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ABSTRACT 

 

This study investigates a Swedish educational project aimed to incorporate young people with 

intellectual disabilities into the labor market through internship. This qualitative interview 

study was conducted with six of the project student’s internship supervisors. The purpose of 

this study is thus to examine the motives behind the decision to take on a trainee from the 

program at the workplace. In addition, the study also aims to examine whether and how dif-

ferent factors of the workplace affect the trainee’s opportunities for social inclusion in the 

workplace. Finally, the study seeks to investigate if the contact with the trainee influences the 

supervisor’s attitude towards people with intellectual disabilities and what might have an im-

pact on that process. A theoretical framework, which includes Gordon Allport's "Contact hy-

pothesis" and Max Weber's "Ideal types of social action", has been used to analyze the results. 

Study results show that the method of internship may lead to improved attitudes toward peo-

ple with intellectual disabilities. An important part of this process proved to be that the work-

place tasks were performed together with other employees and meant that the trainees had the 

opportunity to challenge their colleagues' perceptions of them.  
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1. INLEDNING 

 

Grunewald skriver i sin bok Från idiot till medborgare (2008 s.19) om den makalösa förvand-

lingen som synen på och bemötandet av personer med intellektuella funktionsnedsättningar, 

har genomgott under det föregående seklet.  Det var först på 1980-talet som funktionsnedsätt-

ningar började ses på som något som orsakas av relationen mellan individen och dess omgiv-

ning. Detta innebar att fokus nu hamnade på samhällets brist på anpassning till alla sina med-

borgare, istället för medborgarens enskilda ansvar att anpassa sig till samhället. Ratificerandet 

av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2008, har pålagt 

Sverige ansvaret att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättningar (HSO, 

2008).  

 

Trots detta är personer med funktionsnedsättningar en utsatt grupp i samhället än i dag. Bland 

annat har undersökningar visat att personer med funktionsnedsättningar har svårt att etablera 

sig på arbetsmarknaden, och en särskilt utsatt grupp är personer med intellektuella funktions-

nedsättningar, hädan efter omnämnt som IF (SCB, 2013). En segregerad arbetsmarknad riske-

rar att förstärka fördomar och stigmatisering av personer med funktionsnedsättningar ytterli-

gare. Kontakt mellan medlemmar av olika sociala kategorier har tidigare visat sig verka redu-

cerande på fördomar och negativa attityder (Crisp och Turner, 2010). En potentiell lösning för 

att bryta upp den segregerade arbetsmarknaden, kan vara arbetsmarknadsinsatser som under-

lättar gruppens inträde i arbetslivet. 

 

Ett exempel på en sådan arbetsmarknadsinsats är TUVA: Tillvaratagande av utvecklingspot-

ential och vilja till arbete, ett utbildningsprojekt som Sollefteå kommun startade upp våren 

2012. TUVA vänder sig till unga personer med IF, med syftet att öka möjligheterna för dem 

att få och behålla ett arbete.  Sollefteå kommun och projektet agerar alltså mellanhand för att 

hjälpa sina deltagare att etablera sig på arbetsmarknaden. Tanken är att genom att erbjuda 

målgruppen en yrkesutbildning som servicebiträde så skall detta uppnås.  

Utöver detta, så utgörs också målen av: 

 

Att öka arbetsgivares och omgivningens förståelse för målgruppen och vad denna kan bidra med. Detta 

i syfte att minska fördomar och diskriminering i arbetslivet, samt att vidga deltagarnas erfarenheter och 

bredda deras kontaktnät, i både privat- och yrkeslivet (TUVA, 2012, s.3).  
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Utbildningen är tvåårig där eleverna, hädan efter omnämnda som deltagarna, går en yrkesut-

bildning till servicebiträde, med olika möjliga yrkesinriktningar. I utbildningen varvas arbets-

platspraktik med lektionstid. Den teoretiska delen av utbildningen är inriktad dels mot allmän 

kunskapsutveckling och dels yrkesspecifik, teoretisk kunskap.  

 

Deltagarna i projektet vägleds in på arbetsmarknaden genom praktiken. Utöver den praktiska 

kunskapsinhämtningen praktiken innebär, har den även till syfte att etablera kontakter i ar-

betslivet som deltagaren kan nyttja när denne fullföljt utbildningen.  

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

TUVA-projektet verkar onekligen vara något på spåret gällande att bryta upp de strukturer 

som håller funktionsnedsatta utanför arbetsmarknaden, men når deras försök önskade resultat 

när det kommer till att minska fördomar och negativa attityder gentemot gruppen? För att 

cirkeln ska brytas, och arbetsgivare skall börja efterfråga personer med IF, krävs det då inte 

att deltagarenas medverkan på praktikplatsen uppfattas som lyckad och positiv?  

 

Det första steget i detta är naturligtvis att deltagarena i första början får en praktikplats. Detta 

kan tyckas enkelt, men har visat sig vara bli ett stort problem för TUVA (Payoff, 2013). Att 

detta visat sig bli en svårighet understöder bara ytterligare hur viktigt det är med insatser för 

att råda bot på problemets kärna: uppfattningen att personer med IF inte har något att tillföra i 

arbetslivet.  

 

När deltagaren väl fått en praktikplats är en del av att detta ska bli lyckat att deltagaren blir en 

del av den sociala gemenskapen på arbetsplatsen och inte blir socialt exkluderad. En annan 

del är att praktikens utformning möjliggör att chefer, anställda, och andra personer på arbets-

platsen, får en chans att ompröva föreställningar de har kring personer med IF medverkan i 

arbetslivet. Integrering och delaktighet är områden av forskningen kring personer med funkt-

ionsnedsättningars position på arbetsmarknaden som blivit mindre uppmärksammat påpekar 

Nolén (2005, s.47). En studie som ger svar på hur detta kan se ut är därför, enligt mig, av stor 

relevans.  

 

Genom att intervjua handledarna till deltagare från projektet ämnar jag därför att med denna 

studie undersöka tre saker:  
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Jag vill ta reda på vilka hinder, respektive gynnsamma förutsättningar som begränsar eller 

främjar deltagarens sociala inkludering på praktikplatsen och på vilket sätt dessa faktorer på-

verkar den sociala inkluderingen. På ett liknande sätt vill jag även undersöka vilka hinder re-

spektive gynnsamma förutsättningar som begränsar eller främjar handledarnas möjlighet att 

genom interaktionen med deltagaren på arbetsplatsen, behålla en positiv attityd eller genomgå 

en positiv attitydförändring gentemot personer med IF. Det är praktikplatsen som i detta fall 

möjliggör deltagarens sociala inkludering på en arbetsplats och den kontakt som kan leda till 

att attityder förblir eller förändras till det positiva. Därför vill jag även undersöka vad det är 

som gör att man väljer att ta emot en deltagare, vilka faktorer som bidrar till ett sådant beslut 

och varför. Att veta vilka motiv som legat bakom ett beslut att faktiskt ta emot en deltagare, 

ka ses som en viktig kunskap när man i fortsättningen inom projektet försöker hjälpa delta-

garna att etablera sig på arbetsmarknaden. Men den kunskapen kan även vara av ett mer all-

mänt intresse och även användas i liknande projekt i framtiden.  

   

Mitt syfte är således att genom intervjuer med handledarna undersöka vilka motiv som ligger 

bakom beslutet att ta emot en deltagare på arbetsplatsen. Utöver detta ämnar studien även att 

undersöka om och hur praktikplatsens utformning påverkar deltagarnas möjlighet till social 

inkludering på praktikplatsen. Samt om kontakten med deltagaren påverkat handledarnas upp-

levelse av och inställningen till personer med IF, och vilken roll praktikplatsens utformning 

spelar i denna process.  

 

Detta görs med förhoppning om att kunna se om TUVA, och liknande projekt faktiskt hjälper 

till att bryta cirkeln, som håller personer med IF utanför arbetsmarknaden i större utsträckning 

än andra grupper. En ytterligare förhoppning är att genom resultaten kunna urskilja vad som i 

det fallet främjar uppkomsten av social inkludering och attitydförändring. Det är kunskap som 

TUVA-projektet och liknande projekt kan ha nytta av för att rikta sina insatser dit de har möj-

lighet att ge bäst resultat. 

 

3. BAKGRUND 

 

3.1 Den historiska utvecklingen av synen på personer med IF 

I sin bok från Idiot till Medborgare beskriver Karl Grunewald (2008, s.20-21) utvecklingen 

som det svenska samhällets dominerande förhållningsätt till individer med IF genomgått.  
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I början av 1900-talet dominerade en rashygienisk ideologi, vilket hade till följd att man såg 

på så kallad ”sinnesslöhet” som en ärftlig defekt. Denna föreställning användes för att moti-

vera otroligt inhumana behandlingar av individer med IF vilket medförde att allt fler utsattes 

för ofrivillig sterilisering och inspärrning på anstalt (Grunewald, 2008, s.20-21).      

 

Först efter andra världskriget vände denna utveckling och kunskapen om IF ökade. Det blev 

tack vare denna kunskap tydligt att anstaltsmiljön var direkt skadlig för individernas utveckl-

ing och att mer humana, individuella lösningar som innebar integrering i övriga samhället var 

mer lyckosamma. Men det tog lång tid för den praktiska utvecklingen att följa med och det 

var först under mitten 1960-talet som antalet personer som befann sig på anstalter började 

minska. I efterdyningarna till andra världskriget framarbetades dessutom de konventioner och 

deklarationer som reglerar mänskliga rättigheter. Än i dag omarbetas och förbättras dessa rät-

tigheter med syfte att stärka personer med funktionsnedsättningars ställning som medborgare 

och rättobjekt (Grunewald, 2008, s.471-474). 

 

3.2 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN 2006, 

två år senare antogs densamma av Sveriges riksdag. Detta innebär att Sverige har åtagit sig att 

förverkliga rättigheterna på alla samhällsnivåer och är juridiskt förpliktigade att genomföra 

detta (HSO, 2008). 

 

I konventionen ingår bland annat att öka medvetenheten kring människor med funktionsned-

sättningar, så som att motverka negativa fördomar och attityder. Sverige förpliktades därmed 

att förbjuda all form av diskriminering av människor, på grund av deras funktionsnedsättning 

och att sörja för en jämlik behandling av dessa. Sverige blev utöver detta även ansvariga att 

sörja för att möjliggöra människor med funktionsnedsättningars självständighet och potential 

att aktivt delta i samhällslivet. Ett led i detta är skyldigheten att säkra funktionsnedsatta män-

niskors rätt till arbete på samma villkor som andra. Det vill säga: förbjuda diskriminering i 

anslutning till individernas sysselsättning, samt skydda denna grupps rätt att erhålla anställ-

ning, få jämlika arbetsvillkor och att se till att arbetsplatser utför skäliga anpassningar till in-

dividens förutsättningar (HSO, 2008).  

 

 

 



5 

 

3.3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden idag 

Trots att Sverige är ålagda att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättningar 

att etablera sig på arbetsmarknaden verkar problem ändå kvarstå. I en rapport från 2013 pre-

senterar Statistiska Centralbyrån resultatet från undersökningen Förutsättningar i arbetslivet 

som berör personer med funktionsnedsättnings arbetssituation. Den visar bland annat att en 

sjättedel av personerna med funktionsnedsättning upplever att de på grund av sin funktions-

nedsättning blivit negativt bemötta av arbetsgivare. Resultaten visar också på att funktions-

nedsatta i större utsträckning än icke-funktionsnedsatta uppger att de blivit orättvist förbi-

gångna när de sökt befordring, oftare blir nekade anställning, blir oskäligt uppsagda, samt blir 

orättvist bemötta vid lönesättning. Problem med mobbning, kränkningar och trakasserier på 

arbetsplatsen är även det något som personer med funktionsnedsättning upplever sig bli ut-

satta för i högre grad än genomsnittet (SCB, 2013, s.12-13). Dessa resultat målar tillsammans 

upp en bild av att personer med funktionsnedsättning har fler hinder att möta på arbetsmark-

naden än övriga befolkningen. Samt att mer behöver göras för att aktivt förverkliga det åta-

gande som ratificerandet av FN konventionen innebär.  

 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport På tröskeln, om vikten av arbete och sysselsättning för 

individers tillfredställelse med livet (Socialstyrelsen, 2010, s.3). Även om betydelsen av 

sysselsättning poängterats gång på gång, och att dessa rättigheter finns fastslagna, så råder 

tyvärr en underrepresentation av funktionsnedsatta på arbetsmarknaden (Brown, Hamner, 

Foley & Woodring, 2009, s.5). Ofta hamnar personer med funktionsnedsättning i utanförskap 

i form av arbetslöshet och förtidspensionering (Nolén, 2005, s.8).  

