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Abstract 
Författare: Maria Larsdotter 

Titel: Av ord är du kommen – ord skall du åter varda 

Språklig reproduktion av rådande social ordning 

i Försäkringskassans funktionshinderpolitiska strategi 

Kandidatuppsats: SOC346, 15 hp 

Handledare: Ann-Mari Sellerberg 

Sociologiska Institutionen, framlagd vårterminen 2016 

Problem/Bakgrund: 1993 antogs Förenta Nationernas (FN) Standardregler och 2006 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Den svenska 

funktionshinderpolitiskens mål, i enlighet med FNs dokument, är sedan många år att 

samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i 

samhällslivet. Fortfarande 2016 är målet långt ifrån uppfyllt men samma målsättning står fast.  

Syfte: Att studera den språkliga konstruktionen av delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättningar i avsikt att förstå hur myndigheter på det funktionshinderpolitiska 

området ser på sitt uppdrag och på den samhällssituation de har uppdragits att förändra. 

Kortfattad beskrivning: Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är att samhället är en 

social konstruktion skapad och upprätthållen alternativt förändrad genom dess medborgare. 

Detta sker i interaktion med varandra och samhället. Språket är en social handling och 

konstruktion som likt samhället aktivt och kontinuerligt skapas och omskapas. Den sociala 

positionen i samhället för personer med funktionsnedsättningar är liksom för andra beroende 

av den kollektiva språkhandlingen - diskursen. Genom en analys av ideationell grammatisk 

och diskursiv konstruktion i skrivet språkbruk söker författaren förstå varför myndighetens 

arbete för ökad delaktighet i samhället inte lett till måluppfyllelse. Tesen är att det är i 

språkets diskursiva och ideationella funktion ett svar kan hittas. 

Slutsatser/Resultat: I Försäkringskassans skriftliga rapporter framträder ett tvetydigt 

förhållande till både orsak och verkan i det funktionshinderpolitiska arbetet för ökad 

delaktighet. Det ideologiska budskapet i textens diskursiva konstruktion är att myndigheten 

framställer arbetet för att uppnå sina mål som mycket framgångsrikt, även när det resultatet 

som redovisas är en minimal alternativt omätbar förändring eller att målet inte alls uppfyllts. 

Vidare förefaller Försäkringskassan lägga ansvaret för utebliven delaktighet hos individen. 

Nyckelord: funktionshinderpolitik, funktionsnedsättning, delaktighet, interaktion, social 

konstruktion, ideationell grammatik, diskursanalys, maktrelationer, textanalys, språkbruk 
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1   Uppsatsens disposition 
Uppsatsens övergripande mål är att lyfta fram och diskutera språkets diskursiva roll i 

myndighetstexter på det funktionshinderpolitiska området. Inledningsvis redogör jag kort för 

den funktionshinderpolitiska situationen i Sverige idag och beskriver hur Förenta Nationernas 

(FN) standardregler och konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 

ligger till grund för lagstiftning och myndighetsarbete.  

I bakgrundskapitlet presenteras en översikt av begreppsutvecklingen från efterkrigstidens 

segregerade välfärdspolitik, via kollektiv integrationssträvan till ett mer individrelaterat fokus 

på valfrihet och delaktighet. Samtidigt beskriver jag hur begreppsutveckling på 

funktionshinderområdet kan kopplas till samhällsutveckling de senaste 60 åren. 

Jag formulerar problemställningen och syftet runt en fråga om varför de senaste 16 årens 

målsättning i Sveriges och specifikt Försäkringskassans myndighetsarbete har varit 

formulerad på samma sätt utan att leda till uppfyllelse och förankrar denna diskussion 

teoretiskt i ett symboliskt interaktionsperspektiv kombinerat med en socialkonstruktionistisk 

förklaring av samhället och ett diskursanalytiskt förhållningssätt till språket som både central 

social handling och en social konstruktion i sig själv.  

Som metod för undersökningen kombinerar jag textanalytiska verktyg som diskursteori 

och systemisk-funktionell grammatik. Resultatet av min analys blir: Försäkringskassans 

tvetydiga ideologiska budskap är att all förändring, oavsett omfång eller valör, av den sociala 

situationen för personer med funktionsnedsättning är en framgång, men också att 

förändringen förväntas ske inom ramen för rådande sociala struktur. 

2   Inledning 
En mycket stor grupp människor i samhället lever med olika former av varaktiga 

funktionsnedsättningar till följd av en medfödd eller senare i livet förvärvad skada eller 

sjukdom. För en del är konsekvenserna av detta en liten del av vardagen som bara påverkar 

vissa aktiviteter eller situationer. För andra är svårigheterna så omfattande eller av en sådan 

art att i stort sett allt i livssituationen på något sätt påverkas.  

Hur och i vilken omfattning den nedsatta funktionen eller förmågan påverkar vardagslivet 

är dock till stor del en fråga om mötet mellan individen och dess miljö. Det är i den 

situationen ett funktionshinder kan uppstå. Om omgivningen, den fysiska eller sociala miljön, 

däremot ger utrymme för att utföra aktiviteter och ta del av sociala sammanhang utifrån 
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människors olika förutsättningar kanske inte individen behöver begränsas i att vara aktiv eller 

delta som övriga. Tyvärr är idag många miljöer, ur flera aspekter, inte tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättningar som därav inte fullt ut kan ta del i samhällslivet. De 

hamnar på så sätt utanför många av samhällets gemenskaper. 

I den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (Proposition 1999/2000:79, 

2000) slår regeringen fast att funktionshinder är ett problem som uppstår i miljön och inte en 

förutsättning hos individen och att hindret därför är möjligt att avhjälpa genom att utforma ett 

tillgängligt samhälle (a. a., 2000).  

Handlingsplanen bygger till stora delar på Förenta Nationernas (FN) Standardregler för att 

tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar jämlikhet och delaktighet i samhället som 

antogs 1993 (a.a., 2000, bilaga 6)  Riktlinjer drogs upp för arbetet med att avhjälpa befintliga 

hinder och förebygga att nya uppstod. Som konkreta exempel nämndes fysisk tillgänglighet 

till offentliga byggnader och rörlighet i samhället samt möjligheten att ta till sig och förmedla 

information utifrån olika sätt att kommunicera. Betoning lades på vikten av insikt och 

medvetenhet hos alla i samhället om hur utformningen av social och fysisk miljö påverkar 

livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar. Särskilt viktigt sågs behovet av 

förändrade attityder till människors olika förutsättningar samt lagstiftning mot diskriminering 

på olika samhällsområden. Generella lösningar förespråkades framför särlösningar. 

Alla skulle ha möjlighet att delta på jämlika villkor.  

Tidsplanen var att enkelt avhjälpta hinder skulle åtgärdas omgående och det lite mer 

långsiktiga målet var att planen skulle vara genomförd till 2010 (a. a., 2000). 2006 antog FN 

Konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FN, 2006; 

Socialdepartementet, 2008) vilken är en utveckling och förstärkning av Standardreglerna från 

1993. Konventionen ratificerades av Sverige 2008 och blev därmed svensk lag.   

I juni 2011 gav regeringen åter i uppdrag åt 17 myndigheter att utforma en strategi för att 

genomföra en funktionshinderpolitik med samma syfte som propositionen 2000;   

”… målen för funktionshinderspolitiken och inriktningen ska ligga fast; en 

samhällsgemenskap som grund, ett samhälle som utformas så att människor med 

funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället och jämlikhet i 

levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning.” 

(Socialdepartementet, 2011)  

I det nya uppdraget konstateras dock att målsättningen är ständigt aktuell utan bortre tidsgräns 

(a. a., 2011). 
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3   Bakgrund 

3.1   Från objekt eller subjekt i samhällets meningsbygge 

I inledningen till antologin Delaktighetens språk (Gustavsson, 2004) ger Anders Gustavsson, 

professor i specialpedagogik och handikappforskning, en bild av hur funktionshinder som 

dimension på allmänna samhällsfrågor först började ta form vid 1900-talets mitt. Tidigare 

hade frågan varit en angelägenhet hänvisad till enskilda organisationers välgörenhet. 

Under efterkrigstiden inledde Sverige sin utveckling mot ett relativt starkt 

välfärdssamhälle. Välfärdsbyggandet bestod både av en strävan efter allmän välfärd och en 

ambition att från samhällets sida ”ta hand om” dem som inte klarade sig själva. 

Omhändertagandet skedde dock till en början väl avskilt från övriga medborgares vardagsliv. 

Detta ledde till en social organisation med syfte att vara hjälpande, som samtidigt skapade en 

tradition av skilda behov och förutsättningar. Få eller inga möjligheter till gemenskap med 

personer utan funktionsnedsättning gjorde gruppen i det närmaste osynlig för omvärlden. 

Först på 1960-talet började personer med funktionsnedsättningar ses som en aktiv del av 

samhället, konstaterar Gustavsson.  

Under 1960-70 talen inleddes den organiserade rörelsen för medborgarrättsfrågor för 

personer med funktionsnedsättningar. Målet var att bryta den sociala segregationen för att 

personer med funktionsnedsättningar skulle integreras i det ”allmänna” samhället och detta 

skulle anpassas för att ge plats åt gruppen.  

Efter hand har kampen kommit att utvecklas i två delvis parallella riktningar med olika 

perspektiv på orsaken till segregation och på funktionshinder. Denna första uppdelning kan 

beskrivas som den ekonomiska respektive den medicinska/sociala orsaksmodellen. Den 

ekonomiska förklaringsmodellen ser institutionell och systemisk utestängning från välfärden 

och ett ekonomiskt underläge på grund av en otillgänglig arbetsmarknad som förklaring till 

segregation. Den medicinska/sociala modellen ser funktionsnedsättningen och dess 

konsekvenser som orsak till exkludering.  

