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Sammanfattning 

 

Dagens arbetsliv och samhälle står under ständig förändring. Att arbeta är för de flesta en 

naturlig del av vardagen men för personer med funktionsnedsättning är förutsättningarna inte 

alltid de bästa. Drygt 50 % av alla människor med funktionsnedsättning står idag utan arbete i 

Sverige (Handisam, 2012) och samma procentsats av personer med funktionsnedsättning går 

arbetslösa i Piteå (Europeiska socialfonden, 2010). Samtidigt visar arbetsgivare på att ha 

något negativa föreställningar till att anställa personer med funktionsnedsättning och det visar 

sig även att arbetsgivare har en del förutfattade meningar inom området. 

Denna kvalitativa kandidatuppsats belyser dels vilka föreställningar arbetsgivare har till att 

anställa personer med funktionsnedsättning, men även hur arbetsmiljön kan se ut på de olika 

arbetsplatserna och vilka möjligheter och förutsättningar som finns för anställning. 

Kandidatuppsatsen behandlar även vilka hinder och behov som finns för arbetsgivare. Viktiga 

delar som finns med är vilka stödformer som samhället erbjuder till arbetsgivare så att de kan 

överväga en anställning. 

Uppsatsen visar på skillnader bland arbetsgivare gällande kunskap och erfarenheter och att det 

i sin tur påverkar föreställningarna till att anställa personer med funktionsnedsättning. 

Slutsatser som vi drar är att föreställningar till att anställa personer med funktionsnedsättning 

är väldigt olika, där arbetsmiljön, vilka hinder som finns för anställning och vilka behov 

arbetsgivare har skiljer sig åt markant. Orsaken till detta verkar vara brist på kunskap, intresse 

samt förutsättningarna på arbetsplatsen och dess ekonomi. 
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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som varit vänliga att ställa upp på intervjuer, då 

vi utan deras deltagande inte kunnat genomföra denna studie. Vi vill även tacka vår 

handledare, Urban Karlsson vid Umeå Universitet som kommit med konstruktiva anvisningar 

och synpunkter så att vår kandidatuppsats har kunnat uppnå det resultat den nått. Vi vill även 

tacka vår mentor Dan Berggren, projektsamordnare på Piteå kommun Samhällsbyggnad för 

den hjälp och den kunskap vi fått. Eventuella felaktigheter tar vi ansvar för. Färdigställandet 

av arbetet har medfört en del påfrestningar, därmed vill vi även tacka varandra för det tålamod 

och stöd vi bidragit med till varandra. 

 

 

 

Piteå, november 2013 

Desirée Jonsson och Sabina Lindberg
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1. Inledning 

 

Ett arbete innebär för många en trygghet och en känsla av gemenskap, att ha ett värde och ett 

syfte i livet. När en människa har en nedsatt arbetsförmåga kan det innebära att man inte kan 

utföra ett vanligt arbete. En person med funktionsnedsättning möter många svårigheter i 

dagens samhälle. Att ta sig in på arbetsmarknaden är ytterligare en. Många gånger har en 

person med en funktionsnedsättning stor möjlighet och vilja att arbeta, men är i behov av 

extra resurser för att kunna utföra arbetet. Det finns lagar och regler som syftar till att hjälpa 

dessa människor att bli en integrerad del i samhället och inte hamna i utanförskap. 

Enligt en undersökning från Statistiska Central Byrån (SCB) har 900 000 människor i Sverige 

mellan 16 och 64 år någon funktionsnedsättning och drygt en halv miljon av dessa bedömer 

att deras arbetsförmåga är nedsatt. Vidare visar statistik på att arbetsmarknadens situation 

generellt är att personer med funktionsnedsättning står längre ifrån arbetsmarknaden än de 

tidigare har gjort. I Arbetsförmedlingens rapport från 2008 har gruppen personer med 

funktionsnedsättning ökat från 30 000 till dagens 68 000 arbetslösa. Alltså närmare var femte 

inskriven vid Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning och en nedsatt arbetsförmåga. 