 

Det är också viktigt att ha i åtanke att gruppen ”funktionsnedsatta” är en heterogen grupp. Det 

får inte glömmas och åtgärderna bör anpassas och utformas efter individerna och de förutsätt-

ningar som deras funktionsnedsättning innebär. Tyvärr tar stora delar av den forskning som 

bedrivits i ämnet inte hänsyn till detta (Nolén, 2005, s.54 och 58). Funktionsnedsatta klumpas 

istället ofta ihop till en grupp i undersökningar som exempelvis den ovan. Detta medför att 

statistik som berör spridningar inom gruppen baserat på typ av funktionsnedsättning är svår-

funnen.  

 

Även om gruppen funktionsnedsatta ofta homogeniseras finns forskning som visar att just 

personer med IF är en extra utsatt grupp på arbetsmarknaden.  Alternativet till den öppna ar-

betsmarknaden är oftast segregerade lösningar, så som daglig verksamhet, där möjligheterna 
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att integreras med den icke-funktionsnedsatta delen av befolkningen är begränsad (Nolén, 

2005, s.8 och 51). Den andra sidan av det myntet innebär följaktligen även en begränsad möj-

lighet för icke-funktionsnedsatta att komma i kontakt med individer med IF och bilda grupp-

övergränsande relationer med dessa. Detta innebär i sin tur en risk för en allmänt nedsatt för-

ståelse för människor med IF, vilket leder till den okunskap som inte sällan utgör en grogrund 

för uppkomsten fördomar och ökad stigmatisering av gruppen (Crisp och Turner, 2010, s.92, 

189 och 203).  

 

Situationen har nått status quo; gruppens underrepresentation i arbetslivet, riskerar att leda till 

ytterligare förstärkning av de negativa fördomar som har en direkt begränsande effekt på 

gruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. En potentiell lösning för att bryta 

denna onda cirkel som uppstått, kan vara arbetsmarknadsinsatser som underlättar gruppens 

inträde i arbetslivet. Om de hinder som står i vägen för att personer med IF ska kunna etablera 

sig på arbetsmarknaden går att överkomma, finns det däremot gyllene möjligheter för att ar-

betsplatserna skall kunna agera plattform där de viktiga gruppöverskridande relationerna kan 

skapas och ett kontaktnät mellan personer med och utan funktionsnedsättningar kan växa 

fram. Mångfald i arbetslivet är trots allt ett omtalat och ofta eftertraktat mål, där mångfaldens 

fördelar sägs erbjuda tillvaratagandet av nya resurser och bredare kompetens (Nolén, 2005, 

s.7). 

 

3.4 Kommunernas ansvar 

En del av lösningen på ovan nämnda problematik kan vara det ansvar som Sveriges kommu-

ner och landsting har gentemot personer med IF vilket fastslås i Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade
1
(1993:387). Lagen slår fast att den stödverksamhet som skall bedri-

vas ska syfta till att ”… främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet” 

för de personer som lagen omfattar (1993:387). Detta innefattar bland annat kommuners skyl-

dighet att medverka till att personer med IF erbjuds tillgång till arbete eller studier (§ 5 och § 

15, LSS 1993:387). I Sollefteå kommun tar man ansvar bland annat genom att ha startat 

                                                 
1
 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer  

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 

yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om 

de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 

stöd eller service (1993:387). 
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TUVA-projektet som riktar sig mot just denna målgrupp. Men fyller utbildningen någon ytter-

ligare funktion än att bara vara en sysselsättning? 

 

4. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta avsnitt presenteras en rad teorier och tidigare forskning som på ett eller annat sätt 

relaterar till studiens resultat. Vissa av teorierna och forskningen har påverkat intervjugui-

dens utformning, och hela analysarbetet, medan vissa valts ut i efterhand på grund av dess 

koppling till empirin. Vilka dessa är tydliggörs under metod- och analysavsnittet. 

 

4.1 Webers idealtyper för social handling 

I boken Kapital, rationalitet och social sammanhållning så presenterar Boglind den inflytelse-

rika sociologen Max Weber som en av 1900-talets mest framstående samhällstänkare. I sitt 

verk Ekonomi och Samhälle tar Weber sig an uppgiften att definiera sociologins uppgift. So-

ciologin är enligt Weber en vetenskap som undersöker orsakerna bakom socialt handlande 

(Boglind, 2005, s.115). 

 

Weber presenterar därefter fyra idealtyper för socialt handlande, det vill säga abstraherade 

förenklingar av social handling som syftar till att göra handlandet enklare att överskåda och 

förstå (Boglind, 2005, s.154-156). 

 

Den första är målrationellt handlande, som relaterar till de handlingar som genomförs med ett 

syfte att uppnå ett visst mål, där aktören agerar rationellt för att nå det önskade målet. Ett ex-

empel på målrationellt handlande kopplat till denna studie kan vara att man väljer att ta emot 

en deltagare från projektet på grund av att man väntar sig att deltagaren skall kunna underlätta 

arbetsbördan på arbetsplatsen (Boglind, 2005, s.154-156).  

 

Andra idealtypen är värderationellt handlande. Detta relaterar till handlingar som utförs på 

grund av tro på egenvärdet i handlingen. Aktören utför då handlingen på grund av att hand-

lingen i sig är högt värderad, inte på grund av det önskade resultatet som i exemplet ovan. Ett 

exempel på detta är att man väljer att ta emot en deltagare från projektet på grund av en upp-

fattning om att det moraliskt korrekta beslutet i detta fall var att ställa upp och erbjuda en plats 

till deltagaren, oberoende av om man trodde att man skulle ha något att vinna på denna hand-

ling (Boglind, 2005, s.154-156).  
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Den tredje idealtypen är affektuellt handlande, som styrs av aktörens känslotillstånd. För att 

exemplifiera denna idealtyp så kan vi tänka oss ett scenario där personen i beslutsposition just 

vid tillfället för samtalet med förfrågan, var mycket stressad och upprörd. Denne person 

kanske då handlade baserat på sina spontana känslor i stunden och därför tackade nej till att ta 

emot en deltagare, utan närmare eftertanke (Boglind, 2005, s.154-156).  

 

Slutligen så menar Weber att traditioner och vanor styr vårt agerande, och den sista idealtypen 

kallas just för traditionell handling. Här kan man tänka sig att arbetsplatsen ofta tackar ja på 

förfrågan att ta emot praktikanter och att det mönstret därför upprepades i fallet med deltaga-

ren från TUVA. Weber menar att denna typ av handling, likt den tredje idealtypen: det käns-

lostyrda handlandet, utgör så kallat icke-meningsfullt orienterat beteende. Eftersom aktören 

agerar utan att kunna inse sambandet mellan handlingen och varför den utförts (Boglind, 

2005, s.154-156). 

 

4.2 Attityder, fördomar och prosocialt beteende 

Crisp och Turner (2010) definierar begreppen in-grupper och ut-grupper, begrepp som ofta 

förekommer i forskning som berör fördomar, diskriminering och sociala gruppkonflikter. In-

grupper refererar till den gruppmedlemskategori man själv tillhör, medan ut-grupper syftar till 

de sociala kategorier man inte är medlem av. 

 

Människor tenderar att vara partiska och se på sin sociala kategori på ett fördelaktigt sätt jäm-

fört med andra sociala grupper. Detta leder inte sällan till fördomar, i form av negativa attity-

der gentemot andra sociala grupper. Fördomar manifesteras genom att grupper utsätts för dis-

kriminering.  En annan aspekt är att sociala grupper till följd av detta riskerar att stigmatise-

ras, det vill säga; få en lägre status i förhållande till den dominerande gruppen, samt riskerar 

att tillskrivas stereotypa egenskaper (Crisp och Turner, 2010, s.189-190).  

 

Som tidigare nämnts i uppsatsen, kan denna process misstänkas ligga bakom personer med 

IFs marginalisering i samhället som får följder för deras möjligheter att etablera sig på arbets-

marknaden. 

 

Ett annat begrepp som Crisp och Turner beskriver är prosocialt beteende, det vill säga aktion-

er som syftar till allt från välgörenhet, självuppoffring, sammarbete och vänskap.  De menar 
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att det finns två typer av prosocialt beteende. Det ena är altruistiskt beteende där en person 

hjälper en annan utan att denne väntar sig att få något utav detta. Den andra typen är hjäl-

pande beteende, där hjälp ges, men ”hjälparen” även själv gagnas av beteendet (2010, s.283-

284). Inom de flesta kulturer finns sociala normer som framhåller prosocialt beteende som 

eftersträvansvärt och i jakten på social acceptans och i rädslan för att bli utstötta så tenderar vi 

att förhålla oss till de normer som finns i vårt samhälle (Crisp och Turner, 2010, s.285-286).  

 

Om ett hjälpande beteende uppfattas som normalt, och positivt, i en viss kultur, eller sam-

hälle, så påverkar det hur vi handlar. Därför kan vi tänka oss att de normer som finns på del-

tagarnas arbetsplatser, kan få en stor betydelse för huruvida deltagarna i första hand får en 

praktikplats eller inte, och i andra hand, hur de blir bemötta av sina kollegor väl på plats.    

 

4.3 Personer med IFs sociala inkludering på arbetsplatsen 

I en forskningsöversikt av femton longitudinella- och kontrollfall-studier, drar författarna slut-

satsen att individer med funktionsnedsättning som etablerat sig på arbetsmarknaden inte nöd-

vändigtvis blir socialt inkluderade. Trots att kvantiteten av interaktion ökar i och med anställ-

ningen, och innebär en mer regelbunden kontakt än för de arbetslösa, så kvarstår ofta en 

känsla av att inte vara socialt accepterade på arbetsplatsen, hos personerna med IF (Jahoda, 

Kemp, Riddell & Banks, 2008, s.15). Detta visar på svårigheterna ett projekt som TUVA står 

inför. Det verkar inte räcka med att deltagarna får en praktikplats, för att de skall ha möjlighet 

att komma in i gemenskapen.  

 

Möjligheten för unga personer med utvecklingsstörning att socialt inkluderas på arbetet, ver-

kar beror på vilken kultur som råder på arbetsplatsen och arbetsuppgifternas utformning.  

Forskning av Butterworth et alt. (2000 ref i Novak, Feyes & Christensen, 2011, s.212) baserad 

på semistrukturerade intervjuer med, och deltagande observation av, åtta personer med IF, har 

visat att det verkar finnas några nyckelfaktorer som påverkar graden av studieobjektens soci-

ala inkludering på arbetsplatsen. Av vikt visade sig det vara med tydligt definierade tillfällen 

och platser där anställda kunde socialisera, att ha en arbetsledare som främjade ”team-

building” samt att det fanns möjligheter för att relationer mellan de anställda skulle formas 

utanför arbetsplatsen. Utöver detta verkar förutsättningarna som omringar själva arbets-

uppgiften spela roll, så som att man i sitt arbete befinner sig i fysisk närhet till sina kollegor, 

att man utför arbetsuppgiften i sammarbete med kollegor samt att man har liknade uppgifter 

som sina kollegor. 
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För att TUVA-projektet, och liknande projekt skall vara lyckosamma på alla plan, så kan det 

definitivt vara idé att ha deltagarens sociala inkludering i åtanke. Istället för att försöka för-

ändra det sociala beteendemönstret på arbetsplatsen och på så sätt uppnå inkludering, så kan 

det vara effektivare att istället söka sig till arbetsplatser där förutsättningarna för social inte-

grering redan är goda. 

 

4.4 Kontakthypotesen 

Enligt kontakthypotesen så kan kontakt mellan medlemmar av olika sociala kategorier redu-

cera fördomar. Detta anses vara en av de mest frekvent använda metoderna för att förbättra 

mellangruppsliga relationer och minska fördomar mellan grupper (Crisp & Turner, 2010, 

s.200). En del av TUVAS mål är just att minska fördomar om personer med IF, med syfte att 

motverka risken för dem att diskrimineras i arbetslivet. TUVA-deltagarenas praktikplats är en 

situation som möjliggör kontakt, men leder denna kontakt till att fördomar kring personer med 

IF minskar?  

  

Teorin grundlades av Gordon Allport redan på 50-talet i boken The Nature of Prejudice. Till 

en början fokuserade forskningen framförallt på desegregationsförsök mellan den vita och den 

färgade befolkningen i USA. Sedan dess har ett halvsekel av producerad forskning som testat 

hypotesen medfört att den breddats att innefatta en rad olika sociala grupper. Resultat från 

denna forskning har pekat på att personlig kontakt med människor som är medlemmar av en 

negativt stereotypiserad grupp generellt leder till att attityder till denna grupp förbättras. Men 

forskningen har även påvisat att all kontakt inte har en positiv effekt på attityder (Novak et al., 

2011, s.213). Allport hade redan i sitt utformande av teorin, idéer om att vissa förutsättningar 

är av vikt för att kontakten ska leda till reducerandet av fördomar (Crisp & Turner, 2010, 

s.200).  Och allt eftersom har andra forskare byggt på teorin som nu säger att, kontakt reduce-

rar fördomar mer eller mindre effektivt, beroende på om en viss uppsättning förutsättningar 

för kontakten uppfyllts. De optimala förutsättningarna som forskning visat på har en positiv 

effekt på reducerandet av fördomar är: 

 

Interaktionen och integrationen grupperna emellan bör vara sanktionerad av auktoriteter. Soc-

iala normer som står för jämlikhet mellan grupperna kan vara ett led i detta. Exempelvis i 

from av lagar som förbjuder diskriminering av minoritetsgruppen (Crisp & Turner, 2010, 

s.200) 
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Gruppmedlemmarna bör ha jämlik status i situationerna där kontakten sker. Detta är ett krite-

rium som forskning har visat bör vara uppfyllt för att kontakten inte skall ha motsatt effekt. 

Har medlemmen av minoritetsgruppen en underlägsen status så riskerar kontakten att befästa 

majoritetsgruppmedlemmarnas syn på minoritetsgruppen som underordnad (Crisp & Turner, 

2010, s.200). 

 

Kontakten gruppmedlemmarna emellan bör innefattas av sammarbete mot ett gemensamt mål. 

Här går forskningen isär något där vissa hävdar att det gemensamma sammarbetet är det som 

leder till minskningen av fördomar. Andra hävdar att det dessutom krävs att sammarbetet når 

lyckade resultat för att kontakten skall ha en positiv inverkan på fördomar (Crisp & Turner, 

2010, s.200, Novak et al., 2011, s.213).  

 

Interaktionen mellan gruppmedlemmarna bör även ha möjlighet att bli personlig och intim. 

(Novak et al., 2011, s.213). Crisp och Turner hänvisar till forskning som pekar på vikten av 

att interaktionen karaktäriseras av självutlämnande, det vill säga att man delar med sig av per-

sonlig information till varandra. Ju mer självutlämnande interaktionen mellan medlemmar av 

olika grupper är, desto positivare blir deras attityd mot den gruppmedlemmen men även den 

andra gruppen generellt. Detta sägs bero på att självutlämnande interaktion leder dels till mer 

empati och förståelse mellan gruppernas medlemmar, samt till att ett ömsesidigt förtroende 

växer fram (2010, s.202). Ytterligare en förutsättning som lyfts fram är att interaktionen bör 

innefatta situationer och beteenden där stereotyper som tillskrivs grupperna kan motbevisas 

(Novak et al., 2011, s.202). 

 

4.5 Forskning som testat kontakthypotesen 

Tropp och Pettigrew har gjort ett meta-analytiskt test av kontakthypotesen där resultat från 

över 500 studier jämförts. Deras studie ger stöd till teorin men tillför också ny information till 

fältet. Resultaten från studien visar att teorin är generaliserbar för reducerandet av fördomar 

mellan en rad olika sociala grupper och situationer. Vidare visar resultaten att kontakt förbätt-

rar attityder, inte bara attityden mot individerna kontakten skett med utan till hela ut-gruppen. 

Attityderna till ut-gruppen förbättras även i andra situationer utöver den som kontakten skett 

inom. Till och med attityden mot andra ut-grupper kan förbättras genom kontakt. Tropp och 

Pettigrew kommer också fram till slutsatsen att ”Allports förutsättningar” bör ses på som att 

de samverkar och därmed höjer effektiviteten av kontaktens minskning av fördomar, än som 
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separata kriterium. Trots detta lyfts förutsättningen om institutionellt och auktoritärt stöd för 

interaktionen fram som en förutsättning som i extra hög grad har en positiv inverkan på redu-

ceringen av fördomar (Tropp & Pettigrew, 2006, s.766). 

 

Praktikplatserna som TUVA-deltagarna är på lär variera på ett sådant sätt att de ovan nämnda 

förutsättningarna är uppfyllda i vissa fall, men inte i andra. Detta utgör i sin tur en möjlighet 

att titta närmare på: om, hur och varför dessa förutsättningar har en inverkan på attityder. Hur 

jag går till väga för att undersöka detta går jag närmare in på i nästkommande avsnitt. 

 

5. METOD 

 

Metoden för denna studie är kvalitativ och utgörs av semistrukturerade intervjuer med hand-

ledare för deltagare i projektet. Kvalitativ metod har använts för att underlätta möjligheten 

att komma åt djuplodad information från respondenterna. Det är viktigt för studiens syfte att 

nå både det som sägs rakt ut, men även det som kan komma att framgå mellan raderna i ett 

uttalande. Analysmetoden är kvalitativ innehållsanalys. Åtgärder har vidtagits för att stärka 

studiens trovärdighet och forskningsetiska principer har tagits hänsyn till.  

 

5.1 Urval  

På grund av uppsatsen syfte och inriktning har urvalsramen vad gäller respondenter varit gi-

ven på förhand. Eftersom denna studie avser att undersöka handledarnas upplevelser är det 

naturligtvis handledarna för deltagare i TUVA-projektet som utgör min urvalsram. Då det 

hade varit allt för omfattande att utföra intervjuer med samtliga handledare, har jag valt att 

begränsa mig till att utföra sex intervjuer. Urvalsprocessen liknar främst ett målinriktat urval 

eftersom jag i första hand strävade efter att få en bra fördelning av kvinnliga och manliga res-

pondenter, och en bra variation bland praktikplatserna (jmfr Bryman, 2011, s.434). De poten-

tiella informanterna kontaktades via telefon. De som hade möjlighet att ställa upp under den 

utvalda tidsperioden när jag befann mig i Sollefteå bokades in för intervju, vilket innebar att 

urvalet även delvis var en form av bekvämlighetsurval (jmfr Bryman, 2011, s.433). Via mail 

kontaktades informanterna med ett informantbrev (Bilaga 1) där de fick ytterligare informa-

tion om intervjuerna.
2
  

                                                 
2
 Där kungjordes respondenternas rättigheter att när som helst avbryta intervjun, att bandning och transkribering 

av intervjun skulle ske, och att materalet skulle komma att behandlas konfidentiellt. Utöver detta ingick även 

kontaktinformation till mig och min handledare om frågor hos dem skulle uppkomma 
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5.2 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer med sex handledare till deltagare i projektet. Inter-

vjuerna bestod av kvalitativa semi-strukturerade, enskilda intervjuer med handledarna som 

valts ut. En intervjuguide som berör olika teman kopplade till undersökningens syfte användes 

som vägledning under intervjutillfällena. Detta innebär att alla respondenterna frågades 

samma frågor i mer eller mindre samma ordning, så att samma områden av handledarnas upp-

levelser lyftes under intervjun (jmfr Bryman, 2011, s.206). Studiens syfte ledde till valet av 

metod, där fördelarna med semistrukturerade intervjuer framför strukturerade intervjuer bland 

annat utgjordes av att informanterna då hade möjlighet att svara fritt på frågorna och på så vis 

djupare och mer nyanserat återge sina upplevelser av handledarskapet. Som intervjuare blir 

man med denna metod dessutom flexibel att ställa följdfrågor på intressanta saker som re-

spondenterna nämner under intervjun (jmfr Bryman, 2011, s.415). 

 

Intervjuguiden berör sex olika teman. Intervjuerna inleddes med att jag klargjorde min roll i 

denna undersökning, bland annat blev det viktigt att klargöra min självständiga koppling till 

TUVA’s ledning. Utöver detta informerades respondenterna om att intervjun var frivillig och 

att de utan repressalier kunde avbryta när som helst, att den spelades in för att underlätta vid 

transkribering, att inspelningen skulle raderas efter analysprocessen, samt att deras svar och 

medverkan i studien skulle hanteras konfidentiellt. Respondenterna gavs innan intervjuns 

formella start möjlighet att själva ställa frågor (jmfr Bryman, 2011, s.212).  

 

Intervjuerna pågick i 60-90 minuter och avslutades när samtliga av mina frågor i intervju-

guiden hade ställts, eller informanten svarat på frågan som en del i ett svar på en annan fråga. 

Samtliga intervjuer hölls på själva praktikplatsen vilket gav mig inledande information som 

underlättade för mig att ställa specifika frågor rörande själva praktikplatsen. Platsen för inter-

vjun underlättade även för att informanterna skulle känna sig bekväma, eftersom de då var i 

en, för dem, mycket bekant miljö. Jämn könsfördelning eftersträvades när jag letade infor-

manter, men då det endast var sex personer som hade möjlighet att låta sig intervjuas under 

min vecka i Sollefteå, så fick denna önskan prioriteras bort. Av de sex intervjuade hand-

ledarna så var två kvinnor och fyra män. Två kom från samma praktikplats, och var hand-

ledare för samma deltagare. Detta för att de delade på handledaruppdraget och kunde kom-

plettera varandras information. En av dessa intervjuer var kortare än de andra, endast 20 min-

uter. Men detta ser jag inte som en brist eftersom syftet var att ta reda på information om 
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praktikplatsen, handledarnas attityder och deltagarens sociala inkludering och därför kunde 

den kortare intervjun användas som ett komplement till den andra.  

  

Intervjuguidens första tema rörde några generella bakgrundsfrågor. Dels för att respondenten 

skulle bli bekväm med situationen inför intervjun, dels för att jag skulle kunna samla på mig 

eventuell relevant information som inte uppenbart återkopplade till syftet. Bakgrundsinform-

ationen kan i efterhand visa sig nyttig och insamling av bakgrundsinformation vid kvalitativa 

intervjuer uppmanas (Bryman, 2011, s.419, Granskär och Höglund-Nielsen, 2012, s.189). 

Andra temat berörde arbetsplatsen, där ytterligare bakgrundsinformation kring arbetsplatsen 

samlades in för att jag senare skulle kunna ställa relevanta frågor rörande deltagarens position, 

uppgifter och sociala inkludering på arbetsplatsen, samt sätta denna information i relation till 

arbetsplatsen. Tredje temat berörde beslutet att ta emot en deltagare från projektet och tidigare 

erfarenheter av att ha praktikanter med varierande bakgrunder på arbetsplatsen. Detta för att 

bland annat undersöka det sociala stödet för deltagarens medverkan på arbetsplatsen. Fjärde 

temat berörde arbetsplatsen som praktikplats för deltagaren, för att undersöka mer om deltaga-

rens uppgifter och liknande. Det femte temat utgjordes av respondenternas upplevelser av sitt 

handledarskap, dess svårigheter, utmaningar och positiva utfall. Slutligen kom intervjun in på 

handledarnas upplevelser av deltagarens medverkan på arbetsplatsen.   

 

Insamlingsmetoden har vissa svårigheter med anknytning till syftet. Exempelvis går det att 

kritisera att analysen baseras på information om deltagarnas sociala inkludering, som bygger 

på handledarnas uppfattningar om detta. Det kan tänkas ha varit mer givande att komplera 

undersökningen med att även fråga deltagarna själva samt göra observationer istället för in-

tervjuer. Tyvärr begränsade tidsramarna för uppsatsskrivandet möjligheten att utföra olika 

insamlingsmetoder parallellt. Det hade dock inte nödvändigtvis varit mer fruktbart att fråga 

deltagarna om de är inkluderade eller inte då studiens syfte inte rör de självupplevda nivåerna 

av inkludering. Eftersom att tidigare forskning fastslagit att personer med IF i högre grad kän-

ner sig socialt exkluderade på arbetet (Jahoda, Kemp, Riddell & Banks, 2008, s.15), så under-

söker denna studie istället uppfattningarna hos de som eventuellt är med och bidrar till detta. 

 

Det går även att vara kritisk mot valet att intervjua handledarna om känslig information som 

hur de själva och deras kollegor bemöter deltagarna. Det går att anta att handledarna har ett 

intresse av att framställa sig i så positiv dager som möjligt, och att de därmed undviker att 

nämna saker som tyder på att deltagaren är exkluderad, eller undviker medvetet att uttrycka 



15 

 

eventuella fördomsfulla åsikter om personer med IF. Dessa problem har avhjälpts genom att 

intervjuguiden utformats så att öppna frågor har ställts på ett sådant sätt att informanten åter-

gett en rad situationer som exempelvis rör deltagrens inkludering. Inte heller har tolkningen 

stannat vid att handledaren uppgett att deltagaren är inkluderad, utan alla tänkbara ledtrådar 

som tyder på inkludering eller exkludering har tagits med i tolkningen. På liknande sätt har 

informationen som berör informantens eventuella attitydförändring behandlats, för att samla 

så mycket tänkbar information som möjligt angående huruvida förändring har skett eller inte 

skett, för att minska risken att resultaten skall övertolkas.  

 

En tredje svårighet berör metodens etiska avväganden vilka berörs i avsnittet 5.5 Forskningse-

tiska principer. 

 

5.3 Analysmetod 

Som nämnt spelades intervjuerna in, detta för att intervjuerna skulle flyta på smidigare utan 

avbrott för anteckningar, samt att jag i efterhand skulle kunna höra, inte bara vad som sades, 

utan även hur det sades (jmfr Bryman, 2011, s.428). De bandade intervjuerna transkriberades 

efter att intervjuerna var genomförda, och i dessa noterades även förekomsten av vad jag an-

såg var betydelsefulla uttryck, som skratt, tveksamhet och långa pauser.  

 

Då transkriberingen var utförd övergick bearbetningen av datamaterialet till en noggrann upp-

repad genomläsning av de transkriberade intervjuerna för att bekanta mig med mitt material. 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter (Granskär och Höglund-Nielsen, 

2012, s.187) och är den analysmetod jag använt mig av för att bearbeta mitt insamlade data-

material som i transkriberad form utgörs av en större mängd text. Kvalitativ innehållsanalys 

kan utföras både med en induktiv eller en deduktivansats. I utgångsläget var min plan att an-

vända mig enbart av ett induktivt angreppsätt som betyder att man analyserar materialet förut-

sättningslöst, med ett öppet sinne. Men på grund av studiens syfte: att undersöka de teoretiska 

förutsättningarnas koppling till social inkludering respektive attitydförändring tvingades den 

idén överges för en deduktiv ansats. Där fick istället teorin styra min kategorisering av koder-

na (Granskär och Höglund-Nielsen, 2012, s.188).  

 

I min analys är jag ute efter att fånga både det manifesta innehållet i texten och det latenta 

budskapet. Det manifesta innehållet utgörs av det som respondenterna klart och tydligt ut-



16 

 

trycker verbalt under intervjun medan det latenta budskapet är det som sägs mellan raderna 

(Granskär och Höglund-Nielsen, 2012, s.189). 

 

Analysprocessen gick till så att textmaterialet kortades ned, detta genom tolkning där respon-

dentens svar kondenseras till lagom stora meningsenheter. Det vill säga man tar fram det cen-

trala i det respondenten förmedlar och lämnar det andra. I nästa steg abstraherades texten, 

vilket betyder att man lyfter meningsenhetens abstraktionsnivå. I detta skede kodas menings-

enheterna, vilket medför ännu en nedkortning av materialet som denna gång blir på en ny ab-

straktionsnivå. Efter varje steg läses det nya materialet igenom för att säkra att inte viktig in-

formation gått förlorad i kondenseringen av materielet. Vanligtvis sorteras koderna in i under-

kategorier som slutligen får en överkategori enligt denna anlysmetod (Granskär och Höglund-

Nielsen, 2012, s.190-191). I mitt fall fick mina tre huvudsakliga frågeställningar styra temati-

seringen av koderna. Koder som relaterade till de tre frågeställningarna sorterades in i res-

pektive tema. Därefter lät jag teorin styra min kategorisering av koderna i två av temana
3
. I ett 

fall använde jag mig här av en mer induktiv ansats
4
 där koder som berättade samma sak ham-

nade i samma kategori.  

 

Temat Motiv relaterar till frågeställningen: Hur kommer det sig att man tar emot en prakti-

kant från projektet? Alla svar som på något sätt berörde detta sorterades in i detta tema. Där-

efter lästes koderna som sorterats in i temat igenom och då fann jag likheter mellan vissa av 

koderna. De olika motiven som liknade varandra bildade således en kategori. Jag fann slut-

ligen sex kategorier som representerar sex olika motiv som handledarna nämnt gjorde att man 

tog emot en praktikant från TUVA. I tabellen (Tabell 1) nedan ser vi hur kategorin Samhälls-

ansvar kommit till. Den består av koder som på olika sätt representerar vikten av att ”hjälpa 

till” och ”ställa upp” och ta emot en praktikant. I tabell 2 visar jag hur dessa kategorier sedan 

ingår i tre teman.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Tema Social Inkludering och Tema Attitydförändring 

4
 (Tema Motiv) 
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Tabell 1. Visar kodningen av innehållet i kategorin Samhällsansvar 

 

 

Tabell 2. Visar hur kategorierna är indelade i tre teman. 

 

Tema Social inkludering relaterar till den andra frågeställningen som studien ämnar besvara. 

Här har utgångspunkten varit den tidigare forskning som pekat ut en rad gynnsamma förut-

sättningar
5
 på arbetsplatsen som underlättar för unga personer med IFs sociala inkludering.  

 

 

 

                                                 
5
 Att det finns tillfällen, där personen som önskas inkluderas och de anställda kan socialisera, under och utanför 

arbetstid, att arbetsledaren aktivt främjar ”team-building”, att den som önskas inkluderas och övriga anställda 

utför sina uppgifter i närhet av varandra, att man har liknande arbetsuppgifter samt att arbetsuppgifterna medför 

sammarbete mellan den som önskas inkluderas och övriga anställda (Novak et al., 2011, s.212). 

Text Kod Kategori 

”…vi vill ju ställa upp…” 

 

Vilja att ställa upp Samhällsansvar 

”...jag tyck man ska ställa upp om man kan” 

 

Skyldighet att ställa upp  

”…man måste ju ställa upp.” 

 

Skyldighet att ställa upp  

”man får ju ta emot när dom behöver [en 

praktikplats]” 

Skyldighet att ställa upp  

”Dom [IF] har det svårt…då får man ställa 

upp för att hjälpa till” 

Speciella omständigheter/Skyldighet att 

ställa upp 

 

”Dom [IF] behöver detta.” 

 

Speciella omständigheter/ansvar  

Tema 1 

Motiv 

Tema 2 

Social inkludering 

Tema 3 

Attitydförändring 

Lärorikt/intressant 

 

Förutsättning för social inkludering 

 

Förutsättning för attitydförändring 

 

Tvång 

 

Hinder för social inkludering Hinder för attitydförändring 

 

Resurs-skäl 

 

Tecken på social inkludering 

 

Tecken på attitydförändring 

 

Erfarenhet av personer med IF 

 

Tecken på social exkludering 

 

 

Erfarenhet av praktikanter 

 

  

Samhällsansvar 
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Det jag haft till syfte att uppnå i anslutning till denna frågeställning har varit att kartlägga om 

och på vilket sätt
6
 deltagarnas praktikplatser uppfyllt dessa förutsättningar, samt hur upp-

fyllandet eller frånvaron av förutsättningar på praktiken påverkat deltagarens sociala inklude-

ring. Detta för att kunna se vilka av förutsättningarna som verkar ha betydelse för inklude-

ringen, hur förutsättningarna samverkar och hur kopplingen mellan förutsättningarna och 

social inkludering ser ut. Jag lät därför denna tidigare forskning guida min sortering av koder-

na i detta tema.  

 

Det var även viktigt för studiens frågeställning att hålla isär resultatet som berörde vilka förut-

sättningar som fanns på respektive praktikplats och vad detta fick för effekt på den sociala 

inkluderingen. Därför delades varje kategori i detta tema även upp i fem underkategorier som 

utgjordes av respektive praktikplats.  I tabellen nedan (tabell 3) visar jag hur detta gått till.  

Jag exemplifierar detta med kategorin Hinder för social inkludering, som är en av kategorier-

na i tema Social inkludering. Kategorin har fem underkategorier: Praktikplats 1-5. Under 

varje Praktikplats-underkategori har jag samlat de koder som berör Hinder för social inklude-

ring. Jag har medvetet valt att inte skriva ut koderna i min exemplifierande tabell av anonymi-

tetssjäl.
7
 I övrigt har koderna blivit frammarbetade på samma sätt som i exemplet i tabell 1. 

 

 

Tabell 3. Visar att kategorierna i Tema 2 består av fem underkategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Attitydförändringar relaterar slutligen till den tredje frågeställningen som denna stu-

die berör, nämligen attityder och förutsättningar för att en attitydförändring ska ske. Här har 

analysarbetet liknat processen i Tema 2 (Se tabell 3). Det vill säga, jag har utgått ifrån kon-

takthypotesen och förutsättningarna som tidigare forskning visat varit av vikt för att en atti-

                                                 
6
 Målet är inte att undersöka i vilken grad förutsättningarna uppnåtts, eller i vilken grad deltagaren är socialt 

inkluderad, då detta är en kvalitativ studie. 
7
 Detta för att jag anser att det finns en stor risk att det allt för lätt skulle gå att lista ut vilken praktikplats, hand-

ledare, och deltagare koderna gällde när de alla är sorterade efter samma praktikplats.  

Tema 2 

Social inkludering 

Kategori: 

Hinder för social inkludering 

Praktikplats 1 *koder* 

Praktikplats 2 *koder* 

Praktikplats 3 *koder* 

Praktikplats 4 *koder* 

Praktikplats 5 *koder* 
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tydförändring ska ske
8
, när jag har skapat kategorierna och kategoriserat koderna som rör 

detta ämne. Syftet med detta är att kartlägga hur deltagarnas praktikplatser uppfyllt dessa för-

utsättningar, samt om och hur uppfyllandet eller frånvaron av förutsättningarna lett till en atti-

tydförändring hos handledaren. Detta för att undersöka: Om och hur uppfyllandet av förut-

sättningarna påverkat handledarnas attityder gentemot personer med IF, samt om förutsätt-

ningarna samverkar i denna process. Detta för att förklara hur den eventuella kopplingen dem 

i mellan i så fall ser ut, samt hur deras koppling till attitydförändringen ser ut. 

 

Kategorierna inom detta tema har precis som kategorierna i tema Social inkludering i sin tur 

delats upp i underkategorier som utgjorts av praktikplatserna (se tabell 3). Detta eftersom jag 

önskat att undersöka det eventuella sambandet mellan olika förutsättningar och faktisk attityd-

förändring. Koderna som sedan sorterats in i dessa kategorier har blivit framarbetade på 

samma sätt som i tabell 1. 

 

Vissa koder kan därför återfinnas i flera teman, beroende på att de passar in under båda. Ett 

exempel på detta är koder som beskriver deltagarnas arbetsuppgifter, de passar in både under 

temat Social inkludering, och under temat Attitydförändring. 

 

5.4 Studiens trovärdighet 

I kvalitativa intervjustudier som denna är det omöjligt för forskaren att ta distans från materi-

alet eftersom forskaren är en slags medskapare av datamaterialet, då denne är med och utfor-

mar och genomför intervjuerna. Forskaren för alltid med sig en förförståelse och den kan både 

vara positiv, i form av fördjupad teoretisk kunskap eller tidigare erfarenheter, och negativ i 

form av fördomar. Ett sätt på vilket trovärdigheten för denna studie har stärkt har varit genom 

noggrann teoretisk inläsning på ämnet. Ytterligare en del i att förstärka tillförlitligheten i kva-

litativ forskning är att noggrant beskriva analysarbetet. Detta är även ett tillvägagångssätt som 

använts i denna studie, där beslut kring datainsamlingen och analysprocessen förklarats nog-

grant och motiverats. För att stärka överförbarheten, och således trovärdigheten, har jag ämnat 

lyfta diskussionen och skapa förutsättningar för läsaren att överföra resultaten på andra grup-

per och situationer (Granskär och Höglund-Nielsen, 2012, s.196-198) 

                                                 
8
 Att interaktionen mellan grupperna är sanktionerad av auktoriteter, medlemmarna har jämlik status i kontexten 

där kontakten inträffar, kontakten innefattas av ett sammarbete mot ett gemensamt mål, interaktionen mellan 

gruppmedlemmarna är personlig och intim, kontakt som innefattar situationer där gruppmedlemmarna har möj-

lighet att motbevisa stereotyper som tillskrivits dem (Crisp & Turner, 2010, s. 200, Novak et al., 2011, s.202 & 

213).  

 



20 

 

 

5.5 Forskningsetitiska principer 

Vetenskapliga rådet beskriver fyra huvudkrav när det kommer till god forsknings etik. Den 

jjförsta gäller informationskravet som syftar till att delge informanten information om studien, 

vilket i denna studie tillgodosetts genom informantbrevet, samt genom den information som 

respondenterna fick vid intervjuns start. Nästa krav är samtyckeskravet, detta uppfylldes ge-

nom respondenternas självständiga medverkan och godkännande av att intervjun spelades in.  

 

Därefter nämns konfidentialitetskravet som i detta fall uppfyllts genom att inspelningarna och 

de transkriberade intervjuerna hanteras på ett sätt att endast jag har tillgång till dem, samt att 

de raderas efter analysen färdigställts. Åtgärder har också vidtagits för att hindra att det som 

det som respondenterna uppgett inte skall gå att härleda tillbaka till dem, från vad som presen-

teras min rapport. Detta genom att undvika att använda känsliga citat eftersom att citat ofta 

har en avslöjande personlig prägel. Likaså har jag undvikit att ge ut för detaljerad information 

om praktikplatsen då det då lätt skulle gå att räkna ut vem det är som intervjuats. Ett exempel 

på detta är att i min presentation av hur kodningen genomförts så har valet gjorts att inte visa 

vilka koder som relaterar till vilken praktikplats. Eftersom dessa koder beskriver praktikplat-

sernas utformning, skulle det vara för lätt för personer som är insatta i projektet eller vet spe-

cifik information om praktikplatsen, att lista ut vilken praktikplats informanten arbetade på 

och således även vem informanten var, och dessutom vem den diskuterade deltagaren var.  

 

I analysen av empirin hade en logisk presentationsform varit att praktikplatserna presenterats 

var för sig och på så sätt visat på hur olika förutsättningar kan leda till attitydförändringar 

eller social inkludering eftersom detta hade varit mycket tydligare. Istället har ett medvetet val 

gjorts att avstå från detta just för att undvika att röja informanterna och deltagarnas koppling 

till känsliga uppgifter om social inkludering och fördomar och attityder. 

 

Nyttjandekravet uppfylls på det sätt att den insamlade informationen endast kommer att an-

vändas för det kundgjorda ändamålet, nämligen studien (Vetenskapliga rådet, 2002, s.6). Utö-

ver dessa forskningsetiska principer så bör nämnas att det övergripande resultatet i denna stu-

die inte skadar anseendet av någon grupp eller enskild person. Man kan tänka sig ett scenario 

där resultaten i sig hade kunnat förstärka personer med IFs marginaliserade position på ar-

betsmarknaden, men så är alltså inte fallet.  
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6. RESULTAT 

 

Innehållsanalysen resulterade i tretton kategorier fördelade på tre teman, dessa presenteras 

nedan. Empirin som ingår i dessa kategorier presenteras under respektve tema därefter följer 

en analys av empirin kopplat till utvalda teorier. Avslutningsvis sammanfattas resultaten. 

 

6.1 Tema Motiv 

Inom temat Motiv återfinns alltså sex kategorier. Lärorikt/intressant, Tvång, Resurs-skäl, 

Erfarenhet av personer med IF, Erfarenhet av praktikanter, och Samhällsansvar. 

 

Under kategorin Lärorikt/intressant återfinns motiv som rör en vilja och ett intresse att lära 

sig mer om IF och hur det är att arbeta med en person med IF.  

 

Kategorin Tvång räknas väl egentligen inte som en motivering, utan snarare som brist på mo-

tivering. Hit har koder sorterats som tyder på att det inte var ett frivilligt beslut att ta emot 

praktikanten, utan att detta var påtvingat från en högre instans.  

 

I Kategorin Resurs-skäl ingår motiv som relaterar till att man såg positiva fördelar med att ta 

emot en deltagare, för att det skulle innebära en extra resurs som kunde hjälpa till med arbets-

uppgifter.  

 

Erfarenhet av IF innebär svar som relaterar till att man tidigare hade haft anställda med IF på 

arbetsplatsen, eller hade relationer med personer med IF i privatlivet. Det fanns fall där delta-

garen redan gjort praktik på arbetsplatsen vid ett tidigare tillfälle, som en del av en annan ut-

bildningsform, och handledarna kände då till deltagaren sen tidigare. 

 

Erfarenhet av praktikanter innebar att man regelbundet hade personer som gjorde praktik på 

arbetsplatsen. Dessa tidigare praktikanter utgjordes dels av studenter på olika utbildningsnivå, 

och dels av personer med varierande bakgrunder som ingick i olika typer av arbetsmarknads-

åtgärder.  

 

Sista kategorin Samhällansvar, berör som tidigare nämnt svar som framhåller vikten av att 

hjälpa till om man kan, och en skyldighet att ta emot. I vissa fall betonades denna skyldighet 
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som extra betydande på grund av den uppfattat svaga position i samhället som deltagarnas 

funktionsnedsättning innebar.  

 

Den mest framträdande kategorin var Resurs-skäl. Nästan alla handledare lyfte fram att beslu-

tet att ta emot en deltagare från projektet delvis berodde på att man såg en möjlighet för denna 

att bidra med något på arbetsplatsen och att denna skulle komma att vara en resurs på ett eller 

annat sätt. I vissa fall rörde det sig om att deltagaren utgjorde en kvantitativ resurs, där samma 

arbete gick att utföra snabbare tack vare deltagaren. I andra fall, särskilt på de praktikplatser 

som utgjordes av omsorgsyrken, sågs deltagaren som en möjlighet att höja kvalitén arbetet. 

Detta exempelvis genom deltagaren kunde utföra speciella omsorgsrelaterade-arbetsuppgifter 

som annars, på grund av tids eller personalbrist, var bortprioriterade. I vissa fall framgick det 

att just denna typ av resurs, i form av en lönebidragsanställd praktikant, var en unik sådan. 

Några av handledarna påpekade det positiva med att deltagarens anställning som praktikant 

medförde att man inte kunde hantera dennes närvaro likvärdig med en övrig anställds. Detta 

betydde exempelvis att man inte kunde bli påtvingad en tyngre arbetsbörda på grund av delta-

garens närvaro, vilket gjorde att deltagaren kunde fungera just som en kvalitativ extraresurs.  

 

Detta genomgående resursresonemang tyder på att en stor del av beslutet att ta emot en delta-

gare motiveras rationellt, och knyter där med an till Webers idealtyp: Målrationellt handlande. 

Man väljer att ta emot en deltagare för att denna antas kunna bidra med något, vilket här setts 

som ett positivt ändamål hela arbetsplatsen tjänat på.  

 

Ett annat exempel där målrationalitet påverkat beslutet är där man sett deltagarens närvaro 

som en möjlighet att lära sig mer om personer med IF. Då var en del av målet att lära sig mer 

om personer med IF, på grund av intresse för detta hos handledaren. Den rationella vägen dit 

var att ta emot en deltagare, eftersom att detta uppfattades vara ett rimligt sätt att uppnå detta 

mål.  

 

Flera av handledarna sa även att det rörde sig om att man förhöll sig till ett uppfattat samhälls-

ansvar när man valde att ta emot deltagare. Detta stämmer väl överense med Webers andra 

idealtyp; värderationell handling. Här har beslutet påverkats utav beslutfattarens moraliska 

uppfattning kring vad som är rätt och fel. Beslutfattaren har handlat i enlighet med den värde-

ring denna upplevt sig manad att leva upp till, nämligen att ställa upp och ta sitt samhälls-

ansvar.  
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Detta är inte bara ett värderationellt handlande, utan även ett prosocialt sådant, eftersom att 

det kretsar kring att hjälpa en annan person. I samtliga fall där denna samhällsansvar-

motivering förekom, hade man även delvis motiverat sitt beslut med att deltagaren skulle 

kunna komma att vara en resurs på arbetet. Det tyder på att det prosociala beteendet här inte 

rör sig om ren altruism, utan snarare den form av hjälpande beteende som utförs eftersom det 

inte konflikterar med ens egna intressen. 

 

De flesta av deltagarnas praktikplatser hade tidigare haft praktikanter från olika bakgrunder på 

arbetsplatsen. Detta kan tyda på att man har tagit emot deltagaren för att arbetsplatsen passar 

för praktikanter, exempelvis för att det finns arbetsuppgifter som en praktikant utan tidigare 

erfarenhet av yrket, klarar av. Det kan också bero på att beslutet att ta emot deltagare bara 

följer ett upprepat gammalt mönster. Webers fjärde idealtyp för social handling: Traditionella 

handlingar, belyser att handlingar, som beslutet att ta emot en deltagare, även kan skett på 

gammal vana av att man alltid tar emot praktikanter. Vare sig det rör sig om att man agerar på 

tradition, eller att man tar emot för att arbetsplatsen är sådan att det fungerar extra bra, utgör 

det en värdefull vetskap, att de flesta som tar emot deltagare, har för vana att ta emot prakti-

kanter. Därför verkar det vara rimligt att rikta sina insatser mot sådana arbetsplatser.  

 

Flera av de som varit involverade i beslutsfattandet hade tidigare erfarenhet av kontakt med 

personer med IF. Antingen från yrkeslivet, eller privatlivet. Detta kan vara ett samman-

träffande, men jag vill inte stänga dörren för att detta också mycket väl kan kopplas till den 

tidigare nämnda kontakthypotesen. Om teorin stämmer, finns det en god chans att dessa tidi-

gare erfarenheter av kontakt med personer med IF bidragit till att dessa personer var öppna för 

att ta emot en deltagare. 

 

Om man tillåter sig denna tanke så går det även att tänka sig att de handledare som tidigare 

haft praktikanter från marginaliserade bakgrunder på arbetsplatsen, eventuellt skulle kunnat 

bli påverkade positivt även av den kontakten, vilken i sin tur medfört en attitydförändring, 

som gjorde beslutsfattaren öppen för iden att ta emot en person med IF på arbetsplatsen. Detta 

skulle vara i enlighet med den tidigare forskningen som visat att kontakt med medlemmar av 

andra sociala kategorier än den man själv tillhör även gör personen mer positivt inställd till 

andra grupper än de denne haft en positiv kontakt med (Tropp & Pettigrew, 2006, s.766).  
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Det fanns fall där deltagaren till en början inte var önskad på arbetsplatsen, och denna brist på 

motivering att ta emot deltagare hamnade under kategorin Tvång. Det visade sig dock inte 

vara ett problem för att det skulle komma att fungera bra på praktikplatsen ändå. Detta är ett 

bevis på att påtvingade förändringar av strukturer och normer i vissa fall behövs, och att detta 

kan få goda resultat.  I TUVA-projektets fall kan kommunen sätta press på arbetsgivarna att ta 

emot deltagare, så att det statiska läget som jag menar genomsyrar personer med IFs problem 

att etablera sig på arbetsmarknaden, kan brytas. Och detta kan definitivt få positiva konse-

kvenser i slutändan.  

 

Sammanfattningsvis har detta tema skänkt klarhet i vad som motiverat beslutet att ta emot en 

deltagare från projektet. Det rör sig om traditionellt, värderationellt och målrationellt hand-

lande som har motiverat beslutet. Viktigast och mest framträdande av dessa är det mål-

rationella tänket, som genomsyrar flera av kategorierna. Man tar emot en deltagare för att 

detta anses kunna gynna verksamheten, eller dem själva på något sätt. Uppfattningen om att 

man är ålagd att ta sitt samhällsansvar och hjälpa till, är i sig värderationell, men ofta var detta 

också baserat på att man ansåg sig ha något att vinna på att ge den hjälpen. Slutligen kan re-

sultatet som pekar på att de flesta av praktikplatserna redan tidigare haft praktikanter med 

annan social bakgrund än beslutsfattaren, eller andra personer med funktionsnedsättningar på 

arbetsplatsen, ses som ett resultat som styrker kontakthypotesen. Det är dock omöjligt att av-

göra om det finns ett orsaksamband när det kommer till detta. 

 

6.2 Tema Social inkludering 

De fyra kategorierna som återfanns i tema Social inkludering är följande: Förutsättningar för 

social inkludering, Hinder för social inkludering, Tecken på social inkludering och Tecken på 

social exkludering.  

 

Kategorin Förutsättningar för social inkludering innefattades av beskrivningar av att arbets-

laget och deltagaren spenderade raster ihop. Att deltagaren utförde sina arbetsuppgifter i ome-

delbar närhet till andra kollegor. Att deltagarens arbetsuppgifter utfördes i sammarbete med 

andra kollegor eller med en kollega. Samt de fall där deltagarens handledare på olika sätt 

medvetet arbetat för deltagarens inkludering och likabehandling.  

 

Kategorin Hinder för social inkludering innefattade beskrivningar av att deltagarens uppgifter 

sällan utfördes i sammarbete med andra kollegor, att deltagaren utförde sina arbetsuppgifter 
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ensam, på långt, fysiskt, avstånd från sina kollegor. Här inkluderades även de som enbart ar-

betade i närheten av en eller ett fåtal kollegor i en stor arbetsgrupp eftersom det kan ses som 

ett möjligt hinder för inkludering i gemenskapen i stort.  Praktikplatser där deltagarna hade ett 

sådant schema som omöjliggjorde tillfällen att socialisera med andra kollegor togs med i ka-

tegorin, lika så arbetsplatser där hela eller delar av kollegiet umgicks på fritiden utan att del-

tagarna deltog i dessa fritidsaktiviteter. 

 

Tecken på social inkludering är nästa kategori och här har handledarens uppfattningar kring 

deltagarens inkludering tagits med. Samt latent information som intervjun med handledarna 

förmedlade så kallat ”mellan raderna”, kring graden av social inkludering. Exempel på vad 

som ingår är bland annat att hanledaren uppfattar att deltagaren är socialt uppskattad av sina 

kollegor och av andra på arbetsplatsen. Att deltagaren upplevs som en i gänget, att alla pratar 

med deltagaren, att ingen är elak med deltagaren och att kollegor och andra på arbetsplatsen 

behandlar deltagaren bra.  Att deltagaren har fått kompisar på jobbet och att deltagaren upp-

levs vara trygg och känna sig välkomnad på praktikplatsen samt att handledaren menar att 

deltagaren trivs på praktikplatsen. Att deltagaren har fått en nära relation till andra på arbets-

platsen. Att deltagaren anses vara inkluderad i gemenskapen. 

 

Tecken på social exkludering utgörs av den information som handledarna förmedlat som tyder 

på att deltagaren är socialt exkluderad. Exempelvis att deltagaren ofta är ensam eller utanför 

och misstrivs. Eller andra tecken på att deltagaren inte är med i gemenskapen.  

 

På de flesta av praktikplatserna fanns det både utsatta tider och platser där deltagaren kunde 

socialisera med övriga anställda, ofta i form av gemensamma raster som spenderades i fika-

rum. I de fall där deltagarna inte hade den möjligheten, utan hade väldigt lite kontakt med 

stora delar av personalen på grund av sina arbetstider uppgavs det att detta medförde att delta-

garna fick svårt att ”komma in i gemenskapen”.  

 

Ingen av deltagarna umgicks så vitt handledarna visste, med någon övrig anställd på fritiden. 

Däremot fanns det praktikplatser där stora eller små delar av arbetsstyrkan, mer eller mindre 

regelbundet umgicks på fritiden. Detta menar jag riskerar att utgöra ett stort hinder för social 

inkludering av deltagaren åtminstone på lång sikt.  
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På de flesta praktikplatser utförde deltagaren samma uppgifter som åtminstone delar av de 

övriga anställda. Uppgifterna utfördes i dessa kollegors närhet och de utfördes oftast i sam-

marbete med kollegorna. Dessa tre förutsättningar samverkar i stor grad, vilket är logiskt med 

tanke på deras karaktär. Förutsättningarna som gäller utformningen av arbetsuppgifter verkar 

vara av stor betydelse för att nå social inkludering. Exempelvis återfanns ett mönster där del-

tagaren hade bättre kontakt med de ur arbetslaget som denne utförde arbetsuppgifter tillsam-

mans med, och sämre kontakt med dem som deltagaren inte delade uppgifter med.  

 

I de fall där deltagaren inte utförde uppgifter tillsammans med andra i arbetslaget, så var 

denne i lägre grad inkluderad i gemenskapen i stort. I de fall där deltagarna hade uppgifter 

som karaktäriserades av ensamhet, ledde detta till otrivsel och utanförskap. Men i de fall där 

dessa arbetsuppgifter kunde förändras så att deltagarna istället fick arbetsuppgifter där dessa 

förutsättningar kunde uppnås innebar detta att deltagarna blivit inkluderade, fått kompisar på 

arbetet, och börjat trivas.  

 

Detta för mig in på den sista förutsättningen som innebar att ha en arbetsledare som främjade 

”team-building”. Att en person med hög status på arbetet belyser social inkludering som ett 

eftersträvansvärt mål kan tänkas medföra en rad fördelar som underlättar inkludering. Det kan 

dels innebära att arbetsledaren har makt i form av sin position att strukturera organisationen 

på ett sätt som underlättar inkludering. Det kan även betyda att denne statusfyllda person har 

makt att skapa normer som främjar inkludering på arbetsplatsen (Crisp och Turner, 2010, 

s.185).  

 

I de fall där handledarna belyst vikten av deltagarens inkludering på olika sätt verkar detta ha 

haft positiv inverkan på inkluderingen. Handledare som hade deltagarens inkludering i åtanke 

som ett eftertraktat mål, och dessutom hade möjlighet att förändra dennes arbetssituation vi-

sade sig ha en direkt påverkan på deltagarnas sociala inkludering. I de fall där handledare såg 

till att en omplacering av deras deltagare skedde, som innebar att denne fick göra samma upp-

gifter som sina kollegor och i sammarbete med dem, fick detta social inkludering som följd. I 

andra fall hade handledarna försökt göra åtgärder för att hjälpa deltagaren att bli mer inklude-

rad, utan att detta hade fungerat. Detta visar att ett aktivt arbete för inkludering endast verkar 

ge avkastning om det leder till en förbättring av de övriga förutsättningarna. 
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Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på att kulturen på praktikplatserna och deras utform-

ning kan komma att påverka deltagarens möjlighet att bli socialt inkluderad på sin praktik-

plats. Det tillsynes mest betydelsefulla är att deltagaren utför samma uppgifter som sina kol-

legor, i närhet till dem, och i sammarbete med dem. Möjligheten att kunna socialisera på ras-

ter verkar även det ha en betydelse för inkluderingen. Gemensamt för samtliga av dessa förut-

sättningar är att man är i regelbunden kontakt med andra på jobbet. Det kan också vara fördel-

aktigt att ha en arbetsledare på arbetsplatsen som värnar om deltagarens sociala inkludering 

och ser detta som något viktigt. Men det som verkar vara betydelsefullt i dessa sammanhang, 

är att denna person inte bara påtalar vikten av inkludering, utan även har de rätta verktygen 

och handlingsutrymmet för att denna ambition ska resultera i en förbättring av deltagarens 

inkludering.  

 

6.3 Tema Attitydförändringar 

Tema tre har benämnts som Attitydförändringar och består av de tre kategorierna: Förut-

sättningar för attitydförändring, Hinder för attitydförändring samt Tecken på attitydföränd-

ring.  

 

Den första kategorin i tema Attitydförändringar är Förutsättningar för attitydförändring. 

Här återfinns exempelvis koder som fångar att deltagarens medverkan på arbetsplatsen är 

sanktionerad: Att deltagaren var välkommen och önskad. Att eventuella chefer såg positivt på 

deltagarens delaktighet. Att deltagarens arbete innefattas av sammarbete med sina kollegor. 

Tecken på att deltagaren har en jämlikstatus på arbetsplatsen har också tagits med, exempelvis 

att deltagaren utför samma arbete som sina kollegor eller på annat sätt bemöts som jämlik. 

Inkluderats i denna kategori har även fall där deltagaren har byggt upp en nära privat relation 

med personer på arbetsplatsen. Likaså koder som visar på att deltagarens praktikplats varit 

utformad så att denne fått en chans att motbevisa stereotyper om personer med IF. Exempelvis 

att deltagarna haft utmanande arbetsuppgifter som tillåtit dem att utvecklas och visa sin fulla 

potential.  

 

Andra kategorin i tema Attitydförändringar är Hinder för attitydförändring. Här återfinns 

bland annat koder som berättar att deltagaren på olika sätt inte har en jämlik status på arbets-

platsen. Detta var en tendens som uppstod på de flesta praktikplatser, och kan ses som ound-

vikligt eftersom deltagaren deltar på arbetsplatsen som praktikant, och direkt, genom den an-

ställningsformen har en annan position i hierarkin. Tecken på denna ojämlika status utryckte 
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sig på olika sätt, exempelvis kunde det röra sig om att deltagaren delegerades  uppgifter av 

sina kollegor. Andra hinder för attitydförändring som återfanns i materialet var att arbetsupp-

gifterna som deltagaren utförde förstärkte negativa stereotyper som deltagaren tillskrivits. Ett 

ytterligare hinder som återfanns i materialet, var att deltagarens medverkan på arbetsplatsen 

inte var önskad, utan framtvingad och sågs som ett problem. Praktikplatser där deltagarnas 

uppgifter sällan utfördes i sammarbete med kollegor sorterades också in i denna kategori. 

Slutligen inkluderades de fall där deltagaren hade liten möjlighet att bilda nära, privata relat-

ioner med sina kollegor av olika anledningar. 

 

Den tredje kategorin i tema Attitydförändringar utgjordes av koder som vittnade att en posi-

tiv attitydförrändring skett hos handledaren. Denna kategori har jag valt att kalla Tecken på 

attitydförändring. Här har jag inkluderat svar där handledaren uppgett att deltagaren överträf-

fat deras förväntningar på denne. Att deltagaren gjort ett bättre jobb än handledarna förväntat 

sig, att deltagare visat sig vara mer självständiga än de trott, eller att de utvecklasts mer än vad 

de räknat med. Vissa av dessa handledare uttryckte även att detta förändrat deras syn på vad 

personer med IF kan tillföra i samhället och samtliga handledare var positiva till framtida 

uppdrag vilket tyder på att attityden åtminstone inte försämrats av kontakten.  

 

Jämlik status tolkas i detta sammanhang på två sätt. Dels jämlik status på arbetsplatsen i form 

av liknande uppgifter, där deltagaren i så fall deltar i arbetet tillsammans med de andra, på 

samma premisser som övriga anställda. Detta kan innebära att man har samma inflytande över 

vilket arbete som ska utföras, och hur det ska utföras, som sina kollegor. I detta fall, med del-

tagarna från TUVA, rör det sig om en praktikantanställning och det avspeglade sig ofta i del-

tagarnas status på arbetsplatsen. Deltagarna delegerades oftare arbete av handledaren eller 

andra på praktikplatsen snarare än att självständigt välja sina uppgifter och i vilken ordning de 

skulle utföras. Det var även vanligt att deltagaren inte fick lov att utföra delar av arbetet som 

ansågs svåra, känsliga eller farliga. Detta skulle enligt teorin kunna vara ett hinder för attityd-

förändring.  

 

Men den automatiskt lägre statusen som praktikanställningen innebär kan även få konsekven-

ser för huruvida deltagaren har möjlighet att nå socialt jämlik status. Det fanns fall där hand-

ledaren belyst problemet med att deltagaren, på grund av sin anställningsform, inte fick åt-

njuta samma arbetsförmåner som övriga anställda och att detta medförde risk för utanförskap. 

Denna handledare hade försökt åtgärda detta, utan att lyckats vid tillfället för intervjun. An-
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ställningen som praktikant, riskerar att dessutom att medföra en syn på deltagaren som till-

fällig på arbetsplatsen, som hindrar dennes möjlighet att uppnå jämlik status. Vetskapen om 

att deltagaren endast är där en viss tidsperiod utgör en risk att medföra att kollegor inte gör 

samma ansträngning för att lära känna deltagaren. Detta visar hur nära sammanflätat den jäm-

lika statusen som teorin säger påverkar attitydförändringen, är med social inkludering, som 

tidigare diskuterats i tema Social inkludering.  

 

En annan förutsättning, utöver den tidigare nämnda, som jag menar har en koppling till social 

inkludering är att interaktionen ska ha möjlighet att vara personlig och intim. Känner sig del-

tagaren socialt inkluderad och accepterad, kan man anta att denne har större möjligheter att 

ingå i denna typ av interaktion, än någon som är exkluderad. Forskning har visat att personlig 

interaktion mellan två gruppmedlemmar främjar reducerandet av fördomar på två sätt, dels 

leder det till ökad empati och dels leder det till att etablera förtroende mellan de som inter-

agerar (Crisp och Turner, 2010, s.202). Detta manifesterade sig i de fall där deltagarna var 

mycket öppna med sina funktionsnedsättningar och förklarade vad funktionsnedsättningen 

innebar för dem. Deras handledare visade i sin tur tecken på stor empati och förståelse och 

vilja att anpassa både sin kommunikation och annat efter deltagarnas behov. Mitt resultat vi-

sar också att detta kan leda till att deltagarna vänder sig till handledaren när dessa behövde 

hjälp utanför arbetstid, vilket tyder på just att ett starkt förtroende växt fram genom kontakten.  

 

Det var vanligt att deltagarnas uppgifter utfördes i sammarbete med en eller flera av de övriga 

anställda, och oftast var handledaren en sådan person. Detta verkar påverka attitydförändring i 

den utsträckningen att sammarbete kring arbetsuppgifterna innebar att deltagarnas prestationer 

åskådliggjordes, genom sammarbetet, vilket kunde leda till reducering av fördomar om rörde 

deltagarnas arbetskapacitet.  

 

I relation till förutsättningen som säger att interaktionen bör vara sanktionerad av en auktoritet 

så tåls det dock att påpeka en sak. Nämligen att de tidigare omnämnda lagar och förordningar, 

på global- så väl som på nationell-nivå, vilka befäster personer med IFs rättigheter till delak-

tighet i samhället, utgör en slags auktoritets sanktionerande av interaktionen. Man kan så klart 

ifrågasätta hur insatta handledarna varit i dessa förordningars existens, men en förlängd arm 

av dessa lagar är ju faktiskt TUVA-projektet, och dess blotta exsistens. Samtliga handledare 

har ju oundvikligen varit i kontakt med projektet. Jag anser att man kan förutsätta att handle-

darna, genom projektet, fått en insikt i frågans existens och prioritering. På så vis menar jag 
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att samtliga av dessa praktikplatser genomsyrades av en form av sanktionering, åtminstone på 

denna abstrakta nivå.  

 

En annan auktoritet vars sanktionerande av interaktionen som kan tänkas vara av vikt i sam-

manhanget är chefer, arbetsledare och andra högt uppsatta på arbetet. I detta fall chefer till 

handledarna vilka är de studien undersöker attitydförändringen hos. På de flesta praktikplatser 

var deltagarenas medverkan på arbetsplatsen önskad och sanktionerad av auktoriteter som 

chefer och arbetsledare. Det fanns dock fall där handledare känt sig pressade att ta emot del-

tagare från projektet på arbetsplatsen och att detta problematiserats både av chefer och av 

handledarna själva. Som nämnt var detta en förutsättning som tidigare forskning pekat ut som 

en ”deal-breaker”, en förutsättning som måste vara uppfylld för att kontakten ska leda till re-

ducerandet av fördomar (Tropp & Pettigrew, 2006, s.766). Trots att det fanns utgångslägen 

där deltagarnas medverkan definitivt inte var sanktionerad av auktoriteter på arbetsplatsen 

visade resultaten att handledarna till dessa ändå påvisade hög grad av positiv attitydföränd-

ring, vilket jag fann mycket intressant. Detta visade sig ha en förklaring, vilket leder mig in på 

den slutliga förutsättningen nämligen interaktioner som innefattar situationer som motbevisar 

stereotyper.  

 

Situationer som ger deltagaren möjlighet att motbevisa stereotyper som ofta tillskrivs dem och 

dess grupp kan i detta sammanhang innebära flera olika saker. Exempelvis genom utmanande 

arbetsuppgifter som ger deltagaren en möjlighet att visa vad denne går för. Eller som ger del-

tagaren en chans att utvecklas, på ett sätt som handledaren eller andra på arbetsplatsen, på 

grund av tidigare föreställningar om deltagarna, inte trodde var möjligt. Studiens resultat visar 

på just detta; att flera av deltagarna genom sin praktikplats och arbetsuppgifterna som de fick 

utföra där, hade möjlighet att motbevisa de föreställningar som tillskrivits dem utifrån, angå-

ende deras egenskaper och kapacitet. Samtliga handledare nämnde att de blivit positivt 

överaskade av deltagarna, eller att deltagarna överträffat deras förväntningar på dem, på ett 

eller annat sätt. Det kunde vara saker som att deltagaren var självständigare än man förväntat 

sig, att deltagaren visat sig klara av utmaningar de ställts inför på jobbet på ett förvånansvärt 

bra sätt. Det kunde också röra saker som att deltagaren var duktig på att passa tider, eller att 

de visat sig vara mer arbetsvilliga än de först trott. 

 

Deltagare vars medverkan på praktiken inte var sanktionerad, som jag nämnde tidigare, hade 

dock sådana arbetsuppgifter som gjorde att dessa ändå kunde visa sig vara en resurs på arbe-
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tet. Detta verkar vara anledningen bakom att attityderna ändå gick från negativa till positiva. 

Denna förutsättning verkade vara av yttersta vikt, då negativa föreställningar också visade sig 

förstärkas om deltagaren tvärtom hade uppgifter som förstärkte omgivningens negativa före-

ställningar kring dem.   

 

Tidigare forskning, har visat att positiva attitydförändringar, som kommit till genom kontakt 

mellan gruppmedlemmar kan leda till att attitydförändringen lett till en generellt öppnare in-

ställning till andra medlemmar av samma sociala kategori (Tropp & Pettigrew, 2006, s.766). 

Detta verkar kunna stämma, även i min studies fall. När jag frågar en av handledarna, som 

tidigare uppgett att hen var tveksam att ta emot en deltagare, vad denne skulle ge för råd till 

andra handledare för deltagare för projektet så svarar denne: 

 

”Kanske inte va så skeptiskt i början, så att dom [Personer med IF] får en chans att komma in. 

Dom har mer att ge än vad man tror…  

 

…då [om de får en chans] är de en jädra hjälp.” 

 

Detta visar att avtrycket som deltagaren i detta fall gjort på sin handledare, har fått handleda-

ren att ändra inställning. Denne handledare hade genom kontakten med deltagaren fått en an-

ledning att ompröva sina åsikter och menade att denne med denna nyfunna erfarenhet i back-

spegeln nu skulle rekommendera andra att ta emot deltagare från projektet. 

 

De flesta av de andra handledarna uppgav att de var positiva till att även i framtiden ta emot 

andra deltagare från projektet, vid händelse att projektet skulle bli förlängt. Detta kan tolkas 

som att de positiva attityder som bevisligen genererats genom kontakten dessa handledare haft 

med sina deltagare, också går att överföra på andra personer med IF. Men jag vill vara försik-

tig med att göra ett sådant utlåtande eftersom att handledarna redan innan denna kontakt varit 

öppna nog att ta emot en deltagare. Det går inte att säga säkert att detta beror på att handleda-

rens attitydförändring till deltagaren nu generaliserats till hela utgruppen, eftersom dessa 

handledare tidigare valt att ta emot deltagaren utan denna positiva erfarenhet. Men kontakten 

med deltagaren verkar i alla fall inte ha medfört att man blivit negativt inställd mot personer 

med IF.   
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Sammanfattningsvis rörde de flesta positiva attitydförändringarna deltagarnas arbetsförmåga. 

För att denna attitydförändring ska ske behöver praktikplatsen vara utformad så att deltagaren 

har möjlighet att visa vad den går för, inför sin handledare. I detta samverkar flera av kontakt-

hypotesen förutsättningar. Den kanske viktigaste har visat sig vara att deltagaren har arbets-

uppgifter som ger dem möjlighet att motbevisa stereotyper de tillskrivits. Ett led i detta verkar 

vara att man har en jämlik status i form av att man får utföra samma uppgifter som andra på 

arbetsplatsen, en annan del i detta är att arbetet utförs i närhet till, och i sammarbete med den 

vars attityd skall förändras. Attitydförändringen kontakten lett till verkar även ha påverkat 

synen på personer med IF i allmänhet. 

 

6.4 Sammanfattade resultat 

Utgångspunkten till denna studie har varit att se om projekt som TUVA eller liknande, hjälper 

till att förbättra situationen för personer med IF att etablera sig på arbetsmarknaden. Mitt re-

sonemang bygger på att för att detta ska vara fallet så bör kontakten mellan deltagaren och 

övriga anställda leda till att fördomar om gruppen reduceras och attityder till dem förbättras. 

En del i detta är att deltagarna är socialt inkluderade på sina arbetsplatser. Men det första, 

avgörande steget, är att deltagaren från första början får en praktikplats, där kontakten och 

inkluderingen kan ske.  

 

En annan del av studien har syftat till att kunna synliggöra vilka faktorer som verkar ha bety-

delse för social inkludering och positiv attitydförändring. Men även vilka motiv som ligger 

bakom beslutet att ta emot en deltagare från projektet. Detta är viktig kunskap som TUVA-

projektet eller liknande projekt kan ha nytta av i sitt framtida arbete med att förbättra möjlig-

heterna till etablering på arbetsmarknaden för personer med IF. 

 

Beslutet att ta emot en deltagare från projektet, har studiens resultat visat, går att härleda till 

tre av Webers fyra ideltyper av social handling. Målrationellt handlande, värderationellt hand-

lande, och traditionellt handlande. Av störst betydelse för att man ska vara villig att ta emot en 

deltagare från projektet verkar ha varit att man uppfattat det som att deltagaren kunnat göra 

nytta på arbetsplatsen, vilket tyder på ett målrationellt resonemang har föregått beslutet. Detta 

resultat tyder på vikten av att rikta sig mot praktikplatser där deltagaren har möjlighet att visa 

sig resurskraftig.  

 

Utöver detta kunde också beslutsfattarens uppfattningar om ett upplevt samhällsansvar att  



33 

 

”hjälpa” deltagaren, genom att erbjuda denne en praktikplats, vara ett motiv. Detta tyder på att 

samhälleliga normer, som uppmuntrar hjälpande beteende, har betydelse i sammanhanget.  

 

Gemensamt för flera av praktikplatserna var att de hade haft praktikanter på arbetsplatsen vid 

ett tidigare tillfälle, vilket tyder på att beslutet också kan ha varit en produkt av gammal vana 

som upprepar sig. Flera av beslutsfattarna hade även tidigare haft kontakt med personer med 

IF. Detta kan tänkas vara ett stärkande bevis för kontakthypotesen, eftersom det kan innebära 

att anledningen att man valt att ta emot en deltagare från projektet, beror på att man genom 

kontakt med andra personer med IF redan har genomgott en attitydförändring till det positiva, 

eller behållit en sedan tidigare positiv attityd. 

 

Resultaten från denna studie visar att deltagarens sociala inkludering påverkas av kulturen och 

utformningen av praktikplatsen, i enlighet med vad tidigare forskning visat (Butterworth, 

2000, Refererade i Novak et al., 2011, s.212).  Av största vikt visade det sig vara att deltaga-

ren hade möjlighet att spendera tid med sina kollegor, genom att man delade arbetsuppgifter, 

och utförde dem i sammarbete med varandra eller hade möjlighet att umgås på raster. Har 

deltagaren dessutom en arbetsledare som prioriterar dennes inkludering, men också besitter de 

rätta möjligheterna att påverka detta, så tycks även det vara av stor betydelse.  

 

Deltagarens sociala inkludering är i sin tur betydelsefull för att uppnå de bästa förutsättning-

arna för att en attitydförändring skall ske. Inkludering ger möjlighet för att en djupare person-

lig vänskap skall växa fram, vilket studiens resultat visar på leder till att empati och förtro-

ende för varandra växer fram. Inkludering är också en del i att uppnå jämlik status på arbets-

platsen, vilket i sin tur påverkar möjligheten att få utföra samma uppgifter som övriga kolle-

gor. Social inkludering verkar även ha en betydelse för arbetsmoralen hos deltagaren som gör 

att denne har möjlighet att prestera bättre på praktikplatsen, och i sin tur överträffa omgiv-

ningens förväntningar på denne. 

 

Resultaten visar på att kontakten mellan handledarna och deltagarna verkar leda till en positiv 

attitydförändring hos handledarna, i enlighet med kontakthypotesen (Crisp & Turner, 2010, 

s.200). Störst betydelse i denna process verkar arbetsuppgifternas utformning ha haft. I de fall 

där deltagaren i sitt uppgiftsutförande haft möjlighet att motbevisa de föreställningar som 

handledarna hade om dem så var attitydförändringen extra tydlig. Ett led i detta är att deltaga-

ren utför sina arbetsuppgifter i närhet till andra kollegor så att deltagarens prestationer synlig-
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görs för andra. En annan del i detta är att deltagaren har en jämlik status på arbetet så tillvida 

att den får chans att testa på utmanande arbetsuppgifter. Resultatet pekar även på att den posi-

tiva attitydförändringen som kontakten leder till, även kan komma att förändra den generella 

synen och förhållningsättet till personer med IF.  

 

7. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

 

Ett resultat denna studie visat, som motiverar TUVA och liknande projekts existens, är att de 

är med och förändrar samhällsnormen. Genom att finnas, sätter de frågan om personer med 

IFs rättigheter till en plats på arbetsmarknaden på kartan. Mina resultat har genomgående i 

alla teman visat på hur normer som sanktionerar inkludering och öppenhet, är viktiga i sam-

manhanget. Faktumet att beslutet att ta emot en deltagare i många fall verkar ha påverkats av 

uppfattningen om ett ålagt samhällsansvar att ställa upp och hjälpa till, visar på kraften i 

prosociala normer. Normer i sig, är föränderliga, och majoritetens åsikter kan till och med 

förändras av en minoritet under de rätta förutsättningarna (Crisp och Turner, 2010 s.175). 

Detta visar på hur viktigt det är att man på en högre instans driver frågan om personer med 

IFs rättigheter, eftersom det har en möjlighet att forma majoritetens syn på personer med IF. 

Detta är även något för projektet att ha i åtanke när de söker handledare och praktikplatser, då 

mina resultat visar på att deltagarens möjligheter att inkluderas främjas av att ha en chef eller 

handledare som hyser denna sorts värderingar.  

 

Denna studies resultat har visat att projekt som TUVA och liknande, genom sin verksamhet, 

kan leda till minskade fördomar. Minskade fördomar som i sin tur kan underlätta möjlig-

heterna för personer med IF att etablera sig i arbetslivet. Den tillsynes viktigaste komponenten 

i detta, visar studiens resultat, är att deltagaren kan bidra på arbetsplatsen. Först och främst är 

det av vikt att beslutsfattare på arbetsplatserna uppfattar att deltagarens medverkan kan gynna 

arbetsplatsen på något sätt. Detta eftersom det absolut vanligaste motivet att ta emot en delta-

gare, var just målrationellt på så sätt att man såg sig själv eller sin verksamhet gagnas av att ta 

emot en deltagare.  Även i attitydförändringsprocessen verkar deltagarens förmåga att visa sig 

resurskraftig vara av stor vikt, eftersom det innebar en chans att motbevisa omgivningens 

eventuellt negativa föreställningar kring deras arbetsförmåga.  

 

Detta resultat visar att det kan finnas en fördel att ha den så populära tanken av att ha ”rätt 

person på rätt plats”, i åtanke, när man söker praktikplatser åt deltagarna. Det fanns även 
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handledare som efterfrågade just en matchningsprocess där deltagarna handplockas baserat på 

hur väl de ansågs passa praktikplatsen. Detta likt vilken annan anställningsprocess som helst, 

där arbetsgivaren tar beslut om anställning grundat på vem man anser passa arbetsplatsen 

bäst. Och vid en första anblick, låter det både logiskt och trevligt. Men sen slår det mig: Är 

det inte precis detta tänk som är den stora boven i dramat från första början? Är det inte ar-

betsgivarnas lite för snäva föreställningar om vem som de anser passar på arbetsplatsen som 

till stor del skapat den segregerade arbetsmarknaden TUVA-projektet är satt att råda bot på? 

Är det inte dessa föreställningar, och den strukturella diskriminering de leder till, som histo-

riskt sett, så väl som än idag är med och sätter käppar i hjulet för att personer med funktions-

hinder, så väl som utrikesfödda eller för den delen kvinnor, ska kunna etablera sig i arbets-

livets alla vrår. Är det något denna uppsats resultat har pekat på så är det att föreställningarna, 

attityderna och fördomarna vi har om våra medmänniskor inte alltid stämmer, och att dessa 

förutfattade meningar begränsar många människors likvärdiga inkludering i samhället. Men 

genom att TUVA-projektet finns, och därmed hjälper till att skapa kontakt, som bevisligen 

förbättrar och bevarar en positiv attityd gentemot gruppen, under de rätta förutsättningarna, 

kanske detta problem tar ett steg mot sin lösning.   

 

Det visade sig att även om deltagarens medverkan på arbetsplatsen till en början inte var öns-

kad, så behövde detta inte detta vara ett oöverstigligt hinder för inkludering eller attityd-

förändring, vilket motsäger vad tidigare forskning på kontakthypotesen visat. Detta ger 

TUVA-projektets ännu en ingång att bekämpa fördomar där de kanske är som störst. Genom 

att vara ett kommunalt drivet projekt har man i TUVA möjlighet att sätta press på övrig 

kommunal verksamhet att ta emot deltagare. Detta motverkar det tidigare omnämnda mönstret 

som håller personer med IF utanför arbetsmarknaden på grund av fördomar. Genom att under-

lätta för personer med IF att bryta ny ”arbetsmarknads-mark” även i de fall där de finns ovilja 

att släppa in dem, ges personer med IF en chans att motbevisa dessa fördomar och föreställ-

ningar. Vilket i sin tur kan komma att ge ringar på vattnet, som slutligen kan underlätta inklu-

deringen av personer med IF i samhället i stort.   

 

Studien har utöver detta även visat att faktumet att TUVA-projektets koncept bygger på just 

praktik, innebär både fördelar och nackdelar. Att det är just praktik under en begränsad tids-

period och med lönebidragsersättning, är kanske det som gör att arbetsplatserna vågar ta den 

upplevda risken att ta emot en deltagare. Vissa av handledarna påpekade dessutom fördelen 

med att detta innebar att praktikanten kunde utgöra en unik resurs, på deras arbetsplats. Men 
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att deltagarna är just praktikanter riskerar också att befästa deras underlägsna position, och 

även försvåra deras sociala inkludering, då det tar tid för relationer att byggas upp. Lika så 

tåls det att problematisera faktumet att projektet, dock i all välmening, i sig innebär en särbe-

handling och en kategorisering av personer med IF. Även om det rör sig om en positiv särbe-

handling, som syftar till deltagarnas inkludering i samhället, så finns en risk att denna särbe-

handling ytterligare befäster de föreställningar som leder till exkludering. Detta genom att 

generalisera och peka ut personer med IF som annorlunda och i behov av särskilda åtgärder. 

Man kan även tänka sig att detta kan få negativa konsekvenser för deltagarnas självbild. Mer 

exakt vad detta kan få för betydelse vill jag uppmana framtida forskning kring delaktighet och 

inkludering av personer med IF i arbetslivet, att ta itu med. Men även vilka begräsningar för 

inkludering och attitydförändring som praktik-formatet medför, är något för framtida forsk-

ning att bena ut. Då detta förhoppningsvis kan skänka ytterligare klarhet i frågan om TUVA 

och liknande projekt verkligen har potential att bli en framgångsaga. 
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BILAGA 1 

 

INTERVJUGUIDE: 

 

 Del 1 

Bakgrundsinformation: 

Vilka arbetsuppgifter har du här?  

Vilken position har du?  

Vilken utbildning har du?  

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen?  

Bor du i Sollefteå? 

Kommer du härifrån?/Hur länge har du bott här? 

 

 Del 2 

Arbetsplatsen: 

Vad gör ni här - vilka arbetsuppgifter?  

Vilka jobbar här? Hur många? 

”Vilka” gör vad?  

Hur delas arbetsuppgifter upp?  

Hur ser det organisationen ut? (Är detta en platt organisation där alla har lika mycket att säga 

till om eller finns det ett system med chefer och underchefer?)  

Vad krävs det för utbildning för att arbeta här? (kopplat till respektive uppgift.) 

Var utför ni arbetsuppgifterna? (Tillsammans eller uppdelat?) 

Hur är sammanhållningen bland kollegorna? Hur är stämningen? 

Grupperingar i arbetslaget? (Utifrån arbetsuppgifter eller annat/alla tillsammans?) 

Har ni något rast-rum? Spenderar ni rasterna tillsammans? Vilka? Äter man tillsammans? 

Umgås ni/vissa på fritiden? 

Har ni någon jämställhetsplan/likabehandlingsplan här? Jobbar ni med dessa frågor? Hur?  

 

 Del 3 

Beslut om att ta emot Deltagaren:  
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Har ni fler praktikanter än D? Har praktikanten en handledare? Vem? Vilken ”bakgrund” har 

praktikanten? 

- Varför tog ni emot en praktikant? Vad hade den praktikanten för uppgifter? Hur fun-

gerade det?  

Vem beslutade att D skulle få en praktikplats här? 

Varför betstämdes att D skulle få praktikplatsen?  

Hur gick det till när du fick veta detta?  

Hur gick det till när kollegor fick veta?  

Har du någon uppfattning om hur togs detta besked emot hos andra anställda? - -- 

Vilka fördelar och nackdelar uppfattade du att andra på arbetsplatsen såg med att ta in en 

praktikant?  

Vet du om att det varit svårt att hitta praktikplatser till deltagarna? Varför tror du att de har 

varit ett problem?  

 

 Del 4 

Praktikplatsen:  

Hur ser en typisk arbetsdag ut för D? 

Vilka uppgifter utför D?  

Med vem? 

Var? 

Berätta hur ”ni” kom fram till Ds arbetsuppgifter? 

Skiljer sig Ds arbetsuppgifter från övriga anställdas? Hur? 

Gjordes några särskilda förberedelser inför att D skulle börja här?  

Fick övriga anställda någon information om D’s funktionsnedsättning och vad den innebar? 

Kände D någon på platsen innan hen kom? 

 

 Del 5: 

Handledarskapet: 

Varför blev du handledare?  

Vad innebär det att vara handledare i ditt fall, vad gör du som handledare rent praktiskt? 

Hur tänkte du att det skulle fungera i förväg?  

Vad såg du för utmaningar med uppdraget i förväg? 
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Hur har det varit att vara handledare? 

Vad upplever du har varit bra med att vara handledare? Varför är det bra? Vad är det bästa? 

Vad är utmanande och svårt med att vara handledare? Varför har det blivit så/ vad har du gjort 

för att lösa problem?  

Vad skulle du ge för råd till andra handledare?  

Vet människor i din närhet utanför arbetet om att du har detta uppdraget? Vad brukar du i så 

fall berätta?  

Skulle du rekommendera till andra att ta emot en praktikant? Vara handledare? Varför? 

Kan du tänka dig att vara det i framtiden?  

Skulle du kunna tänka dig att vara handledare åt praktikanter med annan typ av marginali-

serad bakgrund än D?  

 

 Del 6: 

Deltagaren på praktiken  

Hur gick de motagandet av D? (Första dagarna, veckorna…) 

Hur fungerar D på denna praktikplats?  

Verkar D trivas? (Socialt/uppgifter/övrigt) 

Hur upplever du att D har kommit in i gemenskapen?  

Är D med på aktivitetet som ni i personalen gör fritiden? 

Hur väl har du och D lärt känna varandra under den här tiden? 

Hur väl skulle du säga att D och andra i arbetslaget lärt känna varandra? 

Är det någon annan i arbetslaget som D kommit närmare än andra? 

Har D varit inblandad i några konflikter? 

Hur upplever du att D bemöts av de andra anställda? (/Andra personer på arbetsplatsen.) 

Hur sammarbetet mellan D och dig fungerat? 

Hur har sammarbetet fugerat mellan D och andra anställda fungerat?  

Hur har sammarbetet kring utförandet av arbetsuppgifter fungerat, mellan D och övriga an-

ställda fungerat? 

Vad tänkte du innan D började att D skulle kunna tillföra på arbetet och hur har det gått? Vad 

har D tillfört till arbetsplatsen? (Arbetsuppgifter, socialt, övrigt) 

Hur har det fungerat? Vad har gått Bra/dåligt? 

Hur upplever du att D utvecklats av att ha haft praktik hos er? Vad har D lärt sig?  

Hur tror du att D har gynnats av den här tiden hos er? 
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Hur har ni gynnats av att ha D här på er arbetsplats? 

På vilket sätt fungerar denna praktikplats bra för D? Varför?  

Är denna praktikplats på något sätt olämplig? Vad kan göras för att det förbättra det, så att 

den här praktiken fungerar bättre för D?  

Upplever du att du fått en bättre kunskap om personer med IF under denna tid? Vad? Hur? 

Om du tänker tillbaka på hur du tänkte att det skulle fungera, att ha D här? På vilket sätt har 

det visat sig stämma och vilket sätt har det stämt?  

Om du tänker tillbaka på de eventuella farhågor som kollegor delade med sig av? Vilka av 

dessa har visast sig stämma, vissa har inte visat sig stämma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

BILAGA 2 

Informationsbrev om medverkande i en intervjustudie på temat:  

Handledarnas upplevelser av att vara en del av TUVA-projektet.  

Mitt namn är Nina Gustafsson och jag studerar Sociologiprogrammet med inriktningen Soci-

alpsykologi vid Umeå Universitet. Jag skriver min kandidatuppsats på uppdrag av Tuva-

projektet: Tillvaratagande av Utvecklingspotential och Vilja till Arbete. 

Min uppsats kommer att undersöka handledarnas upplevelser av hur mottagandet av deltaga-

ren från projektet fungerat på deras arbetsplats. 

Deltagandet i studien kommer att innebära en ungefär timmes lång intervju, på en plats i Soll-

efteå som vi kommer överens om. Intervjun kommer att spelas in av mig för att underlätta vid 

analysen. Informationen som framkommer i intervjun samt ert deltagande kommer att be-

handlas ytterst konfidentiellt, detta innebär att intervjuerna kommer att avidentifieras i min 

redovisning av dem, och efter min analysprocess är över så kommer inspelningen raderas. 

Inspelningen kommer under processen endast komma i kontakt med mig, ingen annan. 

Medverkande är helt och hållet frivilligt och du kan utan någon konsekvens avbryta när som 

helst under intervjun.   

Du erbjuds härmed att vara en av handledarna i min undersökning. 

Vid frågor om undersökningen har ni möjlighet att vända er antingen till mig eller till min 

handledare, Åsa Gustafsson. Vår kontaktinformation går att finna nedan 

Vänliga Hälsningar 

Nina Gustafsson 

  

Nina Gustafsson 

Telefon: 076-7737191 

Mail: niina_890703@hotmail.com 

  

Åsa Gustafsson 

Telefon arbetstid: 090-7869515 

Mobiltelefon: 0730-770 999 

Mail: asa.gustafsson@soc.umu.se 