Den medicinska/sociala förklaringsmodellen kan också i sig delas upp i två parallella 

linjer; den medicinska modellen som fokuserar på skadan/avvikelsen som något som ska 

behandlas, botas eller kompenseras och där både problemet och lösningen ligger hos 

individens skada. Den sociala förklaringsmodellen menar att det är i mötet mellan en person 

med funktionsnedsättning och en otillgänglig miljö som funktionshinder skapas (a.a., 2004). 
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3.2   Språket som speglar samtiden 

Begrepp för sociala fenomen ”[…] får generellt ofta sin innebörd inom ramen för en viss 

omsorgsideologi och […] är ett tidstypiskt sätt att lösa ett allmänt uppmärksammat problem” 

menar sociologen och handikappforskaren Mårten Söder i Normalisering Og integrering: 

Omsorgsideologier i et samfund i Nedring (Söder, 1992).  

1960 och 70-talens funktionshinderrörelse formulerades i termer av integration och 

anpassning. I början av 1990-talet kom fokus att mer och mer ligga på delaktighetsbegreppet 

som en reaktion på en samhällsdiskussionen med fokus på ökad valfrihet och inflytande för 

individen, snarare än en passiv integrering (Gustavsson, 2004).  

Begreppet delaktighet antyder, menar Gustavsson, en annan lösning på 

utanförskapsproblemet än begreppet integrering:  

”Min tes är således att delaktighet i hög grad utvecklats som ett politiskt-

ideologiskt begrepp och att det är genom att studera denna användning som 

vi kan få syn på delaktighetens grundläggande innebörder.” 

 (Gustavsson, 2004, sid 17) 

En parallell språklig utveckling är det förändrade språkbruket där ord som handikapp och 

handikappade personer med tiden har ersatts med funktionsnedsättning - för den individuella 

förutsättningen, funktionshinder - som uppstår i mötet med en otillgänglig miljö, samt person 

med funktionsnedsättning - där funktionsnedsättningen inte ska ses som definierande för vad 

personen är, utan som en förutsättning personen har (Socialstyrelsens termbank, se bilaga 1). 

4   Problemformulering  
Det är i år 16 år sedan regeringen formulerade sin handlingsplan för funktionshinderpolitiken 

och 8 år sedan FNs Konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättningar blev 

svensk lag. Målsättningen i dessa dokument och för regeringens funktionshinderpolitik är och 

har varit den samma under denna tid:  

”… en samhällsgemenskap som grund, ett samhälle som utformas så att människor 

med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället och jämlikhet i 

levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning.” 

(Socialdepartementet, 2000) 

Strategin för att uppnå målet har också formulerats på samma sätt genom åren : minska 

hindren och öka möjligheterna genom att göra den fysiska miljön och samhällsstrukturen 
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tillgänglig för alla samt att genomföra kunskapsinsatser för ökad acceptans och tolerans för att 

människor har olika fysiska, psykiska, kognitiva och sociala förutsättningar 

(Socialdepartementet, 2000; 2009; samt 2011). 

2011 gav återigen regeringen 17 myndigheter i uppdrag att under en femårsperiod ta fram, 

presentera och genomföra en strategi utifrån av regeringen prioriterade delmål på respektive 

myndighetsområde. Detta skulle i förlängningen ge ett samhälle med full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2011). 

I den sammanställda rapporten publicerad i maj 2015, konstaterar Myndigheten för 

Delaktighet att det endast är ett fåtal av myndigheternas delmål som kan anses bli uppfyllda 

(Myndigheten för delaktighet, 2015). 

I 16 år har Sveriges funktionshinderpolitik formulerats utifrån samma problem, samma 

målsättning och med samma strategi. Förändringen av läget uteblir. Kan det vara så att 

formuleringen av delaktighetsproblem i samhället och strategin för att åtgärda detta inte 

avspeglar den faktiska samhällssituationen för personer med funktionsnedsättning? Eller är 

det målsättningen som inte är realistiskt formulerad? 

4.1   Syfte  

Mitt syfte med denna undersökning är att studera myndigheternas syn på delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning och på funktionshindrande faktorer i samhället, genom att 

dekonstruera språkbruket i funktionshinderpolitiska texter.  

I min analys ger jag förslag till en tolkning av hur myndigheterna formulerar den 

delaktighet de är satta att uppnå och hur de beskriver arbetet för att nå dit. 

4.2   Avgränsning 

Jag avgränsar min studie till myndigheten Försäkringskassans slutrapport som publicerades 

10 mars 2016 (Försäkringskassan, 2016) och textavsnitt i den som innehåller beskrivningar 

för problemidentifiering, målsättning, åtgärder och orsaksförhållanden för insatsen 

Aktivitetsersättning (se bilaga 2).  

Valet av Försäkringskassan gör jag då dess myndighetsuppdrag, socialförsäkringen, är en 

del för arbetsmarknadspolitiken, som av regeringen utsetts till prioriterat område för 

funktionshinderpolitiken (Socialdepartementet, 2011). Insatsen aktivitetsersättning och unga 

vuxnas deltagande på arbetsmarknaden har Försäkringskassan utsett som prioriterat delmål 

för sitt strategiska arbetet inom funktionshinderpolitiken (Försäkringskassan, 2016). 
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4.3   Forskningsfrågor 

Hur beskriver Försäkringskassan målet med funktionshinderpolitiken och vägen dit? 

Vad menas (i det här sammanhanget) med funktionshinder och vilka hinder för delaktighet ser 

myndigheten för personer med funktionsnedsättning? 

Vad är orsak och verkan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning? 

4.4   Tidigare forskning 

En översikt av funktionshinderforskningen under de första åren av 2000-talet visar att en 

dominerande andel forskningsprojekt handlar om medicinska och vårdrelaterade frågor. 

Fokus ligger på individuella nedsättningar av funktion och/eller förmåga hos individer eller 

inom grupper av individer, ofta formulerat i termer av diagnos. Trots att diskursen 

funktionsnedhinder inom samhällsvetenskapen har kommit att kännetecknas av de 

miljörelaterade begreppen delaktighet, inflytande och inkludering fokuserar forskningen 

fortfarande på medicinska diagnoser och individperspektivet snarare än miljön. Det finns 

samtidigt en stor efterfrågan hos bland annat statliga myndigheter på kunskap om 

funktionshindrande faktorer i samhällsmiljön och hur dessa kan avhjälpas, konstaterar 

sociologen Berth Danermark vid Örebro universitet i en rapport på uppdrag av det statliga 

forskningsrådet Forte (Forte, 2014).  

Den specifika forskning på området språkbruk och funktionsnedsättningar pågår främst 

inom ramen för handikappvetenskap (disability studies) där bland annat framväxten av det 

relativa handikappbegreppet och övergången från begrepp som integration och anpassning till 

delaktighet och tillgänglighet diskuteras. En rapport som utförligt behandlar begreppsfrågan 

är Det relativa handikappbegreppets framväxt och etablering, Rapport om förutsättningar för 

det relativa handikappbegreppets tillkomst och etablering i Sverige av Marie-Louise Larsson-

Severinsson, Olov Andersson och Magnus Tideman (Larsson-Severinsson, Andersson, & 

Tideman, 2004).  

Ett diskursivt och historiskt perspektiv på funktionshinderpolitik och språkbruk i såväl ord 

som bild anlägger Karin Ljuslinder i sin doktorsavhandling i Medie- och 

kommunikationsvetenskap På nära håll är ingen normal, Handikappdiskurser i Sveriges 

Television 1956-2000 (Ljuslinder, 2002) där hon undersöker ”Vilken roll spelar 

massmedierna för de handikappolitiska målens realiserande” (Ljuslinder, 2002, s 10). 

Ljuslinder konstaterar att i Sveriges Televisions programutbud, ända sedan starten på 1950-

talet, har program om funktionshinder konstant haft en försvinnande liten del av 
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sändningstiden, ungefär 1-2 promille. Under de första årtiondena avspeglade programmen den 

rådande samhällssynen på funktionshinderfrågor; 1950-talets program hade ett 

individrelaterat vårdperspektiv som under 1960-1970-talen övergick i ett 

normaliseringsperspektiv. Efter 1980 har programmen dock blivit kvar i det perspektivet och 

inte på samma sätt följt med i en ändrad samhällssyn.  

Inslag om funktionshinder förekommer främst i nyhetsprogram eller dokumentärer och 

personer med funktionsnedsättningar porträtteras i stort sett enbart genom en nedsatt/ 

avvikande funktion i relation till den ”normala förmågan” hos omgivningen.  

Funktionsnedsättningen framställs, enligt Ljuslinder, som helt dominerande i personens liv 

och identitet. Berättelsen fokuserar på den kamp och ansträngningar individen fått gå igenom 

för att uppnå och behålla en ”normal situation”, berättelser om hur individen med 

funktionsnedsättning ändå lyckats bli ”som alla andra” (a.a., 2002). 

5   Teori 
Det teoretiska perspektivet i denna uppsats tar sin utgångspunkt i Georg H. Meads 

socialpsykologiska teori om den aktiva socialt interagerande människan såsom den beskrivs i 

Medvetande, jaget och samhället (Mead, 1995), grunden till den sociologiska teoririktning 

och metod som kom att benämnas symbolisk interaktionism (Blumer, 1989). 

Vidare använder jag en beskrivning av samhället som social konstruktion, 

socialkonstruktivism, formulerad av Peter L. Berger och Thomas Luckmann i The social 

construction of reality, a treatise in the sociology of knowledge (Berger & Luckmann, 1966) 

och det sociala språkbrukets, diskursens, roll för social ordning och maktrelationer i samhället 

enligt Norman Fairclough i Language and Power (Fairclough, 2015). 