Vilket tyder på att det fortfarande är en viktig fråga att belysa (Statistiska Centralbyrån, 

2009). I en rapport från Arbetsförmedlingen står det att 16 % av personer med 

funktionsnedsättning har mött negativa föreställningar hos arbetsgivare på grund av sin 

funktionsnedsättning samt att det går trögt att få ut personer med funktionsnedsättning i 

arbetslivet (Handisam, 2011) 

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska 

socialfonden (ESF) och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Genom fonderna finansieras 

projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och 

integrationsinsatser. Fonden har funnits sedan 1957, lika länge som EU och socialfonden har 

finansierat projekt i Sverige sedan 1995. ESF jobbar aktivt med insatser för ökad 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt målmedvetet för att motverka 

diskriminering och för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Verksamhetens syfte 

är att minska arbetslösheten och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga 

kompetensförsörjning och tillväxt samt att öka sammanhållningen inom EU. Genom detta 

arbete ger de stöd till att hjälpa individer som står utanför arbetsmarknaden med ett socialt 

utanförskap. ESFs övergripande målsättning med insatserna är ett långsiktigt inkluderande 

och hållbart arbetsliv (Europeiska socialfonden, 2013) 

Enligt SCB är andelen personer med funktionsnedsättning störst i Norra Sverige och i Piteå är 

det hög arbetslöshet där nästan 50 % av alla personer med funktionsnedsättning går utan 

sysselsättning eller arbete (Europeiska socialfonden, 2010). Piteå Kommun har lämnat in en 

ansökan till Europeiska socialfonden (ESF) om att genomföra en förstudie. Den handlar om 

personer med funktionsnedsättning och personer med annan etnisk härkomst som står utanför 

arbetsmarknaden och som har svårt att ta sig in. I förstudien ska det dels göras inventeringar 

om hur målgruppen ser ut i Piteå och i de andra samverkande kommunerna och dels en 

omfattande undersökning om hur arbetsgivare ser på målgrupperna som potentiella anställda. 

Projekten är tänkta att genomföras tillsammans med Skellefteå, Arvidsjaur, Älvsbyn och 

Boden.

http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Om-Socialfonden/
http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Om-Socialfonden/
http://www.esf.se/sv/vara-program/Integrationsfonden/Om-Integrationsfonden/
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Grunden till kandidatuppsatsen kommer från delade erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen på socionomprogrammet och genom olika arbeten där vi 

upptäckt hur svårt det kan vara att hitta rätt sysselsättning eller rätt arbete till rätt person. Vi 

har bland annat sett tendenser till att personer med olika funktionsnedsättningar lätt hamnar 

mellan stolarna och i slutändan blir helt utan sysselsättning. Därför är en viktig komponent 

vad arbetsgivarna anser om att anställa personer med funktionsnedsättning samt att upptäcka 

eventuella hinder för en anställning. Inom socialt arbete möter vi ofta personer med någon 

form av funktionsnedsättning. Att vara införstådd med samhällets stöd och hjälpinsatser för 

personer med funktionsnedsättning och få en vidare kunskap är viktigt i det framtida 

yrkeslivet som socionom och därför anser vi att ämnet är relevant för socialt arbete. 

Vi har samarbetat med projektsamordnare Dan Berggren på Samhällsbyggnad på Piteå 

Kommun som även är vår mentor under kandidatuppsatsens gång. Vi tog kontakt med honom 

då vi fick höra att deras förstudie handlade om samma ämne som vår kandidatuppsats. Dan 

var med på ett samarbete då vi båda ansåg att vi kunde få ut något av det. Han har hjälpt, 

stöttat och gett feedback till oss med bland annat regelbundna träffar samt delat med sig av 

information och hans erfarenheter. Han har även tagit del av vår undersökning vilket är en bas 

i deras framtida arbete med projektet. Genom vår kandidatuppsats hoppas vi att det framtida 

projektet kan hitta arbetsplatser eller praktikