjuerna in i ett 

Microsoft Excel-blad där intervjutranskriptionerna delades upp i kondenserade 

meningsbärande enheter som sedan fick koder som kategoriserades och tematiserades. För att 

kategorierna skulle bli lättare att hantera har kategorierna på den lägsta nivån, som i den här 

studien kallats underkategorier, sammanfogats till större kategorier som i sin tur har 

sammanförts till tre stycken huvudkategorier. De tre huvudkategorierna fyllde ett syfte främst 

för benämningen och sorteringen av kategorierna och tematiseringen som gjordes när 

kategoriseringen var klar bygger på underkategorierna och kategorierna. I figur 5.1 ses en 

illustration med verkliga exempel från studien på hur kategoriseringen och tematiseringen 

kunde se ut från intervjutranskription till tema. 
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FIGUR 5.1  Illustration – från intervjutranskription till tema 

Intervju-
transkription 

Menings- 
bärande 

enhet 

Kod Under-
kategori 

Kategori Undertema Tema 

– Men kommer det en 
tjej som säger ”Jag vill 
jobba på bygge” då 
”Ahh”. Då har hon 
tänkt! Och det säger 
någonting om henne. 

 

En tjej som 
"Jag vill jobba 
på bygge" Hon 
har tänkt! 

 

Tjej på 
bygge har 
tänkt 

 
Insikt om 

arbete 

Egen insikt  

 

– För mina personer 
handlar det oftast om 
den egna 
medvetenheten vilket 
ytterligare då den här 
sociala situationen, den 
egna medvetenheten 
om sina begränsningar 
det är avgörande, mer 
än kön. 

Den egna 
medveten-
heten om 
begräns-
ningarna är 
mer 
avgörande än 
kön. 

Medveten-
het om 
begräns-
ningarna 

 

Själv-
insikten 

avgörande 

 Individ- 
faktorer 

 

Enskilda 
faktorers 
betydelse 

 – Du kan ju ha ett 
funktionshinder och en 
psykisk sårbarhet men 
ändå ha vuxit upp i en 
socialt välfungerande 
miljö och ha så mycket 
mer med dig. Det 
underlättar.  

Om man växt 
upp i socialt 
välfungerande 
miljö har man 
mer med sig. 
Det 
underlättar. 

 

Mer med 
sig från en 
socialt 
välfunger-
ande miljö 

 

Socialt 
stöd 

 
Socialt stöd 

  

 – Sen har det ju också 
varit lite grann vad de 
har för familjesituation. 
Då tänker jag inte att de 
har egna barn 
nödvändigtvis men 
några som har föräldrar 
som inte mår bra, 
syskon som inte mår 
bra, att det är stökigt på 
olika sätt och där de 
fyller en funktion. De 
ska hjälpa till. De 
skjutsar eller de följer 
med. De roddar i saker 
och ting för de andra 
klarar sig inte och det 
här tar väldigt mycket 
tid och kraft. 

Familje-
situationen 
spelar också 
roll. Föräldrar 
/syskon som 
inte mår bra. 

Familj som 
inte mår 
bra spelar 
in 

 

Föräldrar 
Familje-
situation 

Omgivnings- 
faktorer 

 

 

5.5 Etiska överväganden 
Etiska överväganden inom forskningen handlar både om etiska överväganden som gäller 

själva forskningshantverket, vilket brukar kallas forskaretik och om etiska frågeställningar att 

beakta i förhållande till de personer som kan tänkas medverka i en studie, vilket brukar kallas 

forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2017). I den här studien behöver reflektioner ske både kring 

forskaretik och forskningsetik. 

 

Forskaretiken berör frågor om metodval, ärlighet i metodredovisningen, redovisning av 

felkällor och val av resultatredovisning för att skapa tillförlitlighet i forskningen. Dessutom 
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handlar forskaretiken om att redovisa sina egna motiv som forskare och att vara öppen med 

eventuella bindningar och intressen (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Frågor om metod och redovisning av felkällor och resultat sker på annan plats i den här 

studien, men frågeställningar kring mina motiv, intressen och bindningar som forskare 

behöver belysas ytterligare. Som handläggare av aktivitetsersättning på Försäkringskassan har 

jag intresse av att de unga personer med aktivitetsersättning som jag är handläggare för lyckas 

så väl som möjligt. I detta intresse ingår att jag har möjlighet att stötta dem till de bästa 

tillgängliga insatserna med de bästa och mest jämlika resultaten. Att då undersöka en specifik 

insats skulle kunna leda till en intressekonflikt för mig som statstjänsteman då jag varken får 

gynna eller missgynna en specifik insats. Den aspekt som undersöks i den här studien, alltså 

könsskillnader inom SE, är dock väldigt specifik och någon reell jämförelse med andra 

liknande insatser kan inte göras då det inte finns någon kontrollgrupp med likvärdig 

sammansättning. Utifrån resultaten i den här studien blir det alltså svårt för mig att varken 

gynna eller missgynna den specifika insatsen. Jag var heller inte som handläggare involverad i 

effektutvärderingen (Försäkringskassan, 2017b) då de kontor som jag jobbat på inom 

Försäkringskassan inte var utvalda för effektutvärderingen. En ytterligare reflektion som bör 

göras är också min eventuella bindning till de arbetskonsulenter som är informanter i studien. 

Jag har i egenskap av handläggare på Försäkringskassan haft en professionell relation i större 

eller mindre omfattning med några av arbetskonsulenterna i studien. Detta kan ha påverkat 

vilka uppgifter de ville lämna till mig. Å ena sidan skulle de ha kunnat känna sig obekväma 

med att lämna uppgifter till mig och å andra sidan skulle de på grund av att de kände mig 

också känna sig mer bekväma med att lämna uppgifter till mig. Jag upplevde inte att de kände 

sig obekväma med att lämna uppgifter till mig, vilket bland annat indikerades av att de inte 

tvekade att kritisera Försäkringskassans tillämpning av aktivitetsersättningen. 

Arbetskonsulenterna visste dessutom redan när de tackade ja till att delta i fokusgrupperna att 

det var jag som skulle genomföra studien och hade kunnat välja att inte delta. Ingen av 

arbetskonsulenterna drog sig heller ur under studiens gång. 

 

Forskningsetiken i en studie behöver behandla frågan huruvida nyttan med studien överväger 

den skada eller kränkning som studien kan medföra för de personer som deltar i studien 

(Vetenskapsrådet, 2017). Etikprövning ska göras i alla fall där forskningen innebär ett fysiskt 

ingrepp på en forskningsperson eller där forskningen utförs enligt en metod som syftar till att 

påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär risk för att skada 

forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller när forskningen innebär studier på biologiskt 

material som kan härledas till en levande eller avliden människa samt vid fysiskt ingrepp på 

en avliden människa. Etikprövning ska också ske när känsliga personuppgifter eller uppgifter 

om lagöverträdelser behandlas (Vetenskapsrådet, 2017). Högskolearbeten på grund- eller 

avancerad nivå ska dock i normalfallet inte etikprövas av etikprövningsnämnd utan där 

ansvarar institutionen och handledaren för att arbetet görs under etiskt godtagbara former 

(Prop. 2002/03:50; SFS 2003:460, 2 §). Jag har i den här studien i samråd med min 

handledare följt de etiska riktlinjer som finns gällande planering och genomförande. De 

metoder som använts i den här studien har inte haft som mål att påverka informanterna och 

inte heller att utsätta dem för fysisk eller psykisk skada. I enkätstudien samlades inga känsliga 
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eller andra personuppgifter in. Arbetskonsulenterna som tillfrågades att delta i 

fokusgruppsstudien fick skriftlig information om studien (Bilaga 1) innan de avgjorde om de 

ville delta och dessutom muntlig information om studien innan fokusgrupperna inleddes. De 

fick också information, både skriftligt och muntligt, om att de när som helst under studiens 

gång kunde avbryta sitt deltagande utan att ange skäl. Kravet på informerat samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2017) kan därmed sägas vara uppfyllt för fokusgruppsstudien. Den här 

studien syftade till att få mer kunskap om ett forskningsområde där kunskapen är otillräcklig 

och informanterna i studien led med största trolighet inte några men eller blev utsatta för 

kränkning och därmed kan nyttan av studien anses överväga eventuellt obehag för 

informanterna. 

 

Arbetskonsulenterna i studien arbetar på en specifik organisation i Sverige och skulle kunna 

identifieras utifrån sin roll som arbetskonsulenter på den specifika organisationen. För att om 

möjligt skydda de deltagande arbetskonsulenternas anonymitet har inte organisationen 

namngetts. Viss information har också tagits bort från Bilaga 1 i den här sammanställningen 

för att ytterligare anonymisera den specifika SE-insatsen. Arbetskonsulenterna presenteras 

heller inte närmare i den här redovisningen och arbetskonsulenternas eget kön anges inte vid 

citat. Arbetskonsulentens kön hade eventuellt kunnat vara av intresse vid specifika uttalanden 

men eftersom endast två manliga arbetskonsulenter medverkade gjordes bedömningen att de 

skulle vara möjliga att identifiera om kön angavs. Mycket specifika uttalanden med 

personspecifika uttryck används inte som citat utan om informationen i citatet ansetts viktig 

har den sammanfattats i löptext. För att även skydda SE-insatsens deltagares anonymitet har 

inte alltför specifika uppgifter om SE-deltagarna redovisats med citat utan sådana uppgifter 

har sammanfattats i löptext.   
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6. Resultat 
Nedan presenteras resultatet från deltagarenkäterna som besvarades av arbetskonsulenterna 

och enhetschefen vid SE-insatsen samt resultatet från fokusgruppsintervjuerna med 

arbetskonsulterna efter att kvalitativ innehållsanalys gjorts. 

6.1 Resultatet från deltagarenkäterna till arbetskonsulenterna  

Arbetskonsulenterna och enhetschefen vid SE-insatsen hade tillsammans besvarat 99 enkäter 

för de deltagare som deltagit och avslutats i SE-insatsen för personer med aktivitetsersättning 

sedan insatsen påbörjades i juni 2012 till dess att enkäterna samlades in i januari 2018. Av 

samtliga enkätsvar var 60 deltagare kvinnor och 39 deltagare män. SE-insatsen styr inte själva 

över inflödet till insatsen då det är Försäkringskassan som remitterar deltagare. 

Avslutsorsaker fördelade på kön kan avläsas i Tabell 6.1. Då vissa av gruppernas förväntade 

antal i tabellen var för små för att statistiska analyser skulle kunna genomföras gjordes en 

sammanslagning av grupperna arbete/studier och daglig verksamhet/försämrat 

hälsotillstånd/övrigt (jmf Djurfeldt et al., 2010).  Resultatet av sammanslagningen kan ses i 

Tabell 6.2. 

 

TABELL 6.1  Avslutsorsaker i SE-insatsen fördelade på kön (DV=Daglig verksamhet, FH=Försämrat 

hälsotillstånd) 

   

Arbete Studier DV FH Övrigt
1 

Totalt 

         

Kön Kvinna Antal 11 7 6 19 17 60 

  Förväntat antal 10,3 6,1 7,3 15,2 21,2 60 

  % inom Kön 18,3 11,7 10,0 31,7 28,3 100 

         

 Man Antal 6 3 6 6 18 39 

  Förväntat antal 6,7 3,9 4,7 9,8 13,8 39 

  % inom Kön 15,4 7,7 15,4 15,4 46,2 100 

         

Totalt  Antal 17 10 12 25 35 99 

  Förväntat antal 17 10 12 25 35 99 

  % Totalt 17,2 10,1 12,1 25,3 35,4 100 

         
1Kategorin övrigt avser olika avslutsorsaker som inte kunde kategoriseras inom de övriga fyra 

kategorierna, exempelvis flytt till annan ort, föräldraledighet, att kontakten helt enkelt upphört, att 

deltagaren påbörjat en längre behandling, att deltagaren gått vidare till annan insats såsom det 

förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen eller att deltagaren fått rekommendation om att 

istället för arbete behövs sysselsättning, men att ingen sysselsättning påbörjats. 
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TABELL 6.2  Sammanlagda avslutsorsaker i SE-insatsen fördelade på kön 

      (DV=Daglig verksamhet, Försämring = Försämrat hälsotillstånd) 

 

 

TABELL 6.3 Chi2-test för Sammanlagda avslutsorsaker i SE-insatsen fördelade på kön.  

För a gäller att 0 celler (0,0 %) har ett förväntat antal på mindre än 5. 

Det minsta förväntade antalet är 11,03. 

 Värde Frihetsgrader 
Asymptotisk signifikans 

(2-sidig) 

Pearson Chi-Square 0,571
a 

1 0,450 

Antal valida 
observationer 

99   

 

Även om kvinnorna i SE-insatsen i något högre grad fick anställning eller påbörjade studier 

än männen visar den statistiska signifikansprövningen av sammanlagda avslutsorsaker att det 

inte finns några signifikanta skillnader mellan kvinnor och män med avseende på 

avslutsorsak. Skillnaderna mellan grupperna är så små att det inte ens finns någon statistisk 

trend åt något håll. 

De kvinnor i studien som fick jobb fick det inom branscherna administration, café, 

förpackning/montage, förskola, handel, hundpensionat, kroppsvård, kök/matsal, restaurang 

och skolkök. De män i studien som fick jobb fick det inom branscherna bemanning, 

bilrekonditionering, butik, maskinreparation och restaurang samt en okänd. Underlaget för 

anställning inom olika branscher är för litet och varierat för att kunna göra meningsfulla 

statistiska analyser på. 

Endast en anställning var en osubventionerad anställning, medan resterande anställningar som 

det fanns uppgift om var subventionerade anställningar. De flesta personerna (75 %) blev 

anställda inom den privata sektorn. Av de 25 % som fick anställning inom den offentliga 

   
Arbete 

Studier 

DV 
Försämring 

Övrigt 
Totalt 

Kön Kvinna Antal 18 42 60 

  Förväntat antal 16,4 43,6 60 

  % inom Kön 30,0 70,0 100 

      

 Man Antal 9 30 39 

  Förväntat antal 10,6 28,4 39 

  % inom Kön 23,1 76,9 100 

      

Totalt  Antal 27 72 99 

  Förväntat antal 27 72 99 

  % Totalt 27,3 72,7 100 



30 
 

sektorn var samtliga kvinnor. Signifikansprövning med Fishers exakta test visade inga 

signifikanta skillnader mellan könen varken med avseende på anställningsform eller på 

anställningssektor. Signifikansprövning visade heller inga signifikanta skillnader mellan 

könen med avseende på anställningsgrad. 

Av de kvinnor och män som avslutade insatsen mot antingen anställning eller studier så 

tillbringade i genomsnitt kvinnorna 16,7 månader i insatsen medan männen i genomsnitt 

tillbringade 12,1 månader i insatsen. Spridningen i grupperna var stor och t-test visade inga 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor med avseende på tid i insatsen. Det gick inte 

att studera ålder vid insatsstart. Dels för att bortfallet på denna fråga i enkäten var stort på 

grund av att de olika arbetskonsulenterna inte besvarat den likvärdigt och dels för att ingen 

variabel med år för insatsstart fanns med i enkäten. 

De flesta som deltog i insatsen hade någon typ av psykisk funktionsnedsättning (74 %), 30 % 

hade intellektuell funktionsnedsättning och 19 % hade fysisk/sensorisk funktionsnedsättning. 

Procentsatserna överstiger 100 % vid sammanläggning eftersom personer kunde ha mer än en 

typ av funktionsnedsättning. Inga signifikanta skillnader fanns mellan kvinnorna och männen 

med avseende på funktionsnedsättning. Av de män och kvinnor som avslutade insatsen mot 

arbete/studier hade 57 % psykisk funktionsnedsättning, 29 % intellektuell 

funktionsnedsättning och 28 % fysisk/sensorisk funktionsnedsättning. Inga signifikanta 

skillnader fanns mellan kvinnorna och männen som nådde arbete/studier med avseende på 

funktionsnedsättning. Även om inga signifikanta skillnader uppmättes med avseende på 

funktionsnedsättning och möjligheten att nå arbete/studier mellan kvinnorna och männen kan 

det ändå vara värt att notera att det tycks vara svårare att nå anställning/studier med någon typ 

av psykisk funktionsnedsättning och lättare med någon typ av fysisk/sensorisk 

funktionsnedsättning. Inom gruppen som hade fått anställning fanns heller inga signifikanta 

skillnader mellan kvinnorna och männen med avseende på typ av funktionsnedsättning. Dock 

fanns en signifikant trend (p<0,1) att kvinnor med fysiska/sensoriska funktionsnedsättningar 

hade lättare än män med fysiska/sensoriska funktionsnedsättningar att nå anställning. Trenden 

är dock svårtydd eftersom dubbelt så många kvinnor (12) jämfört med män (6) i studien hade 

fysiska/sensoriska funktionsnedsättningar. 

6.2 Resultatet från fokusgruppsintervjuerna med arbetskonsulenterna 
Resultatet från fokusgruppsintervjuerna redovisas i två huvudteman – Enskilda faktorers 

betydelse och Arbetskonsulentens roll. Dessutom finns ytterligare ett tema – 

Arbetsmarknaden, som skulle ha kunnat sorteras in i de underteman och kategorier som finns 

i temat Enskilda faktorers betydelse, men valet har gjorts att sätta det som ett eget tema 

eftersom det är stort och eftersom det skiljer sig från övriga faktorer då könet i förhållande till 

arbetsmarknaden tillskrivs större betydelse. 

6.2.1 Tema Enskilda faktorers betydelse 

I Figur 6.1 presenteras en illustration över temat Enskilda faktorers betydelse med 

underteman, kategorier och underkategorier. Efter figuren presenteras innehållet i de båda 

underteman som utkristalliserat sig. För närmare genomgång av vilka koder som finns 

representerade i de olika underkategorierna se Bilaga 4.
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FIGUR 6.1  Tema Enskilda faktorers betydelse fördelade på underteman, kategorier och underkategorier
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Socialt stöd 

Socialt  
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Egen familj 

Funktionsnedsättning 

 i familjen 

Föräldrar 

Könsroller 
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6.2.1.1 Individfaktorer 

I undertemat Individfaktorer ingår en rad kategorier som arbetskonsulenterna kopplar samman 

med de individuella deltagarna i SE-insatsen och som arbetskonsulenterna tillskriver 

betydelse för utgången av SE-insatsen. 

Generellt 

Kategorin innehåller övergripande uttalanden från arbetskonsulenterna om de deltagande 

individerna utan att gå specifikt in på vilka faktorer som faktiskt har betydelse för att 

Supported Employment-insatsen ska vara framgångsrik. Det som framkommer är att 

arbetskonsulenterna anser att många faktorer har betydelse för utgången av SE-insatsen och 

att det är svårt att generalisera utifrån kön och att plocka ut kön som en enskild faktor. 

Egen insikt 

Arbetskonsulenterna betonar att den egna insikten och medvetenheten om de egna 

begränsningarna är av stor vikt för en lyckad SE-insats. Av de sammanlagda uttalandena kan 

utläsas att männen i insatsen i något större utsträckning tycks sakna förmågan till 

självreflektion eller att de inte vill acceptera sin funktionsnedsättning.  

Det förekommer viss konsensus från arbetskonsulenterna att de deltagande kvinnorna är mer 

verbala och har lättare för att prata om och efterfråga stöd än männen, samtidigt som 

arbetskonsulenterna säger att det är svårt att se könsskillnader på det här området eller att de 

inte ser några könsskillnader. Typiska uttalanden som visar på arbetskonsulenternas osäkerhet 

här är följande: 

– Alltså det här låter jätteknäppt, men jag tycker att tjejer är mer verbala. 

– Kanske möjligtvis att kvinnor i högre utsträckning i så fall efterfrågar det här sociala stödet. 

Uttrycksförmågan är inte heller alltid bara verbal utan kan också visa sig i yttre 

uttryckssätt med smink och olika klädstilar. Arbetskonsulenterna uppfattar ibland detta 

som att deltagarna sätter på sig masker för att inte visa sig själva och de har även fått det 

bekräftat av deltagarna. Att vilja gömma sig bakom en mask kan ha att göra med dåligt 

självförtroende och arbetskonsulenterna beskriver att om så är fallet brukar maskerna 

tas av när deltagaren får upp sitt självförtroende genom att lyckas med lämpliga 

arbetsuppgifter. Sådana här masker tycks vara vanligare för de kvinnliga deltagarna. 

Arbetskonsulenterna beskriver också att många deltagare har en orealistisk syn på 

arbetsmarknaden och en diffus uppfattning om sin egen förmåga. Särskilt männen kan 

tro sig om mer än vad de faktiskt klarar av. De nämner också att oväntade och icke-

könsstereotypa önskemål från deltagarna ofta tyder på god självinsikt. 

Funktionsnedsättning 

Arbetskonsulenterna ser att på grund av de funktionsnedsättningar som deras deltagare har så 

behöver de ett omfattande stöd för att nå arbete. De menar också att rehabilitering inte alltid är 

självklart. Deras deltagare har aktivitetsersättning av en anledning och de har också sett att de 

deltagare som remitterats till dem på senare tid har större svårigheter än tidigare. Den enda 

könsskillnaden de nämner i stödbehovet är att de har hört att ”killarna sitter i fängelse och 
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tjejerna får behandling”, alltså att kvinnor och män med funktionsnedsättning behandlas olika 

av samhället.  

Typ av funktionsnedsättning och omfattningen av svårigheterna som funktionsnedsättningen 

medför spelar stor roll för utfallet av SE-insatsen enligt arbetskonsulenterna. De menar 

dessutom att det finns olika status bland funktionsnedsättningar och vissa 

funktionsnedsättningar är mer känsliga att prata om, såsom intellektuella 

funktionsnedsättningar, och andra funktionsnedsättningar, såsom ADHD, är mer accepterade i 

samhället.  

Olika funktionsnedsättningar skapar också olika typer av utmaningar. Att enbart ha en fysisk 

funktionsnedsättning skapar visserligen begränsningar i arbeten där kraven är större på fysisk 

förmåga, men verkar annars ses som ”enklare” än andra typer av funktionsnedsättningar av 

arbetskonsulenterna. 

Arbetskonsulenterna tycks också vara ganska enade om att personer i gränslandet mellan en 

intellektuell funktionsnedsättning och normalbegåvning ofta har det kämpigt. Däremot anser 

de att deltagare som ha en tydlig intellektuell funktionsnedsättning men där det inte finns 

andra sociala problem är tämligen lätta att hjälpa till anställning. En arbetskonsulent säger till 

exempel: 

– De lättaste att jobba med, det är ju de som kommer och har en klar intellektuell 

funktionsnedsättning och inte har några sociala problem. De går ju som tåget! Man vet precis 

funktionsnedsättningen, vilka begränsningar det finns och det finns ju också 

utvecklingsförmåga. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD ger också en något motsägelsefull bild. 

Arbetskonsulenterna anser att ADHD är en av de funktionsnedsättningar som på vissa 

arbetsplatser kan fungera väldigt bra men att uthålligheten för personer med ADHD kan vara 

bekymmersamt. 

En del av arbetskonsulenterna menar att det är vanligare bland kvinnor med psykiska 

diagnoser, i alla fall bland deras deltagare. De har uppfattningen att psykiska diagnoser inte 

upplevs som så skamfyllt jämfört med t.ex. intellektuell funktionsnedsättning, men att det kan 

behövas mycket stöd eftersom personerna är sköra.  

Arbetskonsulenterna tycks också ha lättare för att generalisera utifrån funktionsnedsättning än 

utifrån kön, vilket nedanstående exempel angående intellektuell funktionsnedsättning visar: 

A – Nej, hittar man bara rätt jobb så har man ju den mest lojala 

medarbetaren som man kan tänka sig. Oftast är de ju… socialt 

begåvade och glada och… 

C – … trevliga. 

B – Fast nu hittar vi på va? Stereotypen glada och trevliga… 

Kompetens vid insatsstart 

Arbetskonsulenterna menar att deras arbete blir lättare med personer som kommer till dem 

och som har med sig utbildning och erfarenhet från arbetsmarknaden. De personer som 
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kommer till dem saknar dock till stor del just detta och de kan då vara svåra att matcha mot 

olika arbeten. 

Frågan om betydelsen av utbildning för att SE-insatsen ska bli så framgångsrik som möjligt 

delar fokusgrupperna. Den ena fokusgruppen talar om att många av de som kommer till dem 

saknar gymnasieutbildning och betonar starkt att gymnasieutbildning är en underlättande 

faktor i deras arbete, delvis på grund av att utbildning ökar uttrycksförmågan och förmågan 

till självreflektion. Den andra fokusgruppen håller dock inte riktigt med om utbildningens 

betydelse och menar att just inom SE är tidigare utbildning inte så viktigt och att arbetsgivare 

inte frågar så mycket om detta. 

Arbetskonsulenterna talar inte så mycket om ålder men nämner att deltagarnas ålder när de 

kommer till dem har betydelse för utgången av SE-insatsen. De nämner också att äldre 

deltagare kan ha fått behandling som gör att de är mer redo för SE-insatsen. 

Gemensamt för de tre underkategorierna är att tidigare arbetserfarenheter och att ha utbildning 

är underlättande faktorer för att lyckas med SE, även om det här finns vissa skillnader mellan 

fokusgrupperna. Åldersfaktorn kan här också ge en fingervisning om att med ökande ålder så 

har personerna hunnit skaffa sig mer erfarenhet och utbildning. Några könsskillnader 

framkommer inte i denna kategori. 

Motivation 

Motivationen för att delta i SE-insatsen och drivkrafterna för att vilja ha ett arbete varierar 

bland deltagarna enligt arbetskonsulenterna. De flesta av deltagarna vill ha arbete, men ibland 

visar det sig efter en tid i SE-insatsen att vissa deltagare inte är så intresserade av att få ett 

arbete utan hellre vill bli lämnade ifred och att de kan tycka att de har det bra ändå. En 

arbetskonsulent ger följande exempel: 

 – Ja, det är inte alla som har den drivkraften. Jag har ju en här som hellre vill sitta framför 

datorn. Han tycker att det är jättebra som han har det nu. 

 

Drivkrafter för arbete som är vanliga enligt arbetskonsulenterna är bättre ekonomi, vilja att 

bidra till samhället, få ett sammanhang och att ha något att göra. En av arbetskonsulenterna 

har upplevt att fler män än kvinnor har en drivkraft att vilja bidra till samhället, men de andra 

arbetskonsulenterna har inte upplevt detta. De menar snarare att önskan om arbete är 

könsoberoende. 

 

Motivationen för arbete styrs enligt arbetskonsulenterna av förväntningar från omgivningen 

och traditioner och sådana mönster kan vara svåra att bryta. Om föräldrarna har 

försörjningsstöd kan det vara svårt för en deltagare att gå en annan väg. Här framkommer 

också vissa könsskillnader som arbetskonsulenterna tror kan finnas som att män vill ha lön 

och yrkesidentitet och att kvinnor kanske hellre fyller en funktion i familjen. De påpekar dock 

att sådana antaganden endast är spekulationer. 

6.2.1.2 Omgivningsfaktorer 

Undertemat Omgivningsfaktorer innehåller kategorierna Socialt stöd och Familjesituation.  

De kan tyckas väldigt nära varandra, men kategorin Socialt stöd är mer allmänt hållen.  



35 
 

Socialt stöd 

Arbetskonsulenterna betonar att den sociala bakgrunden och det sociala stödet runt en 

deltagare är mycket viktigt för att nå anställning och att insatsen ofta fallerar när det sociala 

stödet brister.  

Familjesituation 

Det framkommer att flera av deltagarna har eller får barn under SE-insatsen och att detta kan 

påverka utgången av insatsen. Det kan vara så att det är svårt att få energin att räcka till både 

barn och arbete och att deltagarna då prioriterar barnen. Det kan också vara svårt att få 

avlastning om deltagarna är ensamstående och det tycks vara fler kvinnor än män som är 

ensamstående med barn enligt arbetskonsulenterna. 

Arbetskonsulenterna nämner att funktionsnedsättning ofta är genetiskt, särskilt 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och att en deltagares pappa eller farfar kan ha haft 

samma typ av funktionsnedsättning som deltagaren. Utifrån detta nämner arbetskonsulenterna 

att det kan finnas en problematisk relation till pappan och pappan kan undvika att vara med 

som socialt stöd. Pappan kan även tycka att det är skamfyllt att ha barn med funktionshinder. 

Att ha en välfungerande ursprungsfamilj är underlättande för utgången av SE-insatsen 

eftersom ursprungsfamiljen har gett deltagaren grundläggande färdigheter och bidrar med 

fortsatt hjälp och även kontaktnät enligt arbetskonsulenterna. Ursprungsfamiljen kan även 

hjälpa till med att prioritera arbete framför annat. Dessutom nämner arbetskonsulenterna att 

det sliter på familjer med funktionsnedsatta barn och att skilsmässofrekvensen ökar för dessa 

familjer. 

Arbetskonsulenterna nämner också att en könsskillnad som de tydligt noterat är att 

deltagarnas mammor tar ett mycket större ansvar för deltagarna än deras pappor. Det är 

mammorna som följer med deltagaren till allehanda möten och tar ansvar när problem 

uppstår. Förhållandet verkar också gälla en generation bakåt. Ofta är även mormor/farmor 

involverad, men de har inte sett detsamma för morfar/farfar. Vid skilsmässa i 

ursprungsfamiljen försvinner ofta papporna helt. Arbetskonsulenterna säger också att som 

samhället ser ut med olika lönenivåer för kvinnor och män är det lätt att ramla in i 

traditionella könsmönster, särskilt efter att ett par har fått barn – att det blir mamman som blir 

mer ansvarig för barnen och då blir det hon som följer med på möten. De säger också att det 

är svårt att bryta dessa traditionella könsmönster. 

6.2.2  Tema Enskilda faktorers betydelse - Arbetsmarknaden 

I Figur 6.2 presenteras en illustration över temat Enskilda faktorers betydelse – 

arbetsmarknaden med underteman, kategorier och underkategorier. Efter figuren presenteras 

innehållet i de båda underteman som utkristalliserat sig. För närmare genomgång av vilka 

koder som finns representerade i de olika underkategorierna se Bilaga 4. Det här temat skulle 

som tidigare beskrivits kunnat sorteras in i temat Enskilda faktorers betydelse men det 

presenteras separat eftersom det kvalitativt skiljer sig från föregående tema. Det följer dock 

samma upplägg i kategoriseringen. 
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FIGUR 6.2 Tema Enskilda faktorers betydelse – Arbetsmarknaden fördelade på underteman, 

kategorier och underkategorier 

 

 

6.2.2.1 Individfaktorer – Önskemål om arbetsplats 

Undertemat Individfaktorer innehåller i det här fallet endast kategorin Önskemål om 

arbetsplats vilken i sin tur innehåller flera underkategorier. 

Arbetskonsulenterna beskriver att i vissa fall vill kvinnorna och männen i SE-insatsen arbeta 

på samma typer av arbetsplatser och det gäller då främst butik och restaurang. Kvinnorna vill 

i övrigt jobba inom vård och barnomsorg samt med administration och djur. Männen vill i 

huvudsak jobba på lager eller inom IT.  
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Deltagarna väljer också arbetsplats utifrån vad de i allmänhet känner till om arbetsmarknaden 

och deras kännedom om arbetsmarknaden är ofta begränsad enligt arbetskonsulenterna. 

Deltagarnas olika könsuppdelade önskemål om arbetsplatser beror enligt arbetskonsulenterna 

på traditioner och att det finns en könsnorm i samhället om vilka yrken som passar för vilka 

personer och det är väldigt ovanligt med deltagare som bryter den här könsnormen.  

Arbetskonsulenterna reflekterar också över att valen nog inte skiljer sig mellan deras 

deltagare och övrig befolkning. Det finns dock ett önskemål om arbetsplats som sticker ut och 

som arbetskonsulenterna tycker är mycket givande och det är när deltagarna snarare än 

bransch beskriver hur de vill att arbetsplatsen ska vara utformad vilket följande exempel 

illustrerar: 

 – En del beskriver ju inte område utan mer kanske att det viktigaste är att det är en förstående 

arbetsgivare eller att det inte är så många där, eller att det är varierat. Så de beskriver mer hur 

det ska vara utformat och så spelar det inte så stor roll vad de gör rent uppgiftsmässigt. 

 

6.2.2.2 Omgivningsfaktorer – Arbetsplatser 

Undertemat Omgivningsfaktorer innehåller i det här fallet endast kategorin Arbetsplatser som 

i sin tur innehåller flera underkategorier. 

 Arbetskonsulenterna ser en mycket könsegregerad arbetsmarknad och att många arbetsgivare 

både inom kvinnodominerade och mansdominerade yrken där deltagarna skulle vilja jobba 

kräver utbildning och detta är något som deltagarna ofta saknar. Utbildningskrav finns både 

inom vård- och utbildningssektorn samt inom byggbranschen och industrin. I undantagsfall 

har arbetskonsulenterna lyckats få till anställningar inom förskola och vård. Vissa industrier 

har det också gått att få till anställning på. Enligt arbetskonsulenterna är handelssektorn svår 

att nå anställning i eftersom många av deltagarna inte klarar av kassaarbete och om en person 

inte hanterar kassan är anställning inom handelssektorn i princip omöjligt även om det inte 

finns några formella utbildningskrav. Administration är numera också svårt att få anställning 

inom både på grund av deltagarnas bristande kunskaper och att sådana tjänster generellt sett 

har skurits ner på och fördelats på övrig personal enligt arbetskonsulenterna. Det lättaste 

området att få anställning inom är inom hotell och restaurang enligt arbetskonsulenterna. Det 

är alltså svårt att få anställning inom de områden där män respektive kvinnor önskar 

anställning, men lättare inom det område där både män och kvinnor önskar anställning. (Se 

rubrik 6.2.2.1 Individfaktorer – Önskemål om arbetsplats.) 

Arbetskonsulenterna reflekterar också kring att byggbranschen ses som en manlig bransch och 

vård som en kvinnlig bransch och vad detta skulle kunna bero på. Byggbranschen har ju 

traditionellt sett krävt en hel del muskelstyrka, som män generellt sett besitter mer av, men att 

det nu finns mycket tekniska hjälpmedel som underlättar. Även om byggbranschen 

fortfarande är en bransch som kräver viss fysik resonerar de kring att även vården är ett tungt 

fysiskt yrkesområde. De resonerar också kring förskolan och att det där är nästintill ett 

kompetenskrav att vara kvinna, men att det inte bara är kvinnor som har de egenskaper som 

passar för anställning inom förskolan. 
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Generellt sett är det svårt för SE-insatsens deltagare att komma in i offentlig sektor och på 

stora företag. Detta beror enligt arbetskonsulenterna både på utbildningskrav och på att den 

här SE-insatsen inte har särdeles stor tillgång till offentlig sektor eftersom avtal för 

arbetsprövning inom offentlig sektor ofta gäller med Arbetsförmedlingen. De flesta av 

insatsens anställningar blir på små privata företag där utbildningskravet är lägre. Det är dock 

möjligt att få timanställningar inom offentlig sektor utan utbildning, men enligt 

arbetskonsulenterna är det inte alltid det passar SE-insatsens deltagare eftersom det kan vara 

stressande att behöva jobba på flera ställen. Dessutom anser de att det kan vara riskabelt att få 

en timanställning när en person har aktivitetsersättning eftersom det lätt kan bli så att det är 

svårt att få beviljat ny period med aktivitetsersättning även om personen inte har jobbat så 

mycket, men oregelbundet. Arbetskonsulenterna anser inte att det skulle vara svårare för 

kvinnorna än för männen i insatsen att ta sig in på arbetsmarknaden, men säger också att för 

deras deltagare är det generellt sett svårt att ta sig in på arbetsmarknaden även om 

arbetsmarknaden i övrigt är god. De nämner också att när deltagarna tagit sig in på 

arbetsmarknaden har de också en svag ställning där eftersom de i princip bara kan ta de 

enklaste jobben. 

6.2.3 Tema Arbetskonsulentens roll 

Det här temat korresponderar till det föregående temat Enskilda faktorers betydelse genom att 

det beskriver hur arbetskonsulenterna tar sig an individfaktorerna och även 

omgivningsfaktorerna för att de inte ska få så avgörande betydelse för deltagarna i SE-

insatsen. I Figur 6.3 presenteras innehållet i de båda underteman som utkristalliserat sig. För 

närmare genomgång av vilka koder som finns representerade i de olika underkategorierna se 

Bilaga 4.
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FIGUR 6.3  Tema Arbetskonsulentens roll med underteman, kategorier och underkategorier 
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6.2.3.1 Förhållningssätt 

I undertemat Förhållningssätt ingår kategorier om attityder och sätt att relatera till deltagarna 

i SE-insatsen som arbetskonsulenterna kopplar samman med utfallet av insatsen. 

Bemötande 

Arbetskonsulenterna berättar att deras huvudfokus alltid behöver vara på individen och att 

möta den enskilde deltagaren där den befinner sig och se vilka förmågor individen har. I detta 

ingår också att ha ett uppmuntrande förhållningssätt till individen. En arbetskonsulent 

beskriver det så här: 

– Det är ju det man vill – att de också ska få upp den gnistan och få upp den tron på sig själva 

att det faktiskt går, att det faktiskt finns saker som de skulle kunna klara av att göra på ett bra 

sätt utifrån sina önskemål och sina förmågor och förutsättningar. Att hitta en väg framåt. 

I övrigt är fokus på funktionshinder snarare än andra faktorer såsom kön, även om de vet att 

det kan finnas strukturella mönster som de behöver ta hänsyn till. Betydelsefullt är också att 

skapa en tillitsfull relation med deltagaren och ett sätt att göra det är att hitta gemensamma 

intressen och alltså prata om annat än bara arbete.  

Arbetet med deltagarna är ofta långvarigt. En arbetskonsulent berättar om en kvinna 

som hon jobbat med i två år men där de nu nått anställning. 

Prata om svårigheter 

Även om arbetskonsulenterna betonar att de behöver uppmuntra och hitta styrkor hos sina 

deltagare anser de att det är viktigt att kunna prata om svårigheter kopplade till 

funktionsnedsättningen för att SE-insatsen ska bli framgångsrik. (Jämför avsnitt 6.1.1.1 under 

rubriken Egen insikt.) De upplever att många är öppna med sin diagnos och sin 

funktionsnedsättning, men att de som inte har den öppenheten ändå brukar tycka att det blir en 

lättnad att få prata om sin funktionsnedsättning och att få hjälp att sätta enkla ord på hur man 

fungerar. En av arbetskonsulenterna säger: 

– För det är min upplevelse, att den befrielsen väldigt många känner när vi vågar prata öppet 

om det här. De har burit på det här genom grundskolan upp igenom. Så sätter vi enkla ord på 

det så släpper vi det sen. Inte släppa, men det hänger ihop. ”Ok, då har jag en Asperger.” 

”Men vad betyder den för dig?” För det finns inga generaliseringar på funktionshinder att alla 

funkar likadant. 

Intellektuell funktionsnedsättning är enligt arbetskonsulenterna det som är svårast att prata 

med deltagarna om eftersom det har så låg status i samhället. Däremot upplever de att 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av typen ADHD är mer accepterat i samhället och 

då också går lättare att prata om, särskilt eftersom det också kan finnas styrkor kopplade till 

diagnosen. Psykisk ohälsa kan vara svårt att prata om eftersom symptomen är mer diffusa och 

det finns heller inga tydliga styrkor kopplade till psykisk ohälsa.  

Arbetskonsulenterna nämner inga könsskillnader kopplade till att prata om svårigheter, men 

jämförelse kan göras med avsnitt 6.1.1.1 under rubriken Egen insikt där de nämner att männen 

i viss mån verkar ha svårare för att acceptera diagnos och att be om hjälp.  
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Vidga vyerna 

Arbetskonsulenterna beskriver att en stor del av deras jobb går ut på att vidga och nyansera 

bilden av arbetsmarknaden för deltagarna för att insatsen ska bli så lyckosam som möjligt. 

Deltagarna önskar ofta arbete på arbetsplatser som de känner till och arbetskonsulenterna 

beskriver att det finns ju tusentals olika arbetsplatser. En arbetskonsulent beskriver 

situationen: 

 – Bara om de visste vad som fanns! Det finns ju så otroligt mycket arbetsplaster och vi har ju 

kanske inte möjlighet att besöka så många utan det blir ju ett fåtal som man gör studiebesök 

på. Om man tänker att det finns 8500 yrken ungefär i Sverige så borde det finnas ganska 

många arbetsplatser där ute där de här personerna kanske skulle funka väldigt bra utifrån sina 

förmågor, men att nå dit… 

 

Här finns också viss självkritik från arbetskonsulenterna att de själva också skulle 

behöva ha mer kunskap om arbetsmarknaden. 

 

Arbetskonsulenterna beskriver att en bra väg att ge ny yrkeskunskap är just genom 

studiebesök på olika arbetsplatser. En av arbetskonsulenterna berättar om en kvinna som 

först ville jobba i butik men efter studiebesök på en industri, med övervägande manliga 

anställda, sedan ganska snart fick anställning där.  

 

Utifrån den könsegregerade arbetsmarknaden och att det ofta finns en vilja till mer 

jämlik könsfördelning på arbetsplatser kan arbetskonsulenterna försöka motverka 

ytterligare könssegregering genom att föreslå oväntade och icke-könsstereotypa val för 

deltagarna. De menar att detta kan vara en konkurrensfördel om inte arbetsplatserna är 

väldigt könsstängda. 

 

En av arbetskonsulenterna beskriver också att några av de kvinnor hon har jobbat med 

har haft mycket låg självkänsla när de börjat i insatsen och att då vidga vyerna för 

arbetsmarknaden och påbörja arbetsträning där deltagarna får en chans att lyckas och få 

uppskattning för utfört arbete har varit mycket självförtroendestärkande för dessa 

kvinnor. 

6.2.3.2 Arbetsmetoder 

I undertemat Arbetsmetoder ingår kategorier om specifika arbetssätt och metoder som 

arbetskonsulenterna i SE-insatsen använder sig av för att utfallet av SE-insatsen ska bli så 

lyckosam som möjligt. 

Insatsstart 

SE-insatsen börjar med ett studiebesök av den presumtiva deltagaren tillsammans med 

handläggaren från Försäkringskassan och därefter ska ett medvetet och frivilligt beslut fattas 

från deltagaren om att delta. Frivilligheten och den egna motivationen till att delta är 

grundbulten i SE och viktigt för att insatsen ska bli bra. En arbetskonsulent utrycker det så 

här: 
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 – Motivationen är ju så att säga drivkraften. Det som är viktigt att ha. Om man skulle ta bort 

alla de här myndighetsskranken. ”Jag vill ha hjälp att få ett arbete” ”Ja, men vad bra. Då ska 

du få det av oss.” Så enkelt är det egentligen. I teorin. 

 

I praktiken är det dock inte så enkelt enligt arbetskonsulenterna. De presumtiva deltagarna 

kan uppleva tvång från den remitterande myndigheten och uppleva att de måste delta för att få 

pengar. Det kan vara stressande att sitta på studiebesök och känna krav på sig att tacka ja till 

insatsen. Arbetskonsulenterna försöker att åtminstone inte öka tvånget från myndigheten, dels 

genom att undersöka vad det faktiskt är som den presumtiva deltagaren förväntas göra för att 

delta i sin rehabilitering och dels att inte pressa deltagaren att ge ett svar vid sittande bord. 

 

Arbetskonsulenterna nämner inga könsskillnader i arbetet med insatsstarten. 

Kartläggning 

Efter att deltagaren bestämt sig för att delta i SE-insatsen påbörjas kartläggning. 

Kartläggningen beskrivs av arbetskonsulenterna som en mycket viktig del i arbetsprocessen 

där arbetskonsulenten tillsammans med deltagaren undersöker tidigare erfarenheter, 

önskemål, drivkrafter för arbete och tankar om framtiden. Många av deltagarna har inga 

tidigare arbetserfarenheter och då är fritidsintressen en viktig källa till att hitta styrkor som 

förhoppningsvis kan utvecklas på en arbetsplats enligt arbetskonsulenterna. En viktig del i 

kartläggningen är också att prata om svagheter och att kartlägga övrigt stödbehov. Tonvikten i 

kartläggningen är dock att hitta styrkor som kan appliceras mot arbete och också att kunna 

prata om sina styrkor. En arbetskonsulent uttrycker det så här: 

– Ja, och att man vänjer sig vid att prata om det helt enkelt och att vi liksom lägger in det som 

lite självklart att alla människor har styrkor och vilka är dina och det är det vi ska utforska 

tillsammans. 

 

Förutom att hitta styrkor är en del av kartläggningen också att ge en realistisk bild av 

vad olika yrken innebär. Många av deltagarna vill jobba i butik eller på lager och då är 

det viktigt att ge information om vad ett sådant arbete faktiskt innebär och vilka krav 

som ställs. 

 

Ju noggrannare kartläggning desto bättre brukar platsbehovet bli som kartläggningen 

utmynnar i enligt arbetskonsulenterna. När det väl finns ett platsbehov av arbetsplats tar en så 

kallad företagskonsulent över det praktiska anskaffandet av en arbetsplats. 

Några könsskillnader nämns inte specifikt i kartläggningsarbetet. 

Lämpliga arbetsuppgifter 

Eftersom många av deltagarna saknar erfarenhet och utbildning för specifika arbeten behöver 

arbetskonsulenterna vara ganska kreativa när de ska hitta lämpliga arbeten. En del i detta är 

att hitta extrauppgifter på olika arbetsplatser som avlastar övrig personal. 

Givetvis försöker arbetskonsulenterna undvika att enskilda deltagare ska misslyckas i en 

arbetsprövning, men om det ändå blir så är det viktigt att deltagaren förstår att denne ändå har 

fått en erfarenhet att ta med sig från arbetsprövningen. 
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När arbetskonsulenterna tillsammans med deltagaren ska hitta lämpliga arbetsuppgifter 

betonar de att de har individfokus och inte tittar på vilket kön deltagaren har. De försöker 

bryta könsstereotyper genom att titta på vad den enskilde deltagaren faktiskt skulle passa för 

och försöker utmana deltagarna i deras önskemål om arbete. Samtidigt nämner de att det kan 

vara ganska krävande för en ung kvinna att komma helt ensam till en mansdominerad 

arbetsplats. 

Relation till arbetsgivaren 

En fråga som arbetskonsulenterna arbetar med är hur öppen deltagaren och arbetskonsulenten 

kan vara med funktionsnedsättningen gentemot arbetsgivaren. Arbetskonsulenterna tycker att 

samarbetet med arbetsgivaren blir mycket bättre och bättre anpassningar kan göras om det 

finns öppenhet angående funktionsnedsättningarna, men det är inte alltid som den enskilde 

deltagaren vill vara öppen med sina funktionsnedsättningar. Ofta kan det också räcka om 

några få personer på arbetsplatsen är införstådda med vilka svårigheter som kan uppkomma. 

Enligt arbetskonsulenterna ställs arbetsgivarna för en del utmaningar när de tar emot en 

person med funktionsnedsättning och det kan också finnas en osäkerhet från arbetsgivaren hur 

de ska agera. Arbetskonsulenterna har dock upplevt att de flesta arbetsgivare är nyfikna och 

vill lära sig. Arbetskonsulenterna talar särskilt om att psykisk ohälsa kan vara bekymmersamt 

i förhållande till arbetsgivare och många kvinnor i insatsen har just olika former av psykisk 

ohälsa. Vid psykisk ohälsa är det ofta problem med att prestationsnivån är ojämn och att 

närvaron kan svikta och sådan problematik kan arbetsgivare ha svårt att förhålla sig till. Det 

kan också vara svårt att sätta ord på diffus problematik och att hitta lämpliga anpassningar. 

Det är också svårt för arbetskonsulenten att veta vilka krav de faktisk kan ställa på en 

arbetsgivare att anpassa arbetet. Vid en del andra funktionsnedsättningar är rutinbundenhet 

snarare en del av diagnosen och sådana ”svårigheter” kan det vara lättare för arbetsgivare att 

förhålla sig till. Arbetskonsulenterna uppger också att de tycker att just psykisk ohälsa är svår 

att jobba med på grund av ojämnheten i prestation som kan finnas. 

När en arbetsprövning behöver avslutas är det viktigt att utreda orsakerna till avslutet för att 

se om det finns möjligheter till bättre lyckad arbetsprövning på en annan arbetsplats. 

Inga andra könsskillnader framkommer i kategorin förutom att arbetskonsulenterna upplever 

att det är svårt att jobba med personer med psykisk ohälsa vilket många kvinnor har. 

Utbildning 

Arbetskonsulenterna menar att ungefär en av tio bland deras deltagare avslutar insatsen mot 

studier och avslut mot studier ses åtminstone av vissa arbetskonsulenter som ett bättre resultat 

än avslut mot arbete. Eftersom många av deltagarna endast kan få de enklaste jobben och 

därmed står jämförelsevis svaga på arbetsmarknaden menar arbetskonsulenterna att de stärker 

sin ställning på arbetsmarknaden genom att genomgå en utbildning. En lyckad arbetsträning 

inom ett visst område kan också öka motivationen att utbilda sig inom samma område. Det 

behöver inte vara universitetsstudier som är målet, utan arbetskonsulenterna talar om 

folkhögskola och kommunal vuxenutbildning som bra alternativ. 
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En broms för avslut mot studier är dock studiemedelssystemet som arbetskonsulenterna kan 

tveka att rekommendera om det finns osäkerhet kring att deltagaren kommer att klara av 

studierna. 

Inga könsskillnader nämns när arbetskonsulenterna pratar om utbildning. 

Övriga stödbehov 

Arbetskonsulenterna arbetar inte endast arbetsinriktat i SE-insatsen. Ibland upptäcker de redan 

under kartläggningen att det behövs annat stöd innan arbetsprövning kan påbörjas. Det kan 

vara att deltagaren behöver få kontakt med habiliteringen eller få igång boendestöd. Ibland 

går det att koppla på sådant stöd parallellt med arbetsprövning, men ibland behöver andra 

insatser komma på plats först. 