5.1   Den sociala människan 

Den amerikanska sociologen Georg H. Meads socialpsykologiska teorier presenterades första 

gången 1935 i det postuma samlingsverket Medvetande, jaget och samhället (Mead, 1995), 

vilken bygger på föreläsningsanteckningar av hans studenter.  

Människan, menar Mead, är en från början biologisk varelse som i kommunikation med sig 

själv och sin omgivning, via gester och signifikanta symboler utvecklar sitt medvetna sociala 

jag och i interaktion med andra - samhället. ”Medvetandet är närvaron av signifikanta 

symboler i beteendet” (a.a., 1995, s 16-17). Alla handlingar utgår från den mening individen 

lägger i handlingen och denna mening omformas i relation till den agerandes tolkning av 

situationen. Det är i den sociala interaktionen mellan individ och omvärld som mening 
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skapas, formas och omformas (a.a., 1995). 

5.2   Det socialt konstruerade samhället 

Inspirerade av bland annat Georg H. Mead utvecklade sociologerna Peter L. Berger och 

Thomas Luckmann ett kunskapssociologiskt perspektiv i sitt, för socialkonstruktivismen 

centrala, verk The Social Construction of Reality, a treatise in the sociology of knowledge. 

(Berger & Luckmann, 1966) De ser verkligheten och samhället som sociala konstruktioner 

som uppstår, formas och omformas i den vardagliga interaktionen mellan människan och dess 

omgivning. Kunskap och erfarenhet genereras när handlingar och symboler upprepas och av 

vana och rutin formas sociala mönster. ”Verkligheten” och vad som är verkligt för individen 

och för samhället som kollektiv är enligt Berger och Luckmann en produkt av dess sociala 

erfarenhet, dess samlade kunskap (a.a., 1966). 

”…[we] define ”reality” as a quality appertaining to phenomena that we 

recoginize as having a being independent of our own voilition (we cannot 

”wish them away”), and define ”knowledge” as the certainty that 

phenomena are real and that they possess specific characteristics” 

  (a.a., 1966, sid 1) 

Den  sociala ordningen i ett samhälle är, sedd ur detta perspektiv, inte en av naturen given 

ordning utan uppstår som en produkt av mänsklig kollektiv aktivitet, fastslår Berger och 

Luckmann: ”Social order is a human product, or, more precisely, an ongoing human 

production.”  (a.a., 1966, sid 52). 

Den biologiska människan kan inte existera helt ensam, i sig själv, utan måste för sin 

överlevnad interagera i och med sin omgivning. Människan har visserligen vissa biologiska 

förutsättningar och egenskaper, menar Berger och Luckmann. De sociala konstruktionerna 

skapas dock inte av den biologiska ”naturen” utan som en produkt och en process av 

individers och gruppers sociala aktivitet i interaktion med andra. 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan till exempel kön sägas vara en biologisk 

konstruktion medan genus som kvinnlig eller manlig är socialt skapade kategorier. Hur 

individerna kommer agera socialt står inte i ett givet förhållande till deras fysiska/biologiska 

konstruktion (a.a., 1966). 

Sett ur detta perspektiv kan en funktionsnedsättning sägas vara en kroppslig (fysisk, 

psykisk, kognitiv etc.) förutsättning för individens möjlighet att utföra eller delta i en aktivitet 

medan delaktighet alternativt socialt utanförskap är av människan via det sociala språkbruket, 
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diskursen, skapade och omskapade begrepp som endast existerar i en social kontext. 

5.3   Social produktion och reproduktion 

All aktivitet som upprepas formar mönster, blir till vanor och rutiner för individen, 

konstaterar Berger och Luckmann. Aktiviteter och aktivitetsmönster kombineras, 

effektiviseras och generaliseras. Upprepade handlingar ger individen och kollektivet kunskap 

och erfarenhet som sedan kan användas för att effektivisera och förutse skeenden i 

vardagslivet. Denna generaliserade erfarenhet ger människor möjlighet att samordna sina 

aktiviteter i olika sociala mönster och/eller institutioner (a.a., 1966). 

Sociala institutioner bildas som formationer av ömsesidigt definierade och identifierade 

aktörers gemensamma aktivitetsrutiner. Syftet med institutionalisering är en rationaliserad 

aktivitet och en möjlighet för deltagarna att samordna sina aktiviteter, förutse vad den andre/ 

de andra kommer göra och hur resultat troligen kommer se ut. En gemensam kunskap skapas 

på grunden av delade erfarenheter i den gemensamma aktiviteten och i observerandet av 

varandras agerande och återskapas, reproduceras, genom upprepning. 

En social konstruktion institutionaliseras genom aktörernas handlingar och aktörerna 

identifierar sig och identifieras av varandra utifrån sina sociala roller, uppgifter och 

handlingar (a.a., 1966). 

5.4   Språkets makt och maktens språk 

Den brittiske sociolingvisten Norman Fairclough konstaterar i sin bok Language and Power 

(Fairclough, 2015) att språket som social handling, diskursen, är en del av samhället och det 

går därför inte att skilja språk och samhälle åt: 

” My view is that there is not an external relationship ”between” language 

and society; linguistic phenomena are social phenomena of a special sort, 

and social phenomena are (in part) linguistic phenomena.”  

(a.a., 2015, sid 55-56) 

Den sociala verkligheten, samhället som social konstruktion, avspeglar sig i  

samhällsmedborgarnas språkbruk. Vad som är “sanning”, vem som får säga eller kan göra 

vad, vilken roll och vilket ansvar för handlingar och för samhällets organisation individerna 

och olika samhällsgrupper har styrs av och genom diskursen. Även individens och gruppens 

sociala identifikation och relation till varandra och samhället är en produkt av det diskursiva 
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språket. Samtidigt är språket medproducent av den sociala ordningen genom sin ständigt 

pågående reproduktion av diskursens konventioner (a.a., 2015). 

5.4.1   Språkets ideologiska funktion  

Till skillnad från Mead ser Fairclough inte den gemensamma tolkningen av mening, 

betydelse, i en språklig symbol eller språklig handling som nödvändig för interaktion. 

Tvärtom, menar han, karaktäriseras de diskursiva konventionerna snarare av mångfald, 

motsatsförhållanden och maktkamp. Den som har makten strävar efter att den ordningen ska 

upprätthållas vilket kan ske genom tvång eller förhandling och den som saknar makt kämpar 

för en förändring. I den mån en ömsesidig meningstolkning uppstår sker det genom att den 

som har makten genom förhandling uppnår en situation av konsensus (a.a., 2015). 

Fairclough betonar den socialt konstruerade diskursens roll i den ständigt pågående 

processen, med hans ord kampen, för skapande, upprätthållande och förändring av samhällets 

maktrelationer. “[Discourse is] language as social practice determined by social structures” 

(a.a., sid 51) Diskursen konstrueras i relation till sociala strukturer inom vilka den är verksam, 

men är också den kraft genom vilken de sociala strukturerna upprätthålls eller förändras. De 

språkliga konventioner och ”regler” som håller samman sociala institutioner styr diskursen. 

Diskursen i sin tur påverkar de sociala strukturernas sammansättning och maktrelationer 

mellan individer, samhällsgrupper och institutioner (a.a., 2015). 

5.4.2   Ideologi, standardisering och “sunt förnuft” 

Som ett språkligt uttryck för gemensamma värderingar av kunskap och erfarenhet är 

diskursen med och formar samhällets kollektiva medvetna, det “sunda förnuftet”. Genom en 

ständig upprepning av meningsskapande idéer och uttalanden och via sociala 

språkinstitutioners standardiserande insatser förstärks en gemensam tolkningsgrund av det 

som utgör verkligheten. Via självklarheten i det underförstådda sunda förnuftet kan den 

ideologiska tolkningen av vad som är rimligt reproducera maktförhållanden, sociala 

identiteter och institutioner. Det är i upprepningen, och i vissa avseenden utelämnandet till 

tolkning, av den underförstått självklara outtalade bakgrundsinformationen som ett 

sammanhang blir begripligt för mottagaren och därigenom bibehålls den sociala ordningen 

och verklighetsuppfattningen.  

För att en förändring ska komma till skott krävs att den underliggande ideologiska 

dimensionen i diskursen lyfts upp på en en medveten nivå och belyses.  

I av samhällets utsedda institutioner för språkorganisation, till exempel produktionen av 
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språkreglerande lexikon, ordböcker och andra referensverk för “korrekt språkbruk”, ligger en 

möjlighet till befästande av existerande diskurs men också en möjlighet till förändring genom 

nytillskott och revidering. En betydande makt över förändring eller bevarande av samhällets 

sociala organisation ligger således hos den som besitter makten över kodifieringen av ord och 

begrepps betydelse i det standardiserade språket (a.a., 2015). 

5.5   Social identitet  

Precis som den meningsskapande betydelse de språkliga objekten, ord och begrepp, får först i 

och genom social interaktion, får individen sin sociala roll och identitet i och genom 

interaktion (Mead, 1995; Berger & Luckmann, 1966; Fairclough, 2015)  

Fairclough betonar att diskursen begränsar individen till ett visst handlingsutrymme utifrån 

sin sociala position. Denna position konstrueras och bibehålles alternativt förändras liksom de 

kollektiva institutionerna i den diskursiva praktiken. Genom att i diskursen referera till 

tidigare erfarenheter kategoriseras aktörerna och deras handlingar socialt (Fairclough, 2015). 

Att skapa kategorier för att språkligt sortera objekt i sin omgivning är nödvändigt för 

individens överlevnad. Individen strukturerar förståelsen av sin omvärld för att skydda sig 

från utsatthet och sårbarhet, skriver Britta Högberg i ICF – ett verktyg för hälsa och 

delaktighet (Högberg, 2004).  

Denna sårbarhet, menar Högberg, lägger grunden till människans benägenhet att göra sin 

livssituation begriplig och hanterlig genom att sortera, kategorisera, objekten i sin sociala och 

fysiska omvärld. Likadant formar sociala organisationer och institutioner sociala 

försvarsmönster.  Sociala grupper av människor sammanfogas och upprätthålls genom 

medvetet och omedvetet uppmärksammande, förstärkande och försvarande av varandras 

sociala symboler för  tillhörighet. ”De andras” avvikande symboler, de som inte tillhör den 

egna gruppen, behövs som kontrast till tillhörigheten (a.a., 2004). 

Även om språklig och social kategorisering är oundviklig måste den inte nödvändigtvis 

vara värderande, menar medieforskaren Karin Ljuslinder (Ljuslinder, 2002).  Om personer 

med funktionsnedsättning övervägande framställs som varande i ett utanförskap och att de på 

grund av sin funktionsnedsättning hela tiden måste kämpa för att kunna leva ”så normalt som 

möjligt”, bekräftas och reproduceras bilden av det avvikande, det onormala i en 

funktionsnedsättning. Den upprepade värderande kategoriseringen av personer med 

funktionsnedsättning som annorlunda och i behov av stöd för att bli normala, som alla andra, 

förstärker den värderande relationen mellan normaliteten och det avvikande. Detta sätt att 

formulera samhällsfrågor om funktionshinder befäster segregation snarare än verkar 
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integrerande, menar Ljuslinder (a.a., 2002).  

”Det problematiska med [normaliseringsbegreppet] är egentligen inte att 

berättelserna innehåller incitament till betydelser som pekar mot att 

funktionshindrade personer avviker från ett kulturellt normalbegrepp utan 

snarare att normalitet har status av värderingsnorm för människor.” 

 (a.a., 2002, sid 163) 

6   Metod 

6.1   Kvalitativ empirisk studie 

Det empiriska grundmaterialet i min studie består av årsrapporter från de 17 myndigheter som 

ingår i regeringsuppdraget En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-

2016  samt en översikt gjord av Myndigheten för Delaktighet. 

Jag har läst samtliga publicerade rapporter inom uppdraget, men avgränsar närstudien till 

2016 års slutrapporter. Därtill har jag som referens läst den regeringsproposition och 

nationella handlingsplan från 1999/2000, Från patient till medborgare – en nationell 

handlingsplan för handikappolitiken (Socialdepartementet, 2000) som ligger till grund för 

regeringens övergripande funktionshinderpolitiska arbete. 
I den mer ingående textanalysen har jag begränsat mig till att kvalitativt studera 

språkbruket i Försäkringskassans slutrapport inom regeringsuppdraget med fokus på dess 

beskrivning av insatser för personer med aktivitetsersättning. 

6.2   Språkkonstruktion som speglar och formar verkligheten 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips konstaterar i sin bok Diskursanalys som teori 

och metod (Winther Jørgensen & Philips, 1998) att en diskurs kort och gott är ”[…] ett 

bestämt sätt att tala och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” (a.a., 1998, sid 7). 

Norman Fairclough utvecklar i ”Language and Power” (Fairclough, 2015) hur detta sätt att 

tala om och förstå välden kommer till: ”[Discourse is] … language as social practice 

determined by social structures […] a socially conditioned process, conditioned that is by 

other (non-linguistic) parts of society” (a.a., sid 51; sid 56). Han poängterar diskursens roll 

som både källa till och spegling av den sociala värld den omfattar och omfattas av. 

Ett språkligt kategoriserande fenomen återfinns i den grammatiska konstruktionen av 

språket. Hur ett skeende beskrivs och hur aktörer mer eller mindre underförstått tilldelas roller 
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i en process kan förmedla ett för aktörerna aktivt, ansvarstagande alternativt passivt 

deltagande perspektiv i handlingen.  

Med inspiration från Critical Discourse Analysis (CDA) utformad av Fairclough har jag 

tittat närmare på inslag av språkkonstruktioner med ideationell metaforisk karaktär för att 

försöka identifiera den föreställning om verkligheten varifrån metaforen får sitt uttryck. 

Min kvalitativa analys utgår från en systemisk-funktionell grammatisk modell (SFG) 

beskriven i Funktionell grammatik av Per Holmberg,  Anna-Malin Karlsson och  Andreas 

Nord (Holmberg, Karlsson & Nord (red.), 2011) med inslag av diskurs- och begreppsanalys. 

Genom att i texten anspela på underförstådd kunskap kan den grammatiska konstruktionen 

bidra till att vidmakthålla sociala identiteter, strukturer och maktrelationer. Vid en textanalys 

enligt SFG studeras bland annat konstruktioner med tvetydiga eller dolda referenser till 

ansvariga aktörer, processers orsaksursprung och handlingars effekt (Fairclough, 2015; 

Holmberg, Karlsson & Nord (red.), 2011).  

6.2.1   Ideationell grammatik 

Ideation innebär att skapa en ide, en föreställning om verkligheten. Ideationell grammatik är 

ett system för att genom språket gruppera och relatera betydelsebärande händelser och 

fenomen. På så sätt, med hjälp av en kombination av språkets beståndsdelar och system, 

skapas den bild av ett skeende eller ett fenomen som människan använder för att formulera, 

förmedla, tolka och förstå budskap i interaktion med sin omgivning. Denna meningsskapande 

process bygger på deltagarnas individuella och kollektiva erfarenheter och kunskaper 

(Holmberg, Karlsson & Nord (red.), 2011). 

Undersökningen av ideationella grammatiska konstruktioner syftar till att kartlägga 

riktningar och förändringar i handlingar och händelser (transitivitet) samt om deltagare 

framställs som aktiva eller passiva, påverkande eller påverkade i och av processen 

(ergativitet). Jag har även studerat om textens aktörer är konkreta (människor) alternativt 

abstrakta, indirekta eller ur texten uteslutna. De indirekta eller abstrakta aktörerna kan vara 

underförstådda, men i texten uteslutna, alternativt nominaliserade processer som genom ett 

språkligt förtingligande (nominalisering) tilldelas en agerande roll. Därmed får de också ett 

indirekt ansvar för effekten av en handling (a.a., 2011). 



 14 

6.2.2   Ideationella metaforer  

En ideationell grammatisk metafor är en transformerande meningsskapande konstruktion där 

en handling förvandlas till ett ting och därmed kan den förtingligade handlingen bli aktör i en 

ytterligare handling.  

Detta sker ofta genom nominalisering1 av verb till substantiv. Som exempel kan verbet att 

delta omformas till det abstrakta2 substantivet ett deltagande. I och med detta kräver inte 

språkkonstruktionen att en konkret deltagande aktör anges. Ett annat exempel på 

nominalisering är när ett verb + adjektiv, till exempel att vara (verb) delaktig (adjektiv), 

uppträder i formen av det abstrakta substantivet delaktighet. Detta deltagande och denna 

delaktighet kan därmed övergå från att vara handlingar, med en eller flera deltagare, till att 

framstå som aktörer som i sig själva kan agera i, påverka eller påverkas av handlingar.  

Ytterligare ett exempel på en ideationell metafor är adjektivisering där verb omvandlas 

till adjektiv. Till exempel ”ett ökande antal deltagare” där verbet att öka har omvandlats till 

en beskrivande bestämning av substantivet antal.  

Det som händer när processer på detta vis omvandlas till aktörer är att referensen till de 

konkreta (mänskliga) aktörerna ”försvinner”. När den nominaliserade processen själv blir 

aktör får den också ansvar för skeendet och dess effekt. Det framstår inte längre som om en 

konkret aktör orsakar/påverkar ökningen av antalet deltagare som i exemplet ett ökande 

antal. Om fallet är ett minskande antal deltagare kan konstruktionen vara av stort värde för 

den som inte vill att det ska framgå varför antalet deltagare minskar. Om det är deltagandet 

som minskar ökas oklarheten ytterligare. Det framgår inte längre klart om det är antalet 

deltagare eller aktiviteten i deltagandet som minskar. På så sätt blir grammatiken en 

ideologisk kraft (Holmberg, Karlsson & Nord (red.), 2011; Fairclough, 2015). 

6.2.3   Transitivitet och ergativitet 

En transitiv analys av språkbruket ger en bild av händelseriktningen i en handlingsprocess: 

Vad förändras? Resultatet visar en förändringskomponent och vilken typ av relation deltagare 

och process har till varandra.  

I den transitiva textanalysen studeras vem/vad som är försteaktör och vilken typ av 

processer som förekommer. Försteaktör kan vara en konkret deltagare; en person eller grupp 

personer, eller en abstrakt alternativt indirekt aktör; manifesterad genom en ideationell 

                                                
1 Ett annat ord för detta är substantivisering 
2 Ett abstrakt substantiv är en sak/fenomen som ”inte går att ta på”, till exempel närvaro, ansvar, framtid, 
nederlag 
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grammatisk metafor.  

En ergativ analys av språket ger en bild av effekter och yttre påverkan, alltså hur deltagare 

i och på grund av processer blir påverkade av andra och i så fall av vem eller vad. Till 

exempel: Han stänger dörren. Han är här aktiv aktör som stänger dörren, och dörren blir 

genom yttre påverkan, av hans handling, stängd. Effekten av hans handling kan tolkas på flera 

sätt och indikeras av kontexten. Är det en faktisk dörr han stänger eller en symbolisk? Om det 

är en symbol – vad symboliserar den?  

För att en meningskonstruktion ska kunna vara ergativ krävs minst två deltagare; en agent 

som påverkar och ett medium som blir föremål för denna påverkan. (Holmberg, Karlsson, 

Nord, 2011) Det förekommer också ergativa satser där agenten inte nämns men uppenbart 

måste ingå eller ha ingått i processen. Exempelvis “Dörren har stängts”. Någon har stängt 

dörren men vem framgår inte av texten. Att använda ergativa satser utan aktiv, påverkande, 

deltagare metaforiskt kan vara en strategi för att framställa eller dölja ett visst 

orsakssammanhang eller en konkret avsikt genom att lämna tolkningen till mottagaren att 

avkoda. Detta är ett vanligt förekommande ideologiskt inslag i både konstruktionen och 

förstärkning/förändring genom diskurs av rådande maktrelationer (Fairclough, 2015). 

6.2.4   Modalitet  

Modalitet anger på vilket sätt en händelse eller handling sker och modaliteten uttrycks till 

exempel genom hjälpverb och satsadverbial. Ett modalt hjälpverb påverkar huvudverbets 

mening förändrande; exempel på modala hjälpverb i svenskan är måste, vill, kan, får (inte). 

Modaliteten i en handling avspeglar auktoriteten i uttalanden och förskjuter språkhandlingens 

betydelsevärde på någon av fyra skalor; sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. 

Kanske, förmodligen, tror, säkert, ibland, alltid är exempel som indikerar sannolikhet eller 

vanlighet. Adverbial som gärna och helst ger uttryck för villighet. Ska, kommer (att), får 

(inte) ger uttryck på en skala av förpliktelse. 

Modalitet innebär alltid en bedömning. Någon beräknar sannolikheten, vanligheten, 

förpliktelsen eller villigheten i en handling. Bedömningen kan dock vara subjektiv eller 

objektiv. I en subjektiv modalitet introduceras författaren som aktör i en handling, t ex ”Vi vill 

att alla har ett arbete” där det är tydligt att det handlar om en subjektiv bedömning, medan 

användningen av en objektiv modalitetsmetafor som ”det”, ”Det är viktigt att alla har ett 

arbete” presenterar budskapet som ett faktum. Objektiva metaforer kan på så sätt användas 

som en strategi för att naturalisera ett ställt krav men också för att förstärka kraften bakom ett 

indirekt önskemål (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011). 
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6.2.5   Diskursiv maktkamp 

En text som domineras av grammatiska metaforer blir abstrakt och vag. För att förstå textens 

innehåll måste läsaren ”fylla i” de saknade konkreta elementen i ett budskap med kunskap 

byggd på underförstådda förgivet taganden och förhållanden som inte uttalas. Läsaren måste 

använda sitt sunda förnuft och erfarenhetsbas - sin diskursiva personliga resurs - för att förstå 

sammanhanget.  

Detta kan vara och är ofta en mer eller mindre medveten eller omedveten strategi för att 

uppehålla och rekonstruera rådande sociala ordning och diskursiva konventioner alternativt ett 

försök till förändring av maktrelationen genom förändringar i språkbruket (Fairclough, 2015).  

6.3   Subjektivitet 

Språkbruket i en skriven text återspeglar författarens erfarenhet av och kunskap om den 

sociala verklighet texten berör.  Textförfattarens perspektiv på samhället kommer till uttryck i 

textens konstruktion (Berger & Luckmann, 1966; Danermark, 2005; Fairclough, 2015). 

Ett perspektiv kan ses som en position utifrån vilken man betraktar något, 

en position man kan välja och sedan inta. Detta påverkar vad man ser och 

hur man ser på det man betraktar” 

(Danermark, 2005, sid 16) 

I en text producerad av en myndighet är det av nödvändighet en kombination av perspektiv 

som kommer till uttryck i språket. Författarna till de rapporter jag studerar är inte fria att 

konstruera språket eller innehållet på egen hand. Troligen är det inte en person som skrivit 

hela texten utan slutprodukten är att samarbete inom myndigheten.  

Som Fairclough poängterar agerar ingen aktör helt fri från den begränsande ram rådande 

diskurs sätter för det språkliga och innehållsmässiga uttrycket i en text (Fairclough, 2015). 

Det går alltså inte att med ledning av dessa texter säga något bestämt om kunskapen eller 

eventuella ideologiska intressen hos de individer som explicit skrivit dem. Det är i det sociala 

samspelet mellan individ / institution och rådande diskurs dessa texter kommer till. Däremot 

är texterna valda och godkända för publicering av myndighetens ledning och kan därigenom 

sägas avspegla myndighetens samlade ideologiska erfarenhet och kunskap. 

Den som undersöker en text deltar också själv i den kommunikativa interaktionen genom 

att tolka texten genom sitt personliga referensfilter samt att ”inta flera andras roller” – 

författarens, den sociala omgivning texten publiceras i, och i det här fallet, personerna med 

funktionsnedsättning och övriga omnämnda aktörer i texten.  
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I denna uppsats intar jag själv ett flertal perspektiv genom mitt val av frågeställning, metod 

och teoretiska modeller vilka kräver en referenspunkt för att bli relevanta. Det är oundvikligt, 

men viktigt att ha i åtanke, att de slutsatser jag drar av det jag finner i mitt empiriska material 

även påverkas av mina personliga och yrkesrelaterade kunskaper på området. Därför är det 

nödvändigt att redogöra för dessa referensramar. 

Jag är journalist till yrket och har arbetat för dagspress och funktionshinderrelaterad 

fackpress. Före journalistutbildningen studerade jag rehabilitering/arbetsterapi och har arbetat 

i verksamheter för barn och ungdomar med rörelsenedsättning och / eller kognitiva 

funktionsnedsättningar. Jag har själv en funktionsnedsättning och det har även mig närstående 

personer. Ingen av oss tillhör åldersspannet som omfattas av insatsen aktivitetsersättning. 

7   Resultat och analys 
Först och främst har jag intresserat mig för de socialt kommunikativa språkhandlingarna i 

texten jag har analyserat, och i andra hand det språkvetenskapliga.  

Samtliga citat i det här kapitlet är hämtade från Försäkringskassans slutrapport; En strategi 

för genomförandet av de funktionshinderpolitiska målen 2011-2016 (Försäkringskassan, 

2016)  utom det första som är hämtat från regeringsuppdraget En strategi för genomförande 

av funktionshinderpolitiken 2011-2016 (Socialdepartementet, 2011). 

7.1   Aktörerna - abstrakt aktiva eller passivt konkreta  

Den språkliga konstruktionen av aktörer och aktivitetsstyrda orsak-verkan-relationer i 

rapporttexten hänvisar till få konkreta, mänskliga, aktörer. Till öververvägande del 

representeras både aktivt påverkande och passivt påverkade aktörer i abstrakt form genom 

ideationella grammatiska metaforer. Redan i konstruktionen av målsättningen för det 

funktionshinderpolitiska arbetet återfinns endast ideationella metaforer och indirekta eller 

utelämnade referenser för aktiva aktörer. De konkreta aktörerna är passiva representationer av 

personer med funktionsnedsättning. 

Den övergripande målbeskrivningen för funktionshinderpolitiken omfattar hela 

myndighetsarbetet med referens till vad regeringen vill att förändringarna i samhället ska leda 

till, men endast en indirekt referens till på vilket sätt, när och av konkret vem de ska 

genomföras.  

”[…] att målen för funktionshinderspolitiken och inriktningen ska ligga fast; en 

samhällsgemenskap som grund, ett samhälle som utformas så att människor med 
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funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället och jämlikhet i 

levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning.” 

Huvudhandlingen i detta textavsnitt manifesteras genom en huvudaktör i pluralis, målen, som 

ska ligga fast. Det modala hjälpverbet ska indikerar förpliktigande och adjektivet fast 

förstärker huvudverbet ligga. Aktören, målen, får sin referens genom en nominaliserad passiv 

kollektivt social indirekt handling på organisatorisk nivå, en samhällsgemenskap, samt av den 

passivt indirekta handlingen ett samhälle som utformas. Detta utan någon konkret aktiv eller 

påverkande aktör angiven men med en adjektiviserad process som följdeffekt  blir fullt 

delaktiga för de passiva aktörerna människor med funktionsnedsättning. Den avslutande 

målprocessen är en adjektiviserad abstrakt och relativ referens i objektsform – jämlikhet i 

levnadsvillkor utan utgångspunkt för relativiteten, vad som betecknar jämlikhet. 

De enda i någon mån konkreta, dock passiva, aktörerna i detta avsnitt är människor med 

funktionsnedsättning 

Målet för Försäkringskassans del i arbetet är formulerat: 

”Försäkringskassan ska bidra till att öka delaktigheten för personer med 

funktionsnedsättning i arbetslivet och i det övriga samhällslivet med tidiga och aktiva 

insatser, med särskild inriktning mot unga som har aktivitetsersättning” 

Huvudsaklig handling i formuleringen av Försäkringskassans målsättning är:  

Försäkringskassan  |  ska bidra till  |  att öka delaktigheten 

Försäkringskassan är aktiv aktör, subjekt i satsen, och en relativt konkret sådan, även om 

namnet på myndigheten kan sägas vara en metonymi, ett begrepp som används som ett annat. 

Det är inte den konkreta kassan som ska agera utan konkreta eller abstrakta aktörer eller 

processer inom den samhällsorganisation som namnet representerar.  

Den aktiva handlingen är ska bidra till där huvudverbet att bidra får sin modala 

bestämning av det förpliktigande hjälpverbet ska och handlingsriktningen till. Objektet för 

huvudsatsens handling utgörs här av ytterligare en process representerad av ett infinit verb – 

att öka. Effekten av båda handlingarna i kombination påverkar det sekundära objektet 

delaktigheten. Dock framgår det inte vem eller vad som huvudsakligen ska genomföra denna 

ökning (med hjälp av Försäkringskassans bidrag).  

I den här konstruktionen är en ansvarig huvudaktör för handlingen att öka utelämnad. Om 

handlingen istället hade varit konstruerad så att Försäkringskassan ska bidra till en ökning …, 

där processen att öka istället presenteras som en nominaliserad aktör, objekt, en ökning – hade 

det varit möjligt att Försäkringskassan som aktör ansvarade för hela handlingskomplexet. Det 



 19 

går däremot inte att bidra till att själv utföra huvudhandlingen. Alltså finns här en dold 

hänvisning till annan huvudsaklig aktör som inte nämns. 

7.1.1   Sammanfattande analys  

Genomgående utmärkande för språkbruket är en diffus indirekt passiv och ideationellt 

metaforisk konstruktion av aktörer, handlingar och skeenden. Målsättningens ambition är 

formulerad i relativt tydliga termer av förändring, människor med funktionsnedsättningar ska 

bli fullt delaktiga, men ansvaret för handlingarna som ska leda till denna förändring kopplas 

transitivt (förändrande) aktivit endast till abstrakta eller dolda aktörer och passiva processer, 

ett samhälle som utformas. Alternativt utelämnas referens till huvudsaklig aktör, som i 

Försäkringskassan ska bidra till att öka delaktigheten där huvudhandlingen att öka endast har 

en bidragande aktör.  

Hur handling och aktörer kopplas transitivt och ergativt till varandra i en text indikerar 

orsak, verkan och ansvar i och för en handling eller process och dess aktörer. Komplicerande 

kombinationer av abstrakta aktörer, nominaliserade processer och indirekta eller helt 

utlämnade referenser till omständigheter och förutsättningar för orsak, ursprung och effekt 

lämnar en stor del av den meningsskapande tolkningen av textens innehåll till diskursiva, 

underförstådda, förgivet taganden (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011).  

Hur aktörer, handlingar och processer framställs språkligt är både ett resultat av och en 

förutsättning för den rådande diskursiva ordningen och uppkomst, upprätthållande och 

omformande av samhällets sociala maktrelationer. (Fairclough, 2015) En diskursivt förankrad 

förskjutning av ansvaret för en handling genom modalitet eller ideationella metaforer, som 

utelämnande av konkreta ansvariga aktörer för en förändring, ger budskapet snarare en 

potentiellt reproducerande dimension än ett omkonstruktion av rådande social ordning. Något 

ska ske men hur, när och av vem lämnas till mottagaren att tolka in. Georg Mead förklarar 

meningen som central för all social handling i allmänhet och språket som kommunikativ 

handling i synnerhet. Den interagerande aktören, individuellt och kollektivt, konstruerar och 

rekonstruerar kontinuerligt meningsfullheten, symboliken, i sociala handlingar och 

positionerar sociala objekt eller aktörer relationellt på basen av sin samlade interaktiva 

erfarenhet (Mead 1995). Med ett upprepat utelämnande av konkreta aktörer eller referenser 

lämnas tolkningen av de utelämnade meningsskapande referenserna till mottagarens tidigare 

erfarenhet. När detta sker konsekvent och kontinuerligt blir erfarenheten, den socialt samlade 

kunskapen om verkligheten, kollektivt och reproduktivt förankrad i rådande sociala 

konstruktion och verklighetsuppfattning. (Berger & Luckmann, 1966). På så sätt befästs den 
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sociala ordningen och förändringsarbetet förlorar auktoritet när ingen blir konkret ansvarig för 

dess genomförande.  

7.2   Organiserande reproduktion av framtida aktivitet 

Myndigheten poängterar återkommande att bristande information har avgörande betydelse för 

om en förändring kommer till stånd.  Ofta nämns behov av ökad kunskap, dels om 

myndighetens uppgift dels om funktionshinder. Den absolut dominerande verbstyrda 

handlingen för förändring i Försäkringskassans rapport beskrivs med ord som planering, 

utvärdering, framtagande av arbetssätt samt få eller sprida mer kunskap. Försäkringskassan 

uttrycker ett kontinuerligt behov av att organisera sig och sitt arbete och fokus i den språkliga 

konstruktionen ligger på handlingar i nuet som ska leda till handlingar i framtiden vilka i sin 

tur ska ha effekt på andras handlingar.  

”Arbetet under 2015 har till största del handlat om att planera vad som ska göras 

och skapa förutsättningar för detta arbete” 

”[Under 2015 har vi] Sammanställt nuläget […] för att se inom vilka områden 

fördjupade studier behövs för att ta reda på om skillnaden är osaklig.” 

”Tagit fram stöd till handläggare […] och påbörjat arbetet med att ta fram stöd för 

övriga förmåner för kunder med funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt 

arbetsförmåga.” 

”Tagit fram ett utbildningspaket som beskriver vilka utbildningsinsatser som behövs  

[…]” 

7.2.1   Sammanfattande analys  

Rapportens beskrivning av aktiviteter genomförda senaste året, det femte inom 

regeringsuppdraget (Socialdepartementet, 2011) och det 16:e efter den nationella 

handlingsplanen (Socialdepartementet, 2000), ger intrycket att Försäkringskassans 

huvudsakliga uppgift konstant är att ta reda på och formulera vad den huvudsakliga uppgiften 

är och vad den innebär i framtiden. Det centrala fokuset på handlingar som kontinuerlig 

kartläggning, samordning, metodutveckling, utvärdering och insamlande av information ger 

samtidigt en indikation på att Försäkringskassan ser intern organisering och förstärkning av 

rådande verksamhet som centralt i förändringsstrategin.  

En social organisation institutionaliseras genom aktörernas handlingar och aktörerna 

identifierar sig och identifieras av varandra utifrån sina sociala roller, uppgifter och 
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handlingar menar Berger & Luckmann (1966).  

Den funktionshinderpolitiska ambitionen uttrycks i termer av att förändra rådande sociala 

positioner för personer med funktionsnedsättning genom att (bidra till att) öka delaktigheten i 

samhället. Att som Försäkringskassan i en offentligt publicerad skriftlig kommunikation 

mellan myndigheten/den sociala organisationen och resten av samhällets medborgare, 

upprepande formulera sin strategiskt förändrande uppgift som en omorganisation/utveckling 

av den egna organisationen förmedlar en reproduktiv diskurs snarare än en förändrande. Den 

som är i maktposition har möjligheten, och i detta fall uppdraget, att förändra samhället, men 

vill samtidigt inte förlora sin sociala position. (Fairclough, 2015) 

Den upprepade förpliktigande modaliteten ska ske i alla centrala handlingar förskjuter 

dessutom förändringen till framtiden. Genom kombinationen upprepning och abstraktion 

befästs det diskursiva förgivettagandet att rådande sociala organisation är den ordning inom 

vilken förändring ska ske, men i framtiden. (Faircloug, 2015) 

7.3   Normalitet och avvikande som identifikation av hinder och möjlighet  

I formuleringen av myndighetens målsättningar förekommer två identifierande av begrepp 

grundat på avvikelse från normen, för vilka det funktionshinderpolitiska arbetet ska resultera i 

en förändrad social position och relation (full alternativt ökad delaktighet i samhället); 

Personer med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning. 

Genomgående i hela rapporttexten är att målgruppen för Försäkringskassans 

förändringsambition, personer med funktionsnedsättning, identifieras genom begrepp för 

nedsatt funktion eller förmåga kopplade till individens förutsättningar och endast i 

undantagsfall med miljörelaterade begrepp, individrelaterade även de. Klart dominerande är 

samlingsbegreppet personer med funktionsnedsättning. En alternativ hänvisning till 

identifierande förutsättningar är individkopplade insatser inom Socialförsäkringen.  

Funktionsnedsättningen är dock sällan specificerad till konkret möjlighet att utföra eller 

delta i en aktivitet. Det är i första hand i de föreslagna insatserna som hindrande faktorer i 

funktion/förmåga skymtar fram.  

De insatser som formuleras karakäriseras i övervägande utsträckning av handlingar som 

stöd och information/kunskap.  

”Försäkringskassan har under året förtydligat vad som gäller vid arbetslivsinriktad 

rehabilitering för personer med aktivitetsersättning. Syftet är att göra det tryggt för 

unga med aktivitetsersättning att gå in i arbetslivsinriktade insatser.” 



 22 

(obs; mina understrykningar) 

”[…] våra kunder sällan har hela bilden av hur regelverket för arbetslivsinriktad 

rehabilitering ser ut och vad som är möjligt” 

Här framstår hindret för delaktighet på arbetsmarknaden som en rädsla hos de som ska förmås 

att bli mer delaktiga. Handlingen i språkkonstruktionen fokuserar på hur korrekt information 

är vad som behövs för att den unga, som definieras genom sin aktivitetsersättning, ska våga 

lämna denna och bli delaktig i samhällslivet. Frågan om hur förändringen för individen ska 

komma till stånd eller inte framställs även som en fråga om incitament för att vilja vara 

delaktig, att ta steget mot studier eller arbete: 

”Så som systemet med aktivitetsersättning är uppbyggt finns idag ett antal incitament 

som medför att unga vuxna med funktionsnedsättning riskerar att bli kvar i 

aktivitetsersättningen istället för att ta steget mot studier eller arbetslivet. 

Kartläggningen visar att det finns positiva ekonomiska incitament för att arbeta med 

vilande ersättning – däremot finns det svaga ekonomiska incitament för att skriva in 

sig på Arbetsförmedlingen eller studera med vilande ersättning” 

Den rådande diskursiva samhällssynen på begreppet funktionshinder är att hindret för 

aktivitet/funktion uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en fysisk 

eller social omgivning som inte är tillräckligt tillgänglig eller användbar/användarvänlig. Det 

är alltså i den definitionen inte funktionsnedsättningen per se som hindrar personen från 

deltagande i en aktivitet. (Gustavsson, 2004; Socialdepartementet, 2000) 

Funktionsnedsättning definieras dessutom som en varaktig förutsättning för funktion/ 

förmåga hos individen (Socialstyrelsens termbank, se bilaga 1). 

Försäkringskassans planerade arbete för de funktionshinderpolitiska målen, refererar dock 

huvudsakligen till en medicinskt färgad och integrerande orsaks/verkan-modell. 

”Effektutvärderingen är prioriterad då den kan ge viktiga svar på vilka 

rehabiliteringsinsatser som tydligast leder till att ungdomar med aktivitetsersättning 

kan närma sig arbetslivet och på sikt bli delaktiga där.” 

För att återkoppla till det jag tidigare sagt om en utelämnad aktör läggs ansvaret för 

delaktigheten och dess ökning rent språkligt i hög grad hos individen, om än i passiva termer. 

Det är individen som ska förmås att kunna gå vidare, ska erbjudas en möjlighet att närma sig 

arbetslivet och få stöd för att genomföra detta.  

Med ett ordval som rehabiliteringsinsatser läggs fokus på individens begränsande 
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förutsättningar och på funktionsnedsättningen som en medicinsk omständighet som kan 

påverkas genom behandlingsinsatser. I textavsnittet ovan framkommer också tanken om att 

det inte räcker med att närma sig arbetsmarknaden, det krävs en integrerande process för att 

på sikt bli delaktig där. 

Delaktigheten refereras återkommande till i relativa men passiva termer. Den ska ökas, den 

kan uppnås, den ska bli effekten av en förändrande handling och så vidare. Därutöver 

identifieras delaktighet som en organiserad kollektiv aktivitet – arbetsmarknaden - och 

genomgående kopplas begreppen att delta / vara delaktig i samhällslivet till ekonomisk 

försörjning, förvärvsarbete eller annan organiserad sysselsättning. Begreppet personer med 

funktionsnedsättning kopplas generellt i socialförsäkringssammanhang till en samtidigt 

nedsatt eller outnyttjad arbetsförmåga samt till ett kontinuerligt behov av omgivningens stöd 

för att ”ändå” bli en del av arbetsmarknaden.  

För att återgå till den formulerade målsättningen kan en första läsning inte helt klart ge vid 

handen om det handlar om full delaktighet som i för alla i samhället eller om delaktigheten 

för individen ska öka. Det finns en grupp människor, konstaterar Försäkringskassan, som inte 

har några förutsättningar alls för arbete eller studier vilket skulle innebära att de inte kan 

delta, vara delaktiga i samhället, om definitionen för delaktighet vilar på arbete.  

”Det är sammantaget få kunder med aktivitetsersättning som går vidare till arbete 

eller studier. Det kan till viss till del förklaras av att en del av dem har så omfattande 

funktionsnedsättningar att de helt saknar förutsättningar för arbete eller studier.” 

Hur en så pass stor grupps brist på förutsättningar för delaktighet hanteras i 

Försäkringskassans värdering av måluppfyllelsen ”en samhällsgemenskap för alla” är oklart. 

7.3.1   Sammanfattande analys 

I resonemanget framträder här aktivitetsersättningen, en del av Socialförsäkringen, i sig själv 

som ett avgörande hinder för delaktighet i samhällslivet. Dock omnämns det som en 

förutsättning hos individen, inte som ett samhällsfenomen, samt utan referens till medicinskt 

formulerad funktion eller förmåga. 

Detta tillsammans med en upprepad hänvisning till individens behov av kontinuerligt 

strukturellt eller individriktat stöd för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser, 

förstärker ändå bilden av en individcentrerad medicinsk förklaringsmodell: hindret för 

delaktighet, funktionshindret, som en förutsättning hos individen, inte hos omgivningen. 

Denna formulering av funktionshinder speglar samhällsdiskussionen på 1950-60-talet 



 24 

(Gustavsson, 2004) och står i opposition till det senare framväxande miljörelativa och socialt 

förklarade funktionshinderbegreppet som beskrivs av bland annat Larsson-Severinsson, 

Andersson, & Tideman (2004) vilket också fått officiell status som standardbegrepp genom 

Socialstyrelsens definition (se Bilaga 1).  

Det är i den diskursiva praktiken både reproduktion och förändring av rådande sociala 

ordning kan ske slår Fairclough fast (2015). I myndighetens beskrivning kopplas här en ökad 

delaktighet till normaliseringen av personens situation, att med stöd och insatser från 

Försäkringskassan kunna bli delaktig på arbetsmarknaden trots funktionsnedsättning och ev 

nedsatt arbetsförmåga. Denna diskurs avspeglar, liksom resultaten i Ljuslinders forskning om 

den massmediala bevakningen av funktionshinderfrågor (2001), en konflikt med det nutida 

samhällets generella funktionshindersdiskurs.  

Eventuellt kan detta, enligt Mårtens Söders tes (1992), tolkas som en avtäckt spegling av 

en dold samtida omsorgsideologi, en diskurskonflikt med Faircloughs terminologi (2015) 

7.4   All förändring är en framgång  

Det genomgående ideologiska budskapet i Försäkringskassans rapportering är att de insatser 

som genomförts och resultat som uppnåtts varit positiva. Även när resultatbedömningen visar 

på oförändrat förhållande eller minimal förändring är beskrivningarna genomgående positiva. 

Texten ger flera indirekta hänvisningar till att resultatet har varit framgångsrikt, genom att 

till exempel identifiera en ”framgångsfaktor” utan att samtidigt indikera ett konkret resultat 

som faktorn framgångsrikt lett till utöver själva arbetet för resultat. 

 “En annan framgångsfaktor är att Försäkringskassan under strategiperioden höjt 

ambitionsnivån och ökat takten i arbetet med delmålen.”  

Försäkringskassan   |   (har) höjt / ökat   |  ambitionsnivån / takten     |   i arbetet 

Subjekt  predikat  objekt  adverbial 

I det här textavsnittet är det den aktiva aktören Försäkringskassan som handlar (har) höjt och 

ökat vilket påverkar objekten ambitionsnivån och takten. Det är alltså ambitionsnivån och 

takten som förändrats på grund av aktörens handling.  

Ambitionsnivå är en nominalisering av två abstrakta substantiv ambition + nivå, vilka 

genom sin ökning indikerar positiv förändring i kvalitet och grad. Takt indikerar hastighet och 

i sammanhanget en indirekt positiv förändring av kvalitet på arbetet. Däremot framkommer 

inget om kvaliteten i arbetets resultat eller hastigheten att nå dit. I den här konstruktionen har 

de inga angivna värden utan enbart en relativitet, de har ökats, och därigenom kan utfallet av 
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förändringen inte mätas. För att ta analysen ytterligare ett steg så är huvudsatsen i den citerade 

meningen egentligen ”En framgångsfaktor är …”. Resten av textavsnittet är en beskrivning av 

denna framgångsfaktor, och inte en aktiv handling, process eller resultat. 

Den indirekta hänvisningen till ambitionsnivå och takt som nominaliserade processer anger 

inte heller vems ambition som har höjts. Ett förgivettagande i denna mening är att en höjning 

av takten och nivån på arbetet har varit avgörande och att arbetet lett till ett positivt resultat.  

Det förra textavsnittet följs dock direkt av:  

”Men för att uppnå de politiska målen om att personer med funktionsnedsättning ska 

vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor behöver vi göra insatserna mer 

effektiva. 

Försäkringskassan konstaterar i inledningen till rapporten att målet att ”få ut unga i arbete och 

samhällsliv” inte har lyckats i den utsträckning som var tänkt. Dock, inte ens när ”utmaningen 

som kvarstår” utgör hela det ursprungliga målet, framställs detta som ett misslyckande utan 

som ett framtida mål. 

Då och då förfaller texten till interna motsägelser eller cirkelresonemang. 

”Den samlade lägesbedömningen är att Försäkringskassan inte uppfyller delmål 1, 

|…|. De huvudsakliga anledningarna till att delmål 1 inte uppfylls är att myndigheten 

inte får ut unga i arbete och studier i den omfattning som vore önskvärd. Arbetet med 

att få unga ut i arbete och samhällsliv är därför ett viktigt utvecklingsområde 

tillsammans med våra partners och andra berörda samhällsaktörer.” 

Anledningen till att delmålet inte uppfylldes är, skriver Försäkringskassan, att delmålet inte 

uppfylldes. Därför är delmålet ett viktigt framtida arbete, ett utvecklingsområde, konstaterar 

myndigheten.  

7.4.1   Sammanfattande analys 

En text som lämnar öppet för starkt skiftande tolkningar kan avspegla samtidiga 

konkurrerande diskursiva kosntruktioner. Som Fairclough hävdar så strävar den som har 

makten i rådande sociala ordning efter att behålla sin position vilket kommer till uttryck i det 

diskursiva språkbruket (Fairclough, 2015).  

I sin målsättning för funktionshinderpolitiken förmedlar Försäkringskassan att deras 

strategiska arbete syftar till förändring av rådande social position för personer med 

funktionsnedsättningar. Att framställa all aktivitet inom myndigheten som framgångsrik eller 

alla resultat, oavsett omfång eller valör, som tecken på framgång framstår dock som ett försök 
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att upprätthålla och reproducera den rådande sociala organisationen snarare än ett försök att 

förändra denna. (Fairclough, 2015; Ljuslinder, 2001) 

8   Diskussion  
Jag vill här ta tillfället att åter igen poängtera att den analys jag gjort är ett förslag på hur 

textens meningsbärande konstruktion kan tolkas. Det finns absolut fler sätt att göra det på och 

fler eller andra slutsatser att komma fram till. Detta är också huvudpoängen i min analys: en 

text som ger stort utrymme till tolkning är en text som riskerar att uppfattas olika av olika 

mottagare eller till och med uppfattas ”fel” i förhållande till vad författaren avsåg.  

Försäkringskassans tvetydiga ideologiska budskap framstår vara att all förändring, oavsett 

hur liten, i den sociala situationen för personer med funktionsnedsättning är en stor framgång 

men den nya sociala ordningen ska rymmas inom ramen för redan rådande social struktur. 

Slutsatsen av min undersökning blir att detta är en motsatskonstruktion och att det är därför 

målsättningen inte uppfylls. 

”Det är i den sociala interaktionen mellan individ och omvärld som mening skapas, formas 

och omformas” enligt Mead (Mead, 1995). Funktionshinder uppstår i interaktionen mellan 

individ och omvärld. Om mening formas och omformas i interaktion med omgivningen, och 

upplevelsen av mötet om och om igen färgas av hinder, av båda interagerande parter, kan det 

tänkas att funktionshinder är det som rutinmässigt kopplas till personer med 

funktionsnedsättning. Om det är i kollisionen mellan förutsättning och omgivning som 

personer med funktionsnedsättning i första hand definieras och formuleras och om kunskapen 

om dessa personer enbart bygger på erfarenhet av ”kollision”, är det inte så konstigt om den 

diskursiva konstruktionen av ”personer med funktionsnedsättning” färgas av svårigheten att få 

ta del i samhällslivet. 

Berger och Luckmann konstaterar detsamma vad gäller mötet mellan individ och 

omgivning – det är i de upprepade mötena mellan det individuella och det kollektiva som 

kunskap om verkligheten skapas. Om mötet och beskrivningar av mötet främst kommer att 

handla om hinder och svårigheter – då blir kunskapen om de människor man möter en 

erfarenhet av att det är svårt och problematiskt med dessa möten. 

Om personer med funktionsnedsättning i stort sett alltid omtalas som personer som är i en 

utsatt position och behöver omgivningens stöd för att överkomma de hinder som 

funktionsnedsättningen i möte med miljön skapar – då blir diskursen ”funktionsnedsättning” 

färgad av begrepp för svaghet, stödjande och problem. För att ändra på detta förhållande krävs 
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en förändrad syn på detta möte och upprepade positiva möten mellan funktion och miljö. 

Finns det möjligen en relativ komponent i målsättningen ”full delaktighet” som förändras 

under arbetets gång eller kan det vara så att målsättningen inte är realistiskt möjlig att faktiskt 

uppnå, utan snarare ett uttryck för hur samhällets styrande organisationer, i det här fallet 

regering och statliga myndigheter, vill att medborgarna ska uppfatta deras auktoritet? 

Är målsättningen ett uttryck för hur samhällets ledande organisationer ser på ett 

idealsamhälle, snarare än ett uttryck för en önskad förändring som verkligen kan och kommer 

genomföras? 
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 III 

Bilaga 1 

Begreppsdefinitioner 
Funktionstillstånd är enligt Socialstyrelsens termbank ”[…] en persons kroppsfunktioner 

och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet”. 

 

Funktionsnedsättning är en ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga” hos en person.  

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av 

en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av 

bestående eller av övergående natur. (http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=665) 

19 juli 2015 

 

Funktionshinder definieras som ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig 

själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- 

och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om 

bristande tillgänglighet i omgivningen”. 

(http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fConceptID=13968599288671&fsrcLang=se&t

rgLang=en&fSubject=) 19 juli 2015 
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Bilaga 2 
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/aktivitetsersatt

ning (texten är ett sammanhängande citat från 2016-05-21, kl 13.31) 

Aktivitetsersättning 
Aktivitetsersättning är en ersättning för den som är ung och troligen inte kommer att kunna 

arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Unga 

personer som måste förlänga sin skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan få 

aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar. 

Vem kan få aktivitetsersättning? 

En ung person kan ha rätt till aktivitetsersättning  

• om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år i alla arbeten på hela 

arbetsmarknaden. I begreppet alla arbeten på arbetsmarknaden ingår arbeten som anordnas för 

personer med funktionsnedsättning, till exempel anställningar med lönebidrag. 

• om han eller hon behöver förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning.  

Man kan tidigast få aktivitetsersättning från och med juli det år man fyller 19 år och längst till 

och med månaden innan han eller hon fyller 30. Som längst beviljas aktivitetsersättning tre år 

i taget. 

Försäkringskassan kan byta ut sjukpenning mot aktivitetsersättning på eget initiativ men man 

kan också själv ansöka om aktivitetsersättning. Ansökan görs skriftligt på blankett FK 5007 

eller FK5008. 

Aktivitetsersättning när en person har för förlängd skolgång 

Den som måste förlänga sin skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan få 

aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar även om det är kortare tid än ett år. 

Studierna som ska vara på grund- och gymnasieskolenivå kan bedrivas i ordinarie eller i 

särskilda skolformer. Försäkringskassan kan i vissa fall behöva ett intyg från skolan eller ett 

läkarutlåtande som visar att den förlängda skolgången beror på funktionsnedsättningen. 

Aktivitetsersättningen vid förlängd skolgång ges alltid som hel förmån. 

Aktivitetsersättning kan vara vilande 

Den som har aktivitetsersättning kan arbeta eller studera och ändå ha kvar sin rätt till 

aktivitetsersättning utan att få den utbetald, så kallad vilande ersättning. Ersättningen kan vara 

vilande i högst 24 månader. Den som har sin ersättning vilande på grund av arbete får under 

12 månader ett belopp som motsvarar 25 procent av den vilande aktivitetsersättningen. 
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Man måste ansöka innan man börjar arbeta eller studera. Ansökan om vilande 

aktivitetsersättning ska vara skriftlig och görs på blankett FK 5042 av den som vill prova på 

att arbeta och på blankett FK 5043 av den som vill prova att studera. 

Den som har vilande aktivitetsersättning och slutar att arbeta eller studera måste skriftligt 

begära om att få tillbaka ersättningen på blankett FK 3002 . 

Viktigt att anmäla förändringar och ansöka 

Den som har aktivitetsersättning ska anmäla ändrade förhållanden innan han eller hon 
börjar arbeta eller studera 

utökar arbetstiden 

fortsätter att arbeta efter en period med vilande ersättning. 

Även den som har en förbättrad arbetsförmåga ska anmäla det till Försäkringskassan. Blankett 

FK 7284 kan användas för en anmälan. 

Rehabilitering – Min plan 

Den som har aktivitetsersättning och som behöver samordning av rehabiliteringsåtgärder ska 

göra en plan för rehabilitering tillsammans med sin personliga handläggare på 

Försäkringskassan. Rehabiliteringsåtgärder kan vara medicinska, sociala eller 

arbetslivsinriktade. Planen kallas Min plan. I den skriver man vad personen ska göra och när 

och vem som ansvarar för åtgärden. Det ska även framgå hur och när uppföljning ska ske. 

Planen görs när personen har fått ett beslut om aktivitetsersättning och den kan revideras vid 

behov. 
I Min plan kan Arbetsförmedlingen vara en aktör som gör det möjligt för personen att få eller 

återfå sin arbetsförmåga. En arbetsgivare som har en anställd med aktivitetsersättning ska 

planera för att personen ska återgå i arbete hos arbetsgivaren när ersättningsperioden tar slut. 

De som har aktivitetsersättning och har en arbetslivsinriktad rehabilitering pågående kan 

ansöka om särskilt bidrag för till exempel resekostnader. Ansökan görs på blankett FK 6639. 

Aktiviteter i Min plan 

Försäkringskassan ansvarar för att erbjuda personer med aktivitetsersättning att delta i 

aktiviteter. Tanken är att de ska stimulera personens utveckling och påverka sjukdomen eller 

funktionsnedsättningen på ett positivt sätt. De ska också bidra till att öka förutsättningarna för 

att förbättra personens arbetsförmåga. Aktiviteterna kan också syfta till att behålla en persons 

nuvarande funktionsförmåga. Aktiviteterna planeras precis som rehabiliteringsåtgärderna i 

Min plan och Försäkringskassan samordnar aktiviteterna tillsammans med den som har 

aktivitetsersättning.  

Aktiviteter som en person med aktivitetsersättning kan delta i är till exempel 
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vissa kurser 

föreningsverksamhet 

idrottsaktiviteter 

medicinsk habilitering 

aktiviteter där personen lär sig mer om sin sjukdom eller funktionsnedsättning 

praktik. 

Den som har aktiviteter i Min plan kan ansöka om särskild ersättning för kostnader i samband 

med aktiviteter. Det måste man göra innan aktiviteten påbörjats. Ansökan görs på blankett FK 

5030.. 

Vad händer med den sjukpenninggrundande inkomsten? 

Den som inte längre får aktivitetsersättning kan få tillbaka den sjukpenninggrundande 

inkomsten som han eller hon hade innan beslutet om aktivitetsersättning. Men det gäller den 

som hade aktivitetsersättning den 31 december 2009. För att man ska få behålla den 

sjukpenninggrundade inkomsten måste den skyddas. Det kan till exempel innebära att 

personen måste anmäla sig på Arbetsförmedlingen den dag som aktivitetsersättningen upphör. 

Bostadstillägg 

Den som har aktivitetsersättning kan också vara berättigad till bostadstillägg.  