Arbetskonsulenterna är överens om att för att få så bra resultat som möjligt i arbetsprövning 

kan det behövas någon som ser till att stödet runt deltagaren fungerar och den rollen faller ofta 

på arbetskonsulenten. Två arbetskonsulenter i samtal beskriver situationen så här: 

C – Så blir det ju att vi får vara lite spindeln i nätet. 

A – Ja, det är mycket samverkan och samordning eftersom man ofta har en komplex 

problematik med många olika stödbehov, både sociala och medicinska, och då är det ju viktigt 

att man tar med dem. 

Inga könsskillnader nämns i arbetet med det övriga stödbehovet men jämför avsnitt 

6.2.1.1 under rubriken Egen insikt där det framkommer att de kvinnliga deltagarna i SE-

insatsen eventuellt efterfrågar mer socialt stöd än männen. 
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7. Diskussion och slutsatser 
I det här avslutande kapitlet kommer först en kort sammanfattning av syfte, frågeställningar, 

metod och resultaten från studien samt de viktigaste slutsatserna. Sedan kommer resultaten 

diskuteras utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Därefter kommer 

metodvalen att diskuteras ytterligare och vilka brister, men också förtjänster som framkommit 

i metoden under studiens gång. Slutligen visas på implikationer för praktiken och för vidare 

forskning. 

7.1 Sammanfattning av syfte, metod, resultat och slutsatser från studien 
Syftet med den här studien var att undersöka vilka skillnader som finns mellan de kvinnor och 

män med aktivitetsersättning som deltagit i en specifik Supported Employment-insats samt att 

undersöka hur arbetskonsulenterna i den specifika Supported Employment-insatsen arbetar 

med kvinnor och män och deras tankar och erfarenheter kring könsskillnader inom insatsen. 

 

– Finns det skillnader mellan de kvinnor och män med aktivitetsersättning som deltagit i 

den specifika Supported Employment-insatsen och i så fall hur ser dessa skillnader ut? 

 

 – Finns det skillnader i hur arbetskonsulenterna inom den specifika Supported 

Employment-insatsen för personer med aktivitetsersättning arbetar med kvinnor och män, 

och i så fall hur ser dessa skillnader ut? 

 

– Vilka tankar kring och erfarenheter av könsskillnader inom Supported Employment-

insatsen har arbetskonsulenterna inom den specifika Supported Employment-insatsen för 

personer med aktivitetsersättning? 

 

För att besvara studiens frågeställningar har dels använts en enkätstudie där 

arbetskonsulenterna i den specifika SE-insatsen fick fylla i bakgrundsinformation och utfall 

för de avslutade deltagarna i SE-insatsen. Dels har fokusgruppsintervjuer genomförts där 

arbetskonsulenterna i den specifika SE-insatsen fick samtala om arbetssätt och könsskillnader 

i SE-insatsen. 

 

De resultat som framkommit från enkätstudien och fokusgruppsstudien har gett följande svar 

på studiens frågeställningar: 

 

Resultatet från enkätstudien visade inga signifikanta skillnader mellan männen och kvinnorna 

i SE-insatsen med avseende på avslutsorsaker. Inte heller några andra signifikanta skillnader 

mellan männen och kvinnorna i insatsen noterades. Även om inga signifikanta skillnader 

noterades i enkätstudien fanns viss tendens att kvinnor med fysiska/sensoriska 

funktionsnedsättningar gynnas mer än män med samma typ av funktionsnedsättningar i SE-

insatsen. Vissa könsskillnader för deltagarna i SE-insatsen framkom från 

fokusgruppsintervjuerna. Kvinnorna i insatsen är mer verbala och har lättare för att prata om 

sina funktionsnedsättningar än männen och dessutom tycks kvinnorna efterfråga mer socialt 

stöd, men alla sådana generaliseringar är omgärdade av reservationer från 
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arbetskonsulenternas sida. De största könsskillnaderna som framkom är deltagarnas olika 

önskemål om arbetsplatser och situationen på arbetsmarknaden som arbetskonsulenterna 

uppfattar som mycket könssegregerad.  

Arbetskonsulenterna betonade att de måste utgå från ett individfokus i sitt arbete och att deras 

organisation har specialiserat sig på funktionshinder och inte på kön. De arbetar mycket med 

att förmå deltagarna att tänka i nya banor för att deras möjligheter på arbetsmarknaden ska 

öka eftersom de på grund av sin funktionsnedsättning måste kämpa mycket hårdare än andra 

för att lyckas. En del i detta arbete är att arbeta med att bryta könsstereotypt tänkande kring 

möjligheter på arbetsmarknaden. Annars framkom inga skillnader i hur arbetskonsulenterna 

jobbar med kvinnor och män, förutom att kvinnor till viss del efterfrågar mer socialt stöd. 

Resultatet från fokusgruppsintervjuerna visade att arbetskonsulenterna tillskriver andra 

faktorer större betydelse än kön för utgången av SE-insatsen. De nämner att viktiga faktorer är 

funktionsnedsättning, social bakgrund, kompetens vid insatsstart, egen insikt om de egna 

begränsningarna hos deltagarna samt motivation till arbete. Arbetskonsulenterna upplever det 

svårt att uttala sig specifikt om könets betydelse i förhållande till SE-insatsen.  

De viktigaste slutsatserna som kan dras utifrån resultatet i den här studien är att SE-insatser 

inte behöver vara könsdiskriminerande och endast ge positiva resultat för män. I den här SE-

insatsen var inte kön en avgörande faktor för utgången av insatsen utan andra faktorer gavs 

större betydelse av arbetskonsulenterna. 

7.2 Diskussion av resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkterna 
För att analysera hur SE-deltagarnas ställning på arbetsmarknaden kan förstås ur både ett 

könsperspektiv och ett funktionshindersperspektiv kommer Ackers (1990) teorier om könade 

organisationer kombinerat med Garland-Thomsons (2002) teorier om 

funktionshindersystemet användas. För att förstå hur arbetskonsulenterna i SE-insatsen 

resonerar om kön och funktionshinder och hur de skapar sig en professionell yrkesroll i 

förhållande till kategorin kön kommer teorin om sociala representationer att användas 

(Mosovici, 1989/1995; Jodelet, 1989/1995; Chaib och Orfali, 1995). 

7.2.1 Könade organisationer, funktionshindersystemet och deltagarna i SE-insatsen 

Enligt Acker (1990) är det konstruktionen av den könsrelaterade uppdelningen av lämpligt 

arbete, tillåtet beteende, den fysiska miljön och makten som upprätthåller de könsuppdelade 

strukturerna på arbetsmarknaden, i staten och i familjelivet. Arbetskonsulenterna i den här 

studien vittnar om en mycket könssegregerad arbetsmarknad och att det även gäller för 

deltagarna i SE-insatsen. Den könssegregerade arbetsmarknaden och deltagarnas 

föreställningar om vad som är lämpligt arbete styr också deras önskemål om arbete utifrån 

vad de känner till om arbetsmarknaden.  

Vidare menar Acker att vi konstruerar symboler och bilder för att förklara, uttrycka, förstärka 

och ibland även motverka den könsrelaterade uppdelningen. Sådana symboler och bilder är 

svåra att se i resultatet från den här studien från SE-deltagarnas synvinkel annat än indirekt 

med tanke på deras könsuppdelade önskemål om arbete. Arbetskonsulenterna tar dock upp 

ämnet och funderar över vad det beror på att byggbranschen ses som manlig och vårdyrken 
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ses som kvinnliga trots att de kanske är lika tunga fysiskt. Dessutom tar de upp att det i 

princip ses som ett kompetenskrav inom förskolan att vara kvinna. Förklaringen enligt Acker 

är att de symboler vi har konstruerat kring olika yrken i vissa fall är förknippade med 

maskulinitet eller femininitet. Att utmana dessa symboler kan uppfattas som hotfullt mot 

maskuliniteten. Utifrån det som framkommer i den här studien kan det också uppfattas som 

hotfullt mot till exempel den sortens femininitet som respresenteras inom förskolan att även 

män skulle kunna ha den kompetens och de egenskaper som behövs inom förskolan. 

Den tredje processen i Ackers analys av könade organisationer handlar om samspelet och 

relationerna mellan kvinnor och män som upprätthåller den könsuppdelade strukturen. Acker 

menar att kvalitativa studier har visat att män står för agerandet medan kvinnor står för det 

emotionella stödet. Arbetskonsulenterna i den här studien samtalar mycket kring att det främst 

är mammorna till deltagarna som följer med dem på möten och står för det stöd de behöver 

för att klara av att hantera olika situationer, medan papporna till deltagarna är mer osynliga. 

De talar också om att de här strukturerna sitter djupt och inte är lätta att ändra på. Frågan är 

om dessa föreställningar av att kvinnorna ska stå för det emotionella stödet också 

vidarebefordras till kvinnorna och männen som deltar i SE-insatsen. Vissa tecken tyder på det. 

Arbetskonsulenterna talar till viss del om att de deltagande männens motivation i livet kan 

vara att vilja bidra till samhället eller agera familjeförsörjare, medan de deltagande kvinnorna 

hellre fyller en funktion i familjen. Sådana val, menar arbetskonsulenterna, styrs inte bara av 

deltagarnas egen vilja utan också av vilka förväntningar omgivningen och hemmiljön har på 

dem. 

Dessa tre ovanstående processer hjälper enligt Acker till att skapa förståelse för den 

individuella identiteten och hur en person gör olika val i livet och presenterar sig som en 

könsspecifik individ och medlem av en organisation. Från resultatet av studien framkom en 

tydlig könssegregering på arbetsmarknaden och dessutom till viss mån att de kvinnliga 

deltagarna i SE-insatsen har bättre uttrycksförmåga och efterfrågar mer socialt stöd. Både den 

könssegregerade arbetsmarknaden och kvinnornas förmåga att formulera och efterfråga 

socialt stöd kan förklaras utifrån Ackers teori. Enligt henne gör vi våra val av arbete utifrån de 

föreställningar som finns om vilka arbeten som kan tyckas lämpliga utifrån den 

könsrelaterade uppdelningen i samhället och de symboler vi har om vad dessa arbeten 

representerar. Dessutom är föreställningen om vad kvinnlighet är och hur kvinnor ska agera i 

samspel med andra helt i linje med att kvinnorna i studien har bättre uttrycksförmåga vad 

gäller stödbehov och att de också efterfrågar mer socialt stöd. 

Enligt Ackers analys är den prototypiska könsneutrala arbetaren i själva verket en man och att 

de till synes könsneutrala organisationsteorierna utgår från en mans levnadsvillkor och 

förutsättningar. Den kvinnliga arbetaren och de kvinnliga arbetsvillkoren ses därför som 

avvikande. För att Ackers analys bättre ska kongruera med vad som framkommer i den här 

studien och hur situationen ser ut på den svenska arbetsmarknaden skulle analysen behöva 

vidgas. Till skillnad från att den prototypiska arbetaren alltid är en man framkommer det 

snarare i den här studien att den prototypiska arbetaren kan vara av både manligt och kvinnligt 

kön beroende på bransch. I svenska förhållanden är exempelvis byggnadsarbetaren 

prototypiskt manlig medan förskolläraren är prototypiskt kvinnlig. Dessutom verkar det finnas 
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branscher där den prototypiska arbetaren har obestämt kön. I den här studien verkar det gälla 

branscherna handel, restaurang och hotell. 

Den grundläggande könsrelaterade uppdelningen av samhället kan enligt Acker motverkas av 

vissa andra faktorer. En sådan faktor som har betydelse är funktionshinder enligt Garland-

Thomson (2002). Hon menar att funktionshinder är en identitetsfaktor som utmanar bilden av 

kön som den mest grundläggande uppdelningen i samhället. Garland-Thomson (2002) 

beskriver funktionshindersystemet som distinktionen mellan ability (funktionsduglighet) och 

disability (funktionshinder) och att det här systemet både skapar och sorterar in kroppar i 

funktionsdugliga och funktionshindrade där de funktionsdugliga är normala och kompetenta 

och de funktionshindrade avvikande och inkompetenta.  

Det är tydligt i materialet från arbetskonsulenterna att de ser funktionshinder som en mer 

betydelsefull faktor än kön för hur lyckosam SE-insatsen kommer att bli. För deras deltagare 

är funktionshinder mer grundläggande än kön som identitetsmarkör i förhållande till arbete. 

Det är svårt att se i materialet att det skulle vara föreställningen om den funktionshindrade 

kroppen som generellt inkompetent som gör att deltagarna har svårt att lyckas på 

arbetsmarknaden. Till exempel berättar arbetskonsulenterna att arbetsgivare kan vara osäkra 

inför att ta emot en person med funktionsnedsättning men att de också är nyfikna och villiga 

att lära sig. Arbetskonsulenterna beskriver snarare att det är funktionsnedsättningen i sig som 

gör det svårt för deras deltagare att lyckas på arbetsmarknaden. De beskriver att det som gör 

att en arbetsprövning inte fungerar är att en person inte klarar av att hålla närvaro på bestämda 

tider eller att personen har låg insikt om sina egna begränsningar. Detta kan också tolkas som 

att den funktionshindrade kroppen är inkompetent beroende på de specifika 

funktionsnedsättningarna. Exempelvis beskriver arbetskonsulenterna vissa typer av psykiska 

funktionsnedsättningar som svåra att jobba med eftersom deltagarna som har dessa 

funktionsnedsättningar inte är stabila. I förhållande till arbetsmarknaden är stabilitet en sådan 

egenskap som är förknippad med funktionsduglighet. Även insikt om de egna 

begränsningarna kan i vissa fall kopplas till specifika funktionsnedsättningar och 

insiktsfullhet är en sådan egenskap som i förhållande till arbetsmarknaden är förknippad med 

funktionsduglighet enligt arbetskonsulenterna.  

Om Garland-Thomsons (2002) teori om funktionshindersystemet appliceras på Ackers (1990) 

teori om den stereotypa arbetaren blir det påtagligt att den stereotypa arbetaren, åtminstone i 

Sverige, inte i första hand definieras utifrån kön utan snarare utifrån funktionsduglighet. 

Visserligen kan den stereotypa arbetaren ha olika kön inom olika branscher, men 

funktionsdugligheten och produktiviteten tas alltid för given på arbetsmarknaden oavsett 

bransch och då blir funktionshinder en avvikelse. Eftersom de ramar som sätts upp för olika 

arbetsbeskrivningar inte tar hänsyn till de levnadsvillkor en person med funktionsnedsättning 

har och eftersom funktionsdugligheten tas för given blir den stereotypa arbetaren inte en 

person med funktionsnedsättning. 

För gruppen med funktionsnedsättning, även om det finns stor variation inom gruppen, blir då 

könssegregeringen på arbetsmarknaden ytterligare en faktor som snävar in valmöjligheterna 

eftersom det är svårt att gå utanför den könsrelaterade uppdelningen. Dessutom skulle det 
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kunna vara så att det är svårare för en person som betraktas som funktionshindrad att gå 

utanför de könsstereotypa ramarna på arbetsmarknaden för att inte betraktas som avvikande 

på ytterligare ett plan, vilket skulle kunna förklara varför SE-insatsens deltagare ofta är 

motvilliga till att gå utanför den könsrelaterade uppdelningen på arbetsmarknaden. 

Garland- Thomson (2002) skriver dock att de kulturella stereotyper som normalt sett ger 

kvinnor relativa fördelar är tämligen svårtillägnliga för funktionshindrade kvinnor som 

stereotypt beskrivs som oattraktiva, olämpliga att ha barn, alltför beroende och asexuella. De 

blir alltså till viss del könlösa. Även om deltagarna i SE-insatsen inte beskrivs på detta sätt av 

arbetskonsulenterna kan förvisningen från det som normalt betraktas som kvinnligt 

(alternativt manligt då kulturella stereotyper för män även kan vara svåra att uppnå för män 

med funktionshinder) ge nya möjligheter eftersom det då kan finnas möjlighet att gå utanför 

de könsrelaterade ramarna. Detta kan vara betydelsefullt på arbetsmarknaden och 

arbetskonsulenterna beskriver hur de försöker vidga vyerna avseende arbetsmarknaden för 

sina deltagare eftersom det kan ge deltagarna bättre möjligheter att lyckas i arbete.  

7.2.2 Sociala representationer och arbetskonsulenternas verklighetsbild 

Arbetskonsulenterna i studien betonar att andra faktorer har större betydelse för utgången av 

SE-insatsen än kön. De hade dessutom svårt att uttala sig om könsskillnader när det kom till 

deras deltagare förutom när det gällde segregationen på arbetsmarknaden och deltagarnas 

önskemål om arbete. Arbetskonsulenterna pratade gärna om andra saker än kön och gled lätt 

in på andra samtalsämnen kopplade till sitt arbete. Detta syns också i 

resultatsammanställningen då många kategorier knappt tar upp kön överhuvudtaget. Där kön 

har tagits upp som en faktor har det tagits med i resultatsammanställningen. Utifrån resultatet 

kan tolkningen göras att arbetskonsulenterna endast i liten utsträckning har skapat sig några 

sociala representationer (Jodelet, 1989/1995) om kön i förhållande till deltagarna i SE-

insatsen förutom när det kommer till själva arbetsmarknaden. Det är därför svårt för dem att 

uttala sig utifrån kön. Det är helt enkelt en kategori som är jämförelsevis osynlig i 

arbetskonsulenternas sociala representation av SE-insatsens deltagare. En av 

arbetskonsulenterna uttryckte det som att de kan vara medvetna om att det finns 

könsstrukturer i samhället, men det är inget de tänker på i det individuella arbetet med 

deltagarna. 

Arbetskonsulenterna har däremot skapat sig sociala representationer om SE-deltagarna utifrån 

andra kategorier som de anser har betydelse för utgången av SE-insatsen. Deltagarnas sociala 

bakgrund, tidigare erfarenheter såsom arbetslivserfarenhet och utbildning, självinsikten och 

framförallt funktionsnedsättningen som sådan är faktorer som arbetskonsulenterna enkelt kan 

föra resonemang kring. Detta kan tolkas som att dessa faktorer är sådana som 

arbetskonsulenterna har skapat sig jämförelsevis tydliga sociala representationer kring i 

förhållande till deltagarna i SE-insatsen. 

Arbetskonsulenterna beskriver att deras fokus måste vara på individen samt att de har fokus 

på funktionshinder inom organisationen. I objektifieringen (Chaib och Orfali, 1995) av SE-

deltagarna kan detta tolkas som en förskjutning av objektet. I arbetskonsulenternas 

individfokus tycks funktionsnedsättning som kategori vara uppförstorad och kön som kategori 
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nedtonad. En förklaring till att den här förskjutningen har skett kan vara att de deltagare som 

kommer till SE-insatsen alla har funktionsnedsättning av något slag och 

funktionsnedsättningen kan därför ses som en given utgångspunkt i arbetet med deltagarna. 

Arbetskonsulenternas sociala respresentation av hur de ska jobba för att få bäst resultat är 

också att ha individfokus och att vidga vyerna för individen så att denne trots sitt 

funktionshinder ska kunna få ett arbete. Denna sociala representation innehåller ett visst mått 

av könsperspektiv då det handlar om att undersöka möjligheterna på arbetsmarknaden och det 

kan då också handla om att undersöka möjligheterna till arbete utanför de könsstereotypa 

arbetsplatserna som individen ofta först önskade sig.  

I den här SE-insatsen har ett uttalat individfokus, med funktionshinder som en tydlig kategori 

inom individfokuset, visat sig vara tillräckligt för att uppnå resultat som inte ger 

könsskillnader i utfallet av SE-insatsen. Objektifieringen (Chaib och Orfali, 1995) av SE-

deltagaren som en person där könet inte har så stor betydelse för att nå arbete kan ses som en 

slags utelämning av en egenskap hos individen. Eftersom den här objektifieringen av SE-

deltagaren bekräftas av utfallet för SE-insatsen kan arbetskonsulenternas objektifiering av SE-

deltagaren förankras (Chaib och Orfali, 1995) i deras redan befintliga tankesätt att könet 

saknar större betydelse för utgången av SE-insatsen.  

7.3 Diskussion av resultatet utifrån bakgrund och tidigare forskning 

Den statistik som finns från SCB (2018) om situationen på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning visade inga påtagliga könsskillnader för personer med 

funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt. En tydlig skillnad som dock 

framkom i SCB:s rapport (2018) var att kvinnor med funktionsnedsättning arbetar deltid i 

mycket högre utsträckning än kvinnor utan funktionsnedsättning och att män oavsett 

funktionsnedsättning eller inte jobbar heltid i mycket högre utsträckning än kvinnor. 

Dessutom visade resultaten från SCB (2018) att både män och kvinnor med och utan 

funktionsnedsättning till stora delar arbetar inom olika branscher och sektorer. De statistiska 

analyser som gjorts på materialet i den här studien visade inga signifikanta skillnader mellan 

kvinnor och män med avseende på anställningsform, anställningssektor och anställningsgrad.  

Avseende bransch som deltagarna i den här studien fick anställning i var resultatet alltför 

varierat och för litet för att några meningsfulla statistiska analyser skulle kunna göras. 

Resultaten från den här studien skiljer sig alltså till viss del från resultaten från SCB (2018). 

Med tanke på att de statistiska analyserna för de deltagare som fick anställning i den här 

studien endast grundar sig på 15 personer (de deltagare som ovanstående uppgifter fanns 

tillängliga för) bör resultatet tolkas med försiktighet. Arbetskonsulenterna i fokusgrupperna 

menade också att arbetsmarknaden är mycket segregerad och att tre fjärdedelar av deras 

deltagare fick anställning inom den privata sektorn vilket stämmer väl överens med resultaten 

från SCB (2018).   

Över lag kan konstateras att de olika undersökningar som finns avseende personer med olika 

typer av funktionsnedsättningar och deras situation på arbetsmarknaden ger ett mycket 

spretigt resultat. Det är också svårt att göra jämförelser mellan de studier som finns eftersom 

de har undersökt olika saker och haft varierande tillvägagångssätt och dessutom är vissa 
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studier undersökningar på totalpopulationer och andra undersökningar avser olika former av 

urval. Det som ändå är gemensamt för underökningarna är att personer med olika typer av 

funktionsnedsättningar har en mycket svagare ställning på arbetsmarknaden än den övriga 

befolkningen (Arvidsson et al., 2016; Howlin, 2000; Lövgren och Hamreby, 2011; Umb-

Carlsson och Sonnander, 2006; Nordström et al., 2009). Resultaten för den här studien ligger i 

linje med detta där personer med olika typer av funktionsnedsättningar trots stort stöd i SE-

insatsen endast når anställning i 17 % av fallen. 

Vad gäller könsskillnader i de studier som undersöker förhållandena på arbetsmarknaden för 

personer med funktionsnedsättning är det om möjligt ännu svårare att se något mönster. Vissa 

studier (Arvidsson et al., 2016; Lövgren och Hamreby, 2011; Nordström et al., 2009) noterade 

tydliga könsskillnader på arbetsmarknaden, medan andra inte noterade några könsskillnader 

trots att det undersöktes (Umb-Carlsson och Sonnander, 2006) och ytterligare några 

kommenterade inte alls kön (Howlin, 2000; Lövgren och Hamreby, 2011). Med ett sådant 

oklart forskningsläge är det svårt att göra en rimlig jämförelse med den här studiens resultat. 

Kön brukar betraktas som en grundläggande samhällskategori (Hamreby, 2004) men Umb-

Carlsson och Sonnander (2006) fann i sin studie att de könsskillnader som fanns inom 

befolkningen i stort inte kunde ses inom deras studiepopulation av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. De drog slutsatsen att personer med intellektuell funktionsnedsättning 

ses som könsneutrala och att funktionsnedsättningen överskuggar könet som annars brukar ses 

som en grundläggande determinerare. Den här studiens resultat kan tolkas som att det ligger i 

linje med Umb-Carlssons och Sonnanders undersökning (2006) utifrån att inga signifikanta 

könsskillnader framkom av enkätstudien och att arbetskonsulenterna betraktar 

funktionsnedsättning som en mer betydelsefull faktor än kön för utgången av SE-insatsen. 

Även forskningen om könsskillnader inom arbetslivsinriktad rehabilitering och SE ger ett 

mycket spretigt resultat. Generellt kan endast sägas att det i nuläget inte går att dra några 

generella slutsatser utifrån tidigare forskning och att mer forskning behöver göras. Lövgren, 

Markström och Sauer (2017) skriver också att många studier av olika typer av 

arbetslivsinriktad rehabilitering inte alls problematiserar kring kön. En aspekt som kan vara 

värd att notera är att deltagarna i den här studien enligt arbetskonsulenterna hade lättast att få 

anställning inom sektorerna hotell och restaurang och detta var en bransch som både männen 

och kvinnorna önskade anställning inom. Däremot var det svårare för deltagarna, av olika 

orsaker, att få anställning inom mer typiska könssegregerade branscher såsom förskolan och 

byggbranschen. Andra studier har snarare funnit att även om deltagare i SE-insatser får jobb 

inom låglöneyrken så får de fortfarande jobb inom könssegregerade branscher (jmf Olsen et 

al., 2000; Boeltzig et al., 2009). 

Den studie som förtjänar ytterligare uppmärksamhet och som den här studien särskilt knyter 

an till är Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens effektutvärdering (Försäkringskassan, 

2017b). Som tidigare beskrivits hade SE-insatsen i effektutvärderingen samma grundläggande 

förhållanden som SE-insatsen i den här studien, men i effektutvärderingens SE-insats blev 

utfallet mot arbete signifikant bättre för männen än för kvinnorna. Effektutvärderingens 

författare hittade inga demografiska faktorer som förklarade könsskillnaderna och efterlyste 

mer forskning. En iakttagelse som kan göras är att i effektutvärderingen fick deltagarna arbete 
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inom liknande branscher, men arbetskonsulenterna i den här studien uppfattar 

arbetsmarknaden som mycket könssegregerad. Utifrån den här studiens enkätundersökning 

kan inget sägas om huruvida deltagarna fick arbete inom liknande områden eller om det fanns 

könsskillnader eftersom urvalet var litet och varierat. Dock har arbetskonsulenterna i den här 

studien uppfattningen att deras deltagare, både män och kvinnor, har lättast att få anställning 

inom hotell och restaurang. 

Jämfört med effektutvärderingen (Försäkringskassan, 2017b) finns det ett par skillnader i den 

här SE-studien som är värda att belysa ytterligare. Dels, som redan har noterats i avsnitt 5.2 

Material och urval, kan det antas att deltagarna i effektutvärderingen av handläggare på 

Försäkringskassan i genomsnitt bedömdes behöva mindre stöd för att nå anställning än 

deltagarna i den här studien. Inga personer som kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser i 

det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan remitteras till SE-insatsen i den här studien 

och det kommer även deltagare till SE-insatsen i den här studien vars arbetsförmåga behöver 

utredas och bedömas. Det kan alltså antas att deltagarna i den här SE-insatsen i genomsnitt 

upplever större funktionshinder än deltagarna i effektutvärderingen. Dels, tycks SE-insatsen i 

effektutvärderingen och SE-insatsen i den här studien kvalitativt skilja sig åt. I jämförelsen 

mellan de tre insatserna i effektutvärderingen framhölls bland annat att SE-insatsen hade ett 

större arbetsfokus än FS-insatsen och ett mycket större arbetsfokus än CM-insatsen. CM-

insatsen däremot framhölls som att den hade mer av ett helhetsperspektiv för personens hela 

livssituation och att det, förutom stöd till arbete, även kunde ingå annat socialt stöd såsom 

hjälp i kontakter med vården. Även i FS-insatsen tycktes en hög grad av kartläggning och 

stödinsatser, om än inriktade på arbete, ingå innan det blev dags för olika typer av 

arbetspraktik. Hur den specifika SE-insatsen i effektutvärderingen faktiskt utformades är 

otydligt i rapporten från effektutvärderingen (Försäkringskassan, 2017b) men i jämförelse 

med SE-insatsen i den här studien verkar en kvalitativ skillnad finnas; betoningen av det 

sociala stödet. I SE-insatsen i den här studien betonar arbetskonsulenterna att mycket av det 

stöd de ger är av icke-arbetsrelaterat slag och att de ofta fungerar som spindeln i nätet för att 

samordna olika typer av vårdinsatser och sociala insatser för sina deltagare. Dessutom kan 

arbetskonsulenterna också fungera som en stödperson som kan följa med på olika besök, som 

inte är av direkt arbetsinriktat slag, om det efterfrågas.  

De här skillnaderna som noterats mellan effektutvärderingens SE-insats och SE-insatsen i den 

här studien skulle kunna vara en av förklaringarna till att utfallet blev så olika avseende 

könsskillnaderna. Arbetskonsulenterna i den här studiens SE-insats beskriver att kvinnorna i 

viss mån är mer verbala och har lättare för att formulera behov och även att de tycks ha bättre 

insikt om sina funktionsnedsättningar . De beskriver också att kvinnorna i någon mån kanske 

efterfrågar mer socialt stöd. Arbetskonsulenterna beskriver också att de lägger mycket tid på 

att jobba med kartläggningen och att undersöka styrkor och svagheter för att platsbehovet 

innan arbetsträning påbörjas ska bli så specifikt och välavvägt som möjligt. Detta arbetssätt 

tycks passa kvinnor bra utifrån att det uttrycks att de är mer verbala och har lättare för att 

prata om de här sakerna. Det går dock inte att utläsa från effektutvärderingens SE-insats hur 

mycket tid som lades på kartläggning och socialt stöd men däremot att stödet i huvudsak var 

arbetsinriktat. Om en insats som lägger mer vikt vid socialt stöd passar bra för både kvinnor 
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och män är det inte märkligt att den här SE-insatsen inte visade några signifikanta 

könskillnader i utfallet mot arbete/studier. SE-insatsen i den här studien verkar i själva verket 

vara mer lik CM-insatsen i effektutvärderingen och CM-insatsen visade inte heller några 

signifikanta könsskillnader. Dessutom tycks den här SE-insatsen uppvisa ganska stora likheter 

med FS-insatsen i effektutvärderingen med tanke på det stora fokuset på kartläggning som 

tycks finnas i båda insatserna. Inte heller FS-insatsen visade på några signifikanta 

könsskillnader. Detta resonemang går dock stick i stäv med Sung et al. (2015) som fann att 

icke-arbetsrelaterat stöd såsom råd och stöd var mer gynnsamt för män i arbetslivsinriktad 

rehabilitering när de undersökte insatser för personer autismspektrumstörning.  

Både FS-insatsen och CM-insatsen i effektutvärderingen visade generellt något sämre utfall 

mot arbete än SE-insatsen i effektutvärderingen. Ingenting kan dock sägas om effektiviteten 

av SE-insatsen i den här studien eftersom det inte fanns någon kontrollgrupp. Det var heller 

inte syftet att försöka mäta effektiviteten av SE-insatsen i den här studien. 

Den andra skillnaden som noterades var att deltagarna i SE-insatsen i den här studien tycks ha 

mer omfattande funktionshinder och i genomsnitt behöva mer stöd för att nå anställning än 

deltagarna i effektutvärderingens SE-insats. En tolkning som kan dras av detta är att när 

funktionshindret bedöms som mer omfattande tar funktionsnedsättningen över könet som 

determinerare för utgången av insatsen. Då kommer inte utfallet visa några tydliga 

könsskillnader så länge det inte finns tydliga skillnader i graden av funktionsnedsättning hos 

kvinnorna och männen i insatsen. Detta i enlighet med Umb-Carlsson och Sonnanders 

undersökning av personer med intellektuell funktionsnedsättning från 2006. I SE-insatsen i 

den här studien noterades inga signifikanta könskillnader med avseende på 

funktionsnedsättning, men det fanns heller ingen gradering av funktionsnedsättningen i 

enkätstudien så frågan förblir obesvarad. Dessutom fann Arvidsson et al. (2016) tydliga 

könsskillnader med avseende på anställningstal hos tidigare särskoleelever och deras 

målgrupp var densamma som Umb-Carlsson och Sonnanders (2006) eftersom endast personer 

med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att gå i särskolan (Skollag, SFS 2010:800, 18 

kap.). Alltså är det svårt att uttala sig om huruvida graden av funktionsnedsättning har 

betydelse för om funktionsnedsättningen eller könet fungerar som grundläggande 

determinerare för utfallet mot arbete. Det vore dock intressant att ytterligare undersöka hur 

kön och funktionshinder samspelar med varandra i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

7.4 Diskussion av resultatet utifrån vald metod 
I det här avsnittet kommer resultatet att diskuteras utifrån enkätstudiens och 

fokusgruppsstudiens förtjänster och brister. Även studiens validitet och reliabilitet kommer att 

diskuteras. 

7.4.1 Att använda flermetodstrategi 

Att använda både kvantitativ och kvalitativ metod inom ramen för samma studie kan tyckas 

motsägelsefullt eftersom de båda forskningstraditionerna skiljer sig åt både gällande 

kunskapsteoretisk och ontologisk inriktning (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) menar 

vissa forskare att detta gör dem oförenliga eftersom de vilar på olika paradigm. Dock menar 

också många forskare att det inte alls är uppenbart och mycket svårt att bevisa att de båda 
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forskningsinriktningarna faktiskt vilar på olika paradigm och att de snarare överlappar 

varandra och har vissa element gemensamma. Utifrån detta har det utvecklats en 

forskningstradition som inriktar sig på de gemensamma elementen och som fokuserar på de 

undersökningstekniker som används inom de olika forskningstraditionerna. Teknikerna 

betraktas som autonoma i förhållande till respektive forskningstradition och kan således 

användas inom båda forskningstraditionerna. Med det här synsättet blir kvalitativ och 

kvantitativ forskning förenliga med varandra och flermetodsforskning möjlig och önskvärd 

(Bryman, 2011). 

7.4.2 Enkätstudiens resultat 

Enkätdelen i den här studien kom till eftersom ingen officiell statistik gick att få fram över det 

som skulle studeras, nämligen könsskillnader inom en specifik SE-insats. Från början var det 

inte tänkt att någon enkätstudie skulle göras, vilket till viss del visar sig i enkätstudiens 

utformning. En brist i enkätstudien var att vissa av frågorna i enkäten borde ha utformats med 

större noggrannhet för att komma till bättre användning. Två exempel på detta var dels frågan 

om ålder vid insatsstart där det saknades information om vilket år deltagaren började i 

insatsen. Frågan skulle fyllas i med födelseår enligt instruktionen men vissa av 

arbetskonsulenterna valde att fylla i födelseår och vissa av arbetskonsulenterna valde att fylla 

i ålder i antal år, vilket ytterligare gjorde att frågan blev oanvändbar. Dels var det frågan om 

typ av funktionsnedsättning. Trevalsalternativet visade sig vara för grovhugget och tvetydigt. 

Valet att ha trevalsalternativ gjordes utifrån uppfattningen att det endast var nödvändigt med 

en grov indelning i typ av funktionsnedsättning eftersom det inte var typen av 

funktionsnedsättning som var huvudsyftet med studien. I efterhand kan konstateras att det 

åtminstone skulle ha gjorts åtskillnad på grupperna neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och psykiska sjukdomar. Det visade sig i fokusgruppsintervjuerna att den distinktionen 

möjligtvis hade varit intressant att undersöka ur ett könsperspektiv. Arbetskonsulenterna 

ansåg att fler kvinnor än män hade psykisk ohälsa, men något sådant gick inte att utläsa från 

enkätstudien på grund av frågans formulering. I enkätstudien saknades också en gradering av 

funktionsnedsättningens svårighetsgrad. Detta hade varit värdefullt att veta men ansågs inte 

vara arbetskonsulenternas sak att avgöra. Alternativt hade frågan om funktionsnedsättning 

kunnat vara en fråga om att fylla i diagnos(er) hos deltagaren. Detta hade dock gjort 

analysarbetet både svårare och mer tidskrävande. Innan enkäterna skickades ut till 

arbetskonsulenterna för ifyllnad granskades enkäten av min handledare men vissa av 

problemen som uppstod hade troligen kunnat undvikas med en pilotstudie (Bryman, 2011). 

Eventuellt hade enkätfrågorna också kunnat ha utformats bättre om fokusgrupperna 

genomförts innan enkätstudien, men detta var inte heller möjligt av tidsskäl. 

Andra faktorer som skulle kunnat ge mer information om eventuella könsskillnader inom SE-

insatsen fanns heller inte med i enkätstudien. Det gäller exempelvis frågor om lönenivåer och 

längden på anställningen, vilket i vissa andra undersökningar visat på könsskillnader 

(Boeltzig et al., 2009; Levy et al., 1994; Olsen et al., 2000). Sådana frågor togs inte med i 

enkäten då bedömningen gjordes att de eventuellt skulle vara för svåra att svara på för 

arbetskonsulenterna. 
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Enkätstudien grundade sig på en totalpopulation eller så kallas census enligt Bryman (2011) 

med ett bortfall på ca 5 %. Bortfallet var svårt att analysera då det inte fanns några uppgifter 

om det förutom att det troligen inte var systematiskt. De statistiska analyserna av de källdata 

som framkom i enkätstudierna grundade sig på de 99 enkätsvar som inkom. Det kan tyckas 

vara ett relativt stort material och det gick också väl att genomföra statistiska analyser på hela 

materialet även om vissa sammanslagningar av grupper behövde göras för att kunna 

genomföra meningsfulla statistiska analyser med Chi
2
-test. Vid kvalitativa variabler är Chi

2
-

test det signifikansprövningstest som är mest använt och som fungerar bäst även om testet i 

sig är tämligen approximativt (Djurfeldt et al., 2010). På delar av materialet, främst gruppen 

som fått anställning, användes Fishers exakta test som kan användas på små populationer 

(Djurfeldt et al., 2010). Denna del av materialet var dock baserat på endast 15 deltagare och 

det kan därför ifrågasättas vilken statistisk betydelse ett sådant litet material ska ges. 

Utifrån de frågor av enkäten som inte vållade ifyllningsproblem eller andra tvetydigheter och 

utifrån de statistiska analyser som gick att genomföra kan nog resultatet om de icke 

förekommande könsskillnaderna i fråga om avslutsorsak mot arbete/studier inom SE-insatsen 

ändå anses vara säkerställt. 

7.4.3 Fokusgruppsstudiens resultat 

Fokusgruppintervjuer har som tidigare nämnts i avsnitt 5.4.1 Fokusgrupperna en fördel 

jämfört med enskilda intervjuer när det gäller hur deltagare i en grupp tillsammans skapar 

mening kring ett specifikt fenomen (Bryman, 2011). Att valet föll på fokusgrupper i den här 

studien var därför enkelt. Dock är fokusgrupper förenade med en rad begränsningar av vilka 

några visade sig i den här studien. Vid fokusgrupper har samtalsledaren mindre kontroll över 

skeendet än vid vanliga intervjuer vilket väcker frågan om hur mycket samtalsledaren ska 

styra fokusgruppens samtal (Bryman, 2011). Som ovan fokusgruppledare uppfattade jag detta 

dilemma – dels ville jag täcka in de frågeområden som hade med studiens syfte att göra och 

dels ville jag också låta arbetskonsulenterna prata om det som de tyckte var angeläget 

angående könsskillnader och deras arbete med SE-deltagarna. I det här dilemmat var det svårt 

att hitta en genomgående linje att hålla sig till vid fokusgruppstillfällena. Vid genomgången 

av fokusgruppsintervjuerna i samband med transkriptionen av intervjuerna upptäcktes 

tillfällen både när jag avbröt intressanta teman och när jag inte styrde samtalet i en riktning 

som gynnade studiens syfte. Vilken inverkan mitt beteende vid fokusgruppsintervjuerna hade 

för det slutgiltiga resultatet är svårt att uttala sig om.  

En ytterligare faktor att beakta är att det vid fokusgrupper snabbt genereras stora datamängder 

som sedan ska analyseras och dessutom kan vara svåra och tidsödande att transkribera 

(Bryman, 2011). I den här studien hölls endast två fokusgrupper (eftersom det inte fanns fler 

arbetskonsulenter som bedömdes lämpliga att delta) och därför blev det här problemet 

hanterbart. Som nämnts i avsnitt 5.4.1 Fokusgrupperna kan också olika gruppeffekter uppstå 

vid fokusgrupper som inte är så vanliga vid individuella intervjuer. Exempelvis att deltagarna 

vid en gruppsituation endast uttrycker åsikter som är kulturellt accepterade (Bryman, 2011). 

Eftersom den här studiens intresse var att undersöka arbetskonsulenternas gemensamma 

kulturella föreställningar om kön kopplat till sitt arbete bedömdes inte detta vara ett särdeles 

stort problem. Likväl kunde det vara känsligt för arbetskonsulenterna att uttrycka att de tyckte 



56 
 

att det fanns könsskillnader eller att de arbetade olika med kvinnor och män. För att inte 

begränsa arbetskonsulenterna i sina samtal försökte jag ställa frågor på ett sådant sätt att 

arbetskonsulenterna skulle kunna betrakta särbehandling som positivt utifrån att kvinnor och 

män ska få lika möjligheter. Huruvida detta lyckades är svårt att svara på.  

En annan faktor som kan vara bekymmersamt vid fokusgruppintervjuer är hur resultatet från 

fokusgruppsintervjuerna ska analyseras eftersom man både har det explicita innehållet och 

gruppdeltagarnas samspel att förhålla sig till. Att utforma en sådan analysmetod är inte enkelt 

(Bryman, 2011). I den här studien har fokus varit på det faktiska innehåll som producerades 

under fokusgruppsintervjuerna och min uppfattning är att samspelet mellan de olika 

deltagarna hjälpte till att producera detta innehåll. I själva analysen har arbetskonsulenternas 

samspel vid intervjutillfällena i de flesta fall fått stå tillbaka.  

För innehållsanalysen användes kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och 

Lundman (2004). Analysmetoden beskrivs tämligen utförligt i deras artikel från 2004. Övriga 

tekniker för att analysera kvalitativt material är, förutom grounded theory (Bryman, 2011), 

inte lika väl beskrivna. Grounded theory var inget alternativ för den här studien eftersom den 

är alltför tidskrävande med sitt iterativa upplägg. Grounded theory hade inte heller passat bra 

på enbart två fokusgrupper. Ett problem med den kvalitativa innehållsanalysen eller andra 

tekniker som använder sig av kodning och kategorisering är att materialet lätt blir 

fragmentiserat och att kontexten i samtalet kan gå förlorad. Ett sätt att undvika detta är att 

använda sig av narrativ analys som mer fokuserar på människors berättelser och deras 

upplevelser av olika skeenden (Bryman, 2011). En sådan analysmodell bedömdes inte heller 

passa det övriga upplägget med fokusgruppsintervjuer kring ett specifikt tema.  

För att fragmentisering och kontextlöshet i någon mån ska kunna förhindras beskriver 

Graneheim och Lundman (2004) att koder måste sättas utifrån kontexten i materialet. För att 

inte missa helhetsintrycket och vad arbetskonsulenterna verkligen menade har jag försökt att 

hålla mig till metoden att försöka förstå kontexten innan en kod sätts. Kategoriseringen och 

tematiseringen är ingen process som sker helt naturligt och endast kan göras på ett sätt. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att kategoriseringen och tematiseringen kan 

behöva revidering efter ytterligare genomgångar och läsningar och efter att en medforskare 

också gått igenom materialet. Detta var något som jag i allra högsta grad stötte på och till viss 

del kunde min handledare fungera som medforskare, men att hitta en jämn abstraktionsnivå 

som håller genom hela materialet är ingen enkel uppgift. Det är svårt att veta om jag har 

lyckats med att inte fragmentisera materialet i alltför stor utsträckning och att förstå 

arbetskonsulenterna rätt på alla punkter, men de stora teman som framkommit i studien borde 

inte vålla alltför stora meningsskiljaktigheter. 

7.4.4 Studiens validitet och reliabilitet 

7.4.3.1 Enkätstudiens validitet och reliabilitet 

I kvantitativa undersökningar handlar validiteten om huruvida de slutsatser som dragits från 

undersökningen hänger ihop eller ej. Det finns olika former av validitet och Bryman (2011) 

nämner fyra former i förhållande till kvantitativa undersökningar.  



57 
 

Mätningsvaliditeten handlar om huruvida olika mått på begrepp mäter det som de är ämnade 

att mäta, exempelvis om intelligenstest mäter intelligens. I den här enkätstudien skulle de 

kvantifierbara delarna av könsskillnaderna inom SE-insatsen mätas. Eftersom studien grundar 

sig på en verklig situation och utifrån att de flesta av frågeställningarna i studien faktiskt 

kunde besvaras (se avsnitt 7.4.1 Enkätstudiens resultat) görs bedömningen att resultaten på de 

frågeställningar som kunde besvaras kan sägas ha god mätningsvaliditet.  

Intern validitet handlar om huruvida det finns täckning för de orsakssamband som man drar 

slutsatser om i en undersökning (Bryman 2011). I den här studien har inga orsakssamband 

dragits enbart utifrån den kvantitativa undersökningen, men frågan diskuteras vidare i avsnitt 

7.4.3.3 Studiens validitet och reliabilitet som en helhet.  

Extern validitet å andra sidan handlar om huruvida resultaten från en undersökning kan 

generaliseras till fler områden än de som undersökts (Bryman, 2011). I det här fallet visade 

undersökningens resultat snarare att effektutvärderingens resultat (Försäkringskassan, 2017b) 

inte kunde generaliseras till alla SE-insatser vilket i sig är ett intressant resultat. Det visar på 

att även om den här studiens resultat inte kan generaliseras så behöver området undersökas 

mer för att se vilka faktorer som faktiskt har betydelse för utgången av en SE-insats. 

Ekologisk validitet slutligen handlar om huruvida resultaten från en studie är tillämpliga i 

människors vardag och om de mätinstrument man använder faktiskt kan fånga upp 

vardagslivets betingelser (Bryman, 2011). Enkätstudien i den här undersökningen hade frågor 

som i de flesta fall (och om de i vissa fall hade varit utformade på ett lämpligare sätt, se 

avsnitt 7.4.1 Enkätstudiens resultat) hade karaktären av att ha ett mycket tydligt svar som inte 

var en åsikt, bedömning eller en värdering och de var därmed lätta att besvara. Däremot hade 

kanske andra frågor gett en annan respons. Arbetskonsulenterna efterfrågade exempelvis en 

fråga där tidigare erfarenhet och utbildning hos SE-deltagaren framkom. I kvalitativa 

intervjustudier däremot brukar den ekologiska validiteten vara hög, särskilt om forskaren inte 

är särdeles styrande i sin framtoning vid intervjuerna. 

Begreppet reliabilitet i en kvantitativ studie handlar om huruvida resultaten från en 

undersökning blir desamma om undersökningen upprepas eller om resultaten påverkats av 

slumpmässiga eller andra tillfälliga faktorer. En studies reliabilitet förknippas med 

noggrannheten i metodredovisningen för att en studie ska kunna upprepas (Bryman, 2011). I 

den här studien har försök gjorts att redovisa metoden utförligt, men det är ändå svårt att veta 

vilken betydelse slumpmässiga faktorer har på resultatet.  

7.4.3.2 Fokusgruppsstudiens validitet och reliabilitet 

Vid kvalitativa undersökningar har begreppen validitet och reliabilitet delvis en annan 

innebörd och det är därför vanligt att andra begrepp som ändå i grunden berör samma aspekter 

används (Bryman, 2011; Graneheim och Lundman, 2004). Vid kvalitativa undersökningar 

brukar termen tillförlitlighet istället för termen validitet användas. Tillförlitligheten består av 

fyra delar som har paralleller inom den kvantitativa metoden och delarna beskrivs nedan och 

kopplas till den här studien. 
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Begreppet trovärdighet som motsvarar intern validitet handlar om, och som begreppet också 

tydligt antyder, att forskningsresultaten ska vara troliga och acceptabla för de personer som 

beskrivs i forskningen. För att uppnå trovärdighet i resultaten är det av vikt att följa de regler 

som finns kring forskningen och att rapportera resultaten till de personer som det forskats 

kring för att de ska kunna bekräfta eller peka på motsägelser i forskarens verklighetsbild 

(Bryman, 2011). I den här studien försökte jag följa alla regler som finns men återrapportering 

av resultaten till informanterna har inte hunnits med på grund av tidsbrist, vilket givetvis kan 

leda till mindre trovärdighet i studien. Trovärdighet kan också uppnås genom triangulering 

(Bryman, 2011) vilket kommer att behandlas i avsnitt 7.4.3.3 Studiens validitet och reliabilitet 

som en helhet. 

Begreppet överförbarhet som motsvarar begreppet extern validitet handlar om hur 

överförbara resultaten är till en annan miljö än den undersökta. Eftersom kvalitativa 

undersökningar ofta undersöker små populationer på djupet snarare än på bredden blir detta 

lite problematiskt. Kvalitativa forskare bör dock sträva efter att uppnå fylliga och täta 

beskrivningar av en kontext för att förse läsarna med ”en databas” (Bryman, 2011, s. 355) 

med information utifrån vilken läsarna kan bedöma överförbarheten till andra kontexter 

(Bryman, 2011). Fokusgruppstudien innebar en stor datamängd att hantera och jag har försökt 

att presentera resultatet så transparent och tydligt som möjligt, men det är svårt att få med alla 

väsentliga utsagor i en sammanfattande sammanställning. 

Begreppet Pålitlighet som motsvarar begreppet reliabilitet handlar om att vara noggrann med 

redogörelsen för alla faserna i forskningen. Ett sätt att göra detta som dock är mycket ovanligt 

är att anlita forskarkollegor som granskare av forskningen redan innan publicering. Eftersom 

detta är mycket tidskrävande för kollegorna är det som sagt mycket ovanligt (Bryman, 2011). 

Jag har försökt att vara så noggrann som möjligt i min redogörelse för den här studien men 

någon regelrätt granskning har inte kunnat komma till stånd förutom den mindre granskning 

som min handledare gjort. 

Begreppet Konfirmering motsvarar begreppet objektivitet inom kvantitativ forskning och 

handlar om forskarens position i förhållande till sin forskning. Inom samhällsvetenskaplig 

forskning råder konsensus kring att det inte går att uppnå fullständig objektivitet som forskare 

och konfirmering handlar om att försöka visa att man som forskare handlat i god tro och inte 

medvetet låtit personliga värderingar påverka forskningen (Bryman, 2011.) En del i detta är 

att tydligt redovisa sin egen koppling till forskningsfältet (Dalen, 2015). Jag har i den här 

studien redovisat min egen koppling till forskningsfältet och också resonerat kring hur detta 

kan påverka både mig och informanterna i avsnitt 5.5 Etiska överväganden. 

7.4.3.3  Studiens validitet och reliabilitet som en helhet 

En av fördelarna med att använda sig av flermetodsforskning är att validiteten eller 

trovärdigheten i studien kan öka eftersom exempelvis triangulering sker naturligt (Bryman, 

2011). Så skedde också i den här studien. Även om både enkätstudien och fokusgruppstudien 

uppvisar brister i validitet och reliabilitet styrker de varandras resultat och därigenom ökar 

validiteten i resultaten och de slutsatser som kan dras av studien blir starkare. 
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7.5 Implikationer för praktiken och vidare forskning 
Den här studiens resultat visade inte på några signifikanta skillnader i avslut mot 

arbete/studier med avseende på kön i den SE-insats som undersökts. Resultatet är viktigt 

eftersom det visar på att effektutvärderingens (Försäkringskassan, 2017b) resultat inte är 

giltigt för alla SE-insatser. För att resultatet också ska bli viktigt och användbart för praktiken 

inom arbetslivsinriktad rehabilitering behövs ytterligare forskning. Det är fortfarande oklart 

vad det beror på att två SE-insatser riktade till i stort sett samma målgrupp får så varierande 

resultat med avseende på kön. I den här studien har det noterats två aspekter som kan vara 

värda att undersöka ytterligare även om andra aspekter också bör undersökas närmare. Dels är 

det funktionsnedsättningens påverkan på utfallet av SE-insatsen och om kön blir mindre 

betydelsefullt ju mer omfattande funktionshindret är? Dels är det de kvalitativa skillnaderna 

som verkar finnas mellan de båda SE-insatserna. SE-insatsen i den här studien tycks innehålla 

betydligt mer kartläggningsarbete och socialt stöd än SE-insatsen i effektutvärderingen som 

hade ett tydligare arbetsfokus. Dessa kvalitativa skillnader mellan olika SE-insatser behöver 

undersökas ytterligare för att utröna hur effekterna blir av snarlika men ändå olika SE-insatser 

med avseende på kön. 

7.6 Avslutning 
Supported Employment har de senaste åren fått uppmärksamhet för sin effektivitet inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen även om resultaten bör tolkas med försiktighet. När 

resultaten från effektutvärderingen (Försäkringskassan, 2017b) publicerades var resultaten 

anmärkningsvärda eftersom de indikerade att SE enbart var gynnsam för män för målguppen 

personer med aktivitetsersättning. Den här studien har visat att SE-metoden inte automatiskt 

behöver vara könsdiskriminerande, men fortfarande saknas många pusselbitar för att veta vad 

det är som gör att en arbetsmetod blir könsdiskriminerande.  

På ett personligt plan kan det också tyckas nedslående att trots att stora insatser görs för att 

personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att nå anställning på arbetsmarknaden 

är det ändå relativt få som på kort sikt lyckas att nå anställning eller studier. Arbete på den 

öppna arbetsmarknaden är kanske inte för alla personer med alla typer av 

funktionsnedsättningar, men de personer som deltar i olika insatser för att nå anställning har 

oftast själva visat på egen vilja till arbete och av handläggare på Försäkringskassan eller andra 

professionella bedömts ha förutsättningar att nå anställning på arbetsmarknaden. Det är i 

sådana lägen som blicken behöver lyftas. Enligt Lövgren och Hamreby (2011) har forskning 

visat att många av de faktorer som påverkar funktionshindrades möjligheter på 

arbetsmarknaden finns på samhällsnivå, men att de insatser som görs för att förbättra 

situationen sker på individnivå. Sådana individinsatser är just olika typer av arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Om de problemskapande faktorerna till stor del finns på samhällsnivå kommer 

inte lösningar på individnivå att ge särdeles goda resultat vilket litteraturgenomgången och 

resultatet av den här studien visar. En sådan problemskapande samhällsfaktor som framkom i 

den här studien är att funktionsdugligheten på arbetsmarknaden tas för given och att en person 

med funktionsnedsättning betraktas som avvikande eftersom personen inte har alla de 

egenskaper som anses nödvändiga för anställning. Utifrån att funktionsdugligheten tas för 

given på arbetsmarknaden blir det tydligt att den stereotypa arbetaren inte är en person med 
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funktionsnedsättning. Eftersom arbetsmarknaden dessutom inom flera områden är 

könssegregerad blir funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden ytterligare 

begränsade.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Förfrågan om att delta i studie om könsskillnader inom Supported Employment 

Forskningsläget både internationellt och i Sverige styrker att metoden Supported Employment 

är mer effektiv än andra metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Den stora 

effektutvärderingen för unga personer med aktivitetsersättning som gjorts av 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och som publicerat sina första resultat under 

våren 2017 visade också att insatsen Supported Employment fick bättre resultat avseende 

arbete än både insatsen Case Manegement och Arbetsförmedlingens vanliga insatser. Det var 

dock endast männen som gynnades av Supported Employment. Även andra internationella 

studier tyder på att Supported Employment-metoden är mer gynnsam för män. De studier som 

gjorts angående könsskillnader inom Supported Employment är av kvantitativ art och alltså 

saknas kvalitativ forskning inom ämnet. Syftet med den här studien är därför att ytterligare 

undersöka hur könsskillnaderna ser ut för unga personer med aktivitetsersättning som deltagit 

i en Supported Employment-insats samt att undersöka hur arbetskonsulenterna inom 

Supported Employment-insatsen arbetar med kvinnor och män med aktivitetsersättning. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av magisterutbildningen i 

handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Datainsamlingen till studien kommer i 

huvudsak att genomföras genom att arbetskonsulenter i en Supported Employment-insats för 

kvinnor och män med aktivitetsersättning samtalar i fokusgrupper om sitt arbete och deras 

tankar och erfarenheter kring könsskillnader i arbetet med de unga kvinnorna och männen. 

Fokusgruppsamtalen beräknas ta maximalt 2 timmar och kommer att kunna ske på 

arbetskonsulenternas arbetstid i XX:s lokaler. Fokusgruppssamtalen kommer att spelas in och 

skrivas ut i text. Deltagande i studien är helt frivilligt och medverkan kan när som helst 

avbrytas utan närmare motivering. 

 

Den information som deltagarna i studien lämnar vid fokusgruppsamtalen kommer att 

behandlas så att inga obehöriga kan ta del av den. Vid utskriften av fokusgruppsamtalen 

kommer materialet att avidentifieras. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Studien kommer att presenteras som en magisteruppsats vid 

Högskolan i Halmstad. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när 

studien är slutförd.  

  

Jag frågar härmed om du vill delta i denna studie. Om du vill delta så ska du meddela detta till 

enhetschef NN på organisation XX och hen förmedlar sedan detta till mig. Om du vill delta är 

det också mycket värdefullt att du innan fokusgruppssamtalet har läst in dig på de unga vuxna 

inom målguppen som du jobbat med så att fokusgruppsamtalen blir mer konkreta utifrån det 

faktiska arbete som skett. 

Ansvariga för studien är socionom Ingrid Witte och fil. dr Johanna Gustafsson. Har du frågor 

om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
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9.2 Bilaga 2 

Information om deltagare i insatsen ”Unga med 

aktivitetsersättning” 
 

(Fyll i den information som du har tillgänglig om varje deltagare som deltagit och avslutats i insatsen. 

Ringa in det alternativ som passar bäst vid flervalsalternativ.) 

Grundläggande frågor 

1. Kön (enligt personnummer): 

Man  Kvinna 

2. Ålder vid insatsstart (födelseår):  

 

3. Antal månader i insatsen vid avslut:  

 

4. Funktionsnedsättning (Om flera alternativ stämmer kan du ringa in flera alternativ.) 

 

Psykisk  Intellektuell  Fysisk/Sensorisk 

 

5. Avslutsorsak 

Arbete 

Studier 

Till daglig verksamhet 

Försämrat hälsotillstånd 

Övrigt:  

Om avslutsorsaken var arbete 

1. Anställningsform 

Subventionerat  Osubventionerat 

2. Anställningsgrad: 

 

3. Typ av arbetsplats: 

Privat Offentlig Ideell förening eller liknande 

4. Bransch:  

Om avslutsorsaken var studier 

1. Typ av studier: 

Högskolestudier 

Yrkeshögskola 
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Kommunal vuxenutbildning (KomVux) 

Folkhögskolestudier 

Övrigt:  

Egen kommentar: 

 

 

Tack för hjälpen! 

/Ingrid Witte 
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9.3 Bilaga 3 

Ämnesområden att fokusera kring vid fokusgruppssamtalen: 
 

Inledande frågor: 
Försöka få fram någorlunda tillförlitlig statistik över hur många kvinnor respektive män i insatsen har 

nått arbete/studier? Vilka typer av arbetsplatser? Hel/deltid? Vilken typ av studier? Vilka typer av 

funktionsnedsättningar? Hur lång tid i insatsen? (Om inte sådana frågor kunnat besvaras på annat 

sätt.) 

Fortsatta frågor kring könsskillnader och arbetets organisering: 

Struktur och arbetsorganisering 

Hur organiseras den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetet med ungdomarna?  

Vilka aktiviteter/arbetsplatser erbjuds?  

Finns det skillnader i vad som erbjuds till kvinnor respektive män?  

Finns det andra könsskillnader i hur arbetet organiseras?  

Vad händer om det börjar krångla på en arbetsplats? 

Symboler och föreställningar om manligt och kvinnligt 

Vilka föreställningar finns om kvinnligt och manligt i arbetet med ungdomarna? 

 Finns det föreställningar om stödåtgärder/arbetsplatser som lämpar sig bättre för kvinnor respektive 

män? 

Interaktion och relationer mellan män och kvinnor 

Finns det skillnader i hur kvinnor respektive män önskar bli bemötta och har ni själva möjligtvis tänkt 

på om ni behandlar män och kvinnor olika? 

Ställs olika krav på kvinnor och män? 

Kan det finnas anledning att behandla män och kvinnor olika? Kan de behöva olika typ av stöd, i så 

fall på vilket sätt? 

Individuell förståelse av den egna könsidentiteten (som kan grunda sig i de tre 

ovanstående) 

Vilka förväntningar har kvinnor respektive män i insatsen på yrkesliv och yrkesidentitet?  

Var ser de att de själva passar in?  

Finns det begränsningar i hur de ser på sig själva kopplade till kön och yrkesidentitet?  
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9.4 Bilaga 4 

Koder kopplade till underkategorierna 
 

Enskilda faktorers betydelse 
 

Individfaktorer 

 

Generellt 

”Andra faktorer viktigare än kön” – 

”Utbildning, diagnos, bakgrund viktigt”, ”Många faktorer påverkar”, ”Bakgrunden viktig”, 

”Andra anledningar än kön”, ”Flera faktorer viktiga”, 

”Svårt att generalisera om kön” –  

”Går inte att generalisera”, ”Spekulerar om könsskillnader”, ”Marginella på många områden” 

och ”Svårt att plocka ut kön”. 

 

Egen insikt 

”Uttrycksförmåga” 

”Tjejer är mer verbala”, ”Tjejer har lättare för att prata om behov och funktionsnedsättningar”, 

”Killar har svårare för att svara”, ”De flesta är öppna”, ”Svårt att se könsskillnader”, ”Inte märkt av 

könsskillnader”, ”Flicka förstärkte sitt yttre, som en mask”, ”Flickor döljer sig med masker, även 

killar”, ”Killar har också masker”, ”Killar keps och byxor på halva rumpan”, ”Skyddsmask kan läggas 

bort”, ”Flickorna har haft skyddsmasker”, ”Skyddsmasken försvann vid arbete”, ”Skyddsmasken 

försvann vid arbetsträning”,” Hår och makeup för att skrämma” 

”Önskemål om stöd” 

”Kvinnor efterfrågar mer socialt stöd”, ”Männen efterfrågar samma, men inte lika mycket” och 

”Ingen skillnad i vad de efterfrågar”, ”Killar har svårare att ta emot hjälp” 

”Insikt om arbete” 

”Tror att man arbetat om man gått bredvid”, ”Vilja finns men inte förmåga”, ”Duktiga inom IT, men 

saknar kunskap om arbetsmarknad”, ”Brist på insikt, vill ha "vanligt" jobb”, ”Killarna har höga tankar 

om sig”, ”Kille som vill bli undersköterska har tänkt”, ”Tjej på bygge har tänkt”, ”En tjej på bygge är 

mer insatt”, ”Stereotyperna har inte tänkt” 

”Självinsikten avgörande” 
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”Den egna medvetenheten”, ”Medvetenhet om begränsningarna”, ”Den egna insikten” och ”De som 

inte erkänner är jättesvårt”, ”Har flickor sämre självförtroende?” och ”Ser inte mönster i 

begränsningar de ser hos sig själva”, ”Vill ej erkänna gymnasiesärskola”, ”Machokille med låg insikt, 

självkänslan tagit stryk” 

 

Funktionsnedsättning 

”Stöd och behandling” 

”Tjejerna i behandling, killarna i fängelse”, ”Behövs mycket stöd”, ”Omfattande stöd”, 

”Aktivitetsersättning innebär arbetsoförmåga, ändå hjälp till arbete”, ”De remitterade har 

försämrats” och ”Rehabilitering inte självklart”. 

”Olika funktionsnedsättning – olika utmaningar” 

”Svårt med funktionsnedsättning”, ”Lättare funktionsnedsättningar går lättare oavsett kön”, ”Typ av 

funktionsnedsättning har betydelse”, ”Olika status bland funktionsnedsättningar, ”Beror på 

funktionshinder”, ”Kombinationer av diagnoser” 

”Rullstol och högskoleutbildning” och ”Begränsningar: bygge, affär.” 

”De vill hellre ha dyslexi än intellektuell funktionsnedsättning”, ”Enklare med svagbegåvning än med 

psykisk diagnos”, ”Enkelt med intellektuell funktionsnedsättning utan sociala problem”, ”Rätt jobb, 

mycket lojala”, ”Trevliga”, ”Socialt begåvade och glada”, ”Stereotypen glad och trevlig”, ”Gränslandet 

är svårt”, ”Gråzonen är svårt”, ”Intellektuella funktionsnedsättningar är känsligt”, ”Begränsningar, 

men utvecklingsförmåga” 

”ADHD funkar bra i restaurang”, ”ADHD svårt att hänga i”, ”ADHD mer accepterat”. 

”Vanligare bland kvinnor med psykiska diagnoser”, ”Skört men inte skamfyllt”, ”Hjälp att presentera 

sina svårigheter”, ”Öppenhet för att få förståelse. 

 

Kompetens vid insatsstart 

”Tidigare erfarenheter” 

”Lättare med utbildning och erfarenhet” ”De har inte så mycket med sig” och ”Endast matchning mot 

det man kan” 

”Utbildning” 

”75 % saknar gymnasieutbildning”, ”Många saknar gymnasium” och ”Vissa klarat, andra inte”, 

”Utbildningsnivån för anställning”, ”Avslutat gymnasium jätteviktigt”, ”Svårt utan 

gymnasieutbildning”, ”Enkelt med avslutat gymnasium”, ”Enklare även med psykisk ohälsa”, ”Verbal 

kommunikation bättre”, ”Betydande att ha skrivit uppsats”, ”Pratar inte om utbildning med 

arbetsgivare”, ”Spelar inte så stor roll”, ”Arbetsgivare frågar inte så mycket” 
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”Ålder” 

”Ålder när de kommer till oss påverkar” och ”Äldre personer kan ha fått behandling”. 

 

Motivation 

”Bra utan arbete” 

”Hellre sitta framför datorn”, ”Alla vill inte arbeta”, ”Alla vill inte ha jobb”, ”Vill bli lämnad ifred”, 

”Ville inte ha arbete”, ”Tillfreds med utanförskap?” 

”Olika drivkrafter för arbete”  

”Killar vill bidra till samhället”, ”Vill killar bidra till samhället?”, ”Män vill försörja familjen”, ”Behöver 

pengar”, ”Något att göra”, ”Önskar arbete oavsett kön”, ”Få sammanhang”, ”Behöver lön för att 

flytta hemifrån”, ”olika drivkrafter” 

”Traditioner” 

”Andras förväntningar styr”, ”Föräldrarna haft försörjningsstöd, varför göra annorlunda”, ”Skillnaden 
kan gälla både svenskar och utlandsfödda”, ”Traditionellt tänkande”, ”Mönster går igen”, ”Endast 
spekulationer”, ”Männen yrkesidentitet och lön”, ”Kvinnor någon att bo ihop med, barn”, ”Social 
status kan skilja mellan män och kvinnor”, ”Andra kulturer, jobb inte viktigast”, ”Fylla funktion i 
familjen” 
 
  

Omgivningsfaktorer 

 

Socialt stöd 

”Socialt stöd” 

”Social bakgrund viktigt”, ”Mer med sig från en socialt välfungerande miljö”, ”Viktigt för att lyckas 

med arbete”, ”Fallerar på bristande socialt stöd” och ” Vilket stöd finns för att söka jobb?” 

Familjesituation 

”Egen familj” 

”Har barn eller får barn under SE-insatsen”, ”Prioritera barn framför jobb?”, ”Inte välja jobb före 

barnet”, ”Energin räcker inte till både barn och jobb” och ” Svårt att få avlastning”. 

”Funktionsnedsättning i familjen” 

”Papporna accepterar inte funktionsnedsättningen”, ”Genetiskt från papporna”, ” Papporna kan själv 

ha funktionsnedsättning”, ” Oförmåga att erkänna mönster bakåt”, ” Pappan är likadan”, ”Kärlek inte 

verbal”, ” Pappan kan ha svårigheter”, ” Skämmigt för männen med funktionshindrat barn?”, ” Farfar 

med Asperger”, ” Svårt vid NPF” och ”Problematisk relation till pappan” 
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”Föräldrar” 

”Skilsmässofrekvensen högre”, ” Sliter på familjen med funktionshinder”, ” Familj som inte mår bra 

spelar in”, ” Välfungerande familjer hjälper till”, ” "Vanlig" funktionell miljö hjälper”, ” Funktionell 

miljö ger färdigheter”, ” Funktionell miljö har kontaktnät” samt ” Stöttning hemifrån att prioritera 

jobb?” 

”Könsroller” 

”Mamman följer med oavsett kille/tjej”, ” ”Mamman svarar i möten”, ” Lämnar över till mamman”, 

”Mamman har ansvaret”, ” Mamman tar ansvar”, ”Barnen är mammas ansvar”, ” Mamman är med 

överallt”, ”Mammorna är med, problematisk relation till pappan”, ”Jämlika innan barn”, ”Samhället 

ser likadant ut”, ”Sällan morfar/farfar/pappa är med”, ”Mormor/farmor lättare acceptera diagnos”, 

”Papporna försvinner vid skilsmässa”, ”Papporna bildar nya familjer”, ”Papporna får inte vara med”, 

”Mamman/mormor/farmor kvar”, ”Svårt om mormor/farmor blir sjuk”, ”Bryta könsroller inte 

kommit långt”, ” Ramlar in i traditionellt mönster”. 

 

Arbetsmarknaden – Individfaktorer 

 

Önskemål om arbetsplats 

”Ej könsberoende” 

”Smala önskemål svårt, kön inte viktigt” 

”Bådas önskemål” 

”Livsmedelsbutik”, ”Butik” och ”Restaurang” 

”Kvinnors önskemål” 

”Vård och förskola”, ”Administration”, ”Restaurang”, ”Jobba med barn”, ”Jobba med djur”, ”Jobba 

med vård”, ”Jobba på kontor” och ”Svårt att få jobb som tjejer vill ha” 

”Mäns önskemål” 

”Lager” och ”IT, data” 

”Könsuppdelade önskemål” 

”Få går över könsgränsen”, ”Ovanligt bryta könsnormen”, ”Tradition styr valen”, ”Stereotyper”, 

”Spännande med tjej med truckkort”, ”Få tjejer har truckkort”, ”Kvinnor inom kvinnoyrken”, ”Fast i 

könsuppdelade föreställningar”, ”Kvinnor vill inte bli installationstekniker” och ”Skiljer sig 

önskningarna från övrig befolkning?” 

”Utformningen av arbetsplatsen” 

”Ej specifik bransch, utan utformningen av arbetsplatsen” 
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”Väljer jobb de känner till” 

”De säger sådant de känner till”, ”Jobb som inte finns” och ”Väljer jobb de känner till beroende på 

bakgrund” 

 

Arbetsmarknaden – Omgivningsfaktorer 

 

Arbetsplatser  

”Arbetsmarknad i förändring” 

”Digitalisering och robotisering” och ”Annan arbetsmarknad framåt” 

”Villkor inom olika branscher” 

”Saknar tillräckliga förkunskaper för administration”, ”Slimmat inom administration”, ”Svårt med 

ingång till administration” och ”Svårt att hitta enklare uppgifter” 

”Varför bara män i byggnadsbranchen?”, ”Byggarbetsplatser kräver utbildning”, ”Få kvinnor inom 

bygg” och ”Maskiner och tekniska hjälpmedel för tunga jobb” 

”Livsmedelsbutik enkelt bortsett från kassan”, ”Ingen anställning utan kassan i butik”, ”Mycket 

praktik i butik”, ”Utbildning ej krav i butik”, ”Avråda från livsmedelsbutik”, ”Handel, hotell, 

restaurang är lättast att få jobb”, ”Restaurang är lättast”, ”Café, hotell, restaurang, 

kvinnoarbetsplatser” 

”Behövs utbildning inom förskolan”, ”Svårt utan utbildning inom förskolan”, ”Erbjuder inte pga 

utbildningskrav”, ” Kön är kompetens för förskolan” och ”Förskolekompetens inte bara kvinnor” 

”Svårt med högtekologisk industri” och ”Viss industri går” 

”Tungt inom vården”, ” Tyngre i vården än i bygg”, ” Anställning som serviceassistent” och ”Timvik 

möjligt, ej tillsvidareanställning utan utbildning” 

”Enkla jobb” 

”Kan bara få enkla jobb”, ”Svag ställning med enkla jobb”, ”Ersättbar med enkelt jobb”, ”Sluta när det 

går sämre” och ”Fåtal enkla jobb” 

”Ta sig in på arbetsmarknaden” 

”Inte svårare för kvinnor än för män”, ”Praktik inte svårare för kvinnor än för män”, ”Svårt att hitta 

plats oavsett”, ”Ibland svårt, ibland lättare”, ”Svårt att få jobb trots god arbetsmarknad” och ”De är 

sköra, vilka krav kan man ställa på arbetsgivaren” 

”Offentlig sektor/stora företag/små privata företag” 

”Svårt med offentlig sektor”, ”Svårt med stora företag”, ”Utbildning viktigt i offentlig sektor”, 

”Tillgången till offentlig sektor?”, ”Kvinnodominerade offentlig sektor svårt”, ”Liten verkstad 
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enklare”, ”2/3 får jobb på små privata företag”, ”Ej utbildningskrav på små privata företag”, ” 

Arbetsuppgifter på små privata företag” och ”Jobb på små privata företag” 

”Timanställningar” 

”Svårt att vara på flera arbetsplatser”, ”Riskfyllt med timvik med aktivitetsersättning” och 

”Timanställning väg in på arbetsmarknaden” 

”Könsuppdelning” 

”Könsstängda arbetsplatser”, ”Könsstereotypa arbetsplatser”, ”Könsstereotypt på daglig 

verksamhet”, ”Jämn könsfördelning efterfrågat”, ”Ingen ensam kvinna på mansdominerad 

arbetsplats”, ”Uppblandade arbetsplatser”, ” ”Mansdominerade arbetsplatser?”, ”Utbildningskrav 

mansdominerade arbetsplatser”, ”IT mansdominerat”, ”Positivt med jämnare fördelning”, ”Kvinnlig 

eller manlig kultur” och ”Investering med annat kön”. 

 

Arbetskonsulenten 
 

Förhållningssätt 

 

Bemötande 

”Fokus är funktionshinder” 

”Tro på personen utifrån funktionsnedsättningen”, ”Funktionshinderanpassat, ej könsanpassat” 

”Bygga relation” 

”Bygga relation genom kartläggningen”, ”Gemensamma intressen konnektar”, ”Skapar tillit att prata 

om annat”, ”Lyssna och visa intresse” 

”Individfokus” 

”Bemöta individen, inte kvinnor och män”, ”Dra upp byxor”, ”Individuellt bemötande, strukturellt i 

bakhuvudet”, ” Möta där de är”, ” Lägga krut på det individuella planet”,” Individuell bedömning för 

framgång”, ”Våga prova!”, ”Få upp gnistan”, ”Tro på personens förmågor” 

”Långa processer” 

”Nära, långvarigt, kontinuerligt stöd”, ”Långa processer”, ” Långa processer innan anställning” 

Prata om svårigheter 

”Hjälp att formulera svårigheter” 

”Ej hjälp utan att prata om diagnoser”, ” Både styrkor och svagheter”, ”Sätta enkla ord” 

”Acceptans/Motstånd” 
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”Öppenhet med funktionsnedsättning”, ”Jättekänsligt och svårt”, ” Ej pratat hemma”,”Befrielse att få 

prata”,  

”Olika funktionsnedsättningar - olika laddning” 

”Svårt med intellektuell funktionsnedsättning”, ”Behöver längre tid för inlärning ok”, ”Lättnad att 

prata”, ”Inte backa för intellektuell funktionsnedsättning” 

”Lätt med ADHD, svårt med psykiska besvär” 
 
”Svårare prata om psykiska besvär” 
 

Vidga vyerna 

 
”Gå över könsgränserna” 
 
”Tjejer kan titta på byggnadsjobb”, ” Motverka val utifrån könsroller”, ”Strukturerna gäller för hela 

arbetsmarknaden”, ”Flicka hittade ny inriktning efter studiebesök”, ”Utmana genom studiebesök”, 

”Oväntade val -man till vården, kvinna till mansdominerad plats”,  

”Yrkeskunskap” 
 
”Känner till kanske 25 av 6000 yrken”, ” Titta på bristyrken”, ” Yrkeskortleken”, ” Ville jobba i butik 
först”, ”Om de bara visste vad som fanns”, ”Risk att bara gå på de egna önskemålen”, ” Studiebesök 
för att känna på miljön”, ”Studiebesök går inte alltid få till”, ”Hamnar lätt i samma mönster”, Göra 
bilden mer nyanserad”, ”Vidga perspektiven och vi behöver också kunskap”, ” 8500 jobb i Sverige, 
måste kunna hitta något”, ”Väcka nyfikenhet på nya saker”  
 

”Stärkande” 

”Öppnar nya vägar”, ”Kvinnorna dålig självkänsla”, ”Lyfta flickorna”, ”Växer av kartläggningen”, 

”Bygger upp från bl.a. fritidsintressen”, ”Fick tyngd i sig själv”, ”Kompetens och uppskattning i jobb”, 

”Våga släppa masken”, ”Fungerar oväntat bra med andra arbetsuppgifter”,  

 

Arbetsmetoder 

 

Insatsstart 

”Frivillighet/Tvång” 

”Studiebesök sen medvetet beslut”, ” Frivilligt?”, ”Frivilligheten har minskat”, ”Regelverk påverkar 

frivilligheten”, ”Måste”, ” "Frivillighet" påverkar processen”, ”Rehabilitering stressande”, ”Inte fatta 

beslut vid sittande möte”, ”Ej omedelbart beslut”, ”Tvång ska inte finnas från oss”, ”Stressad 

situation”, ”Kraven från FK har ökat”, ”Kartläggning efter medvetet beslut”, ”Måste för att få 

pengar”, ”Vågar inte prova”, ”Säkerhet innan man provar”, ”Ej omedelbart beslut”, ”Ej helt frivilligt”, 

”Arbetsträning eller annat”, ”Olika handläggare, olika krav”, ”Ej spä på tvång från myndigheten” 
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”Motivation” 

”Orkar jag, kan jag, vill jag”, ”Grundbult”, ”Möjlighet till SE vid motivation”, ”säga nej utan 

motivation”, ”Drivkraft” 

Kartläggning  

”Deltagarens bakgrund” 

”Bakgrundsbeskrivning, lära känna”, ”Tidigare erfarenheter”, ”Inventering”, ”Frågebatteri”, ” 

Individuellt utifrån erfarenhet”, ” Erfarenheter, kunskaper, drömmar”, ”Vi fokuserar på arbete, kan 

missa annat”, ”Drivkrafterna kommer inte alltid fram”, ”Veta mer om drivkrafter”, ”Förstå 

drivkrafterna, stötta bättre”, ”Varför vill man jobba?” 

”Hitta styrkor/svagheter” 

”Hitta styrkor”, ”Styrkor bland fritidsintressen”,” Mer styrkor än svårigheter", ”Självklart med 

styrkor”, ”Vad mår man bra av”,” Bra info från praktikplatser”, ”både styrkor och svagheter”,” Visa 

styrkorna”, ”Applicerbara styrkor”, ”vilket stödbehov?”, ”Svårigheter och stöd”,” Är stödbehovet 

tillgodosett?” 

”Ge insikt om arbetsplatser” 

”Ta död på drömmar”,” Vad göra i butik?”,” Innebörd av butiksarbete”,” Man känner till butiksjobb”, 

”Studiebesök”,” Butik, lager, administration, svårt att hitta”, ”Förberedande verksamheter”,” Bryta 

ner arbetsuppgifter”,” Yrken man inte känner till”, ”Lager: stressigt, intensivt, krävs truckkort”, "Här 

finns det arbete", ”Studiebesök blir konkret”,” Yrkeskortlek”, ”Substans bakom önskemålen?” 

”Utmynnar i platsbehov” 

”Företagskonsulent letar arbetsplats”,” Företagskonsulent tänker vitt och brett”,” Företagskonsulent 

letar arbetsplats utifrån platsbehov”,” Kartläggning ger platsbehov”,” Så specifikt som möjligt”, 

”Utifrån önskemål om utformning”, ”Utformning av arbetsplats ger god information”, ”Så noga som 

möjligt”,” Viktigt med bra underlag” 

Lämpliga arbetsuppgifter 

”Avlastning för arbetsgivaren” 

”Hitta arbetsuppgifter vid sidan av”, ”Hitta arbetsuppgifter som sätter guldkant”, ”Måste vara riktiga 

arbetsuppgifter”, ”Extrauppgifter” 

”Få erfarenhet” 

”Allt man prövar blir erfarenhet”, ”Helst inte misslyckande” 

”Individ före kön” 

”Mer personlighet än kön”, ”Skiter i kön”, ”Kritisk för lämplighet”, ”Utmaning att bryta loss lite”, 

”Jobb för kvinnor resp. män?”, ”Ej automatisk förskola eller vård med tjej”,” Vissa egenskaper för 

vård, skola”,” Tufft att komma ensam tjej” 
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Relation till arbetsplatsen 

”Öppenhet?” 

”Presentation för arbetsgivare”, ”Vad får vi tala om?”, ”Egna ord på svårigheter”, ”Organisationen 

känd”, ”Öppenhet gör det lättare, ”Förnekelse försvårar”, ”Öppen och tydlig”, ”Missar 

anpassningar?”, ”Inte prata om svårigheter”, ”Sköta kontakten själv”, ”Hur många ska veta?”, ”Hur 

yttrar sig svårigheterna?”, ”Bygga upp kontakten” 

”Arbetsgivarens utmaningar” 

”anpassningar vid diffus problematik”, ”ojämnhet vid psykisk ohälsa ger osäkerhet för 

arbetsgivaren”, ”Svårt att förhålla sig till ojämnhet”, ”Kunna lita på”, ”Svårt att prata om diffus 

problematik”, ”Närvaro på arbetsplatsen”, ”Lättare med rutinbundenhet”, ”Osäkerhet från 

arbetsgivaren”, ”Vilja att lära”, ”Vilka krav kan man ställa?”, ”svårt med psykisk ohälsa” 

”Avslut” 

”Vad är orsaken?”, ”Ringa in vad som hände”, ”Ej anställning, leta ny plats”, ”Ta med erfarenheter” 

 

Utbildning 

”Avslut mot studier” 

”1 av 10 mot studier”, ”Folkhögskola bra alternativ”, ”Komvux kan vara bra”, ”Bättre än arbete”, 

”Prova praktik före utbildning”, ”Yrkesvuxutbildningar”, ”Starkare på arbetsmarknaden”, ”Lyckad 

praktik ökar motivationen” 

”Ta studielån?” 

”Broms för studier”, ”Rekommenderar inte studielån” 

Övriga stödbehov 

”Annat stöd före arbetsprövning” 

”Behövs annat stöd före arbetsprövning”, ” Ibland annat stöd parallellt, ibland före”, ”Kan behöva 

annat stöd först”, ”får börja med Habiliteringen istället”, ”Annan grund startskott på process” 

”Samordna övrigt stödbehov” 
 
”Inte bara arbetsinriktat stöd”, ”Stöttar så att övrigt stöd fungerar”, ”Spindeln i nätet”, ”Samverkan 

och samordning” 
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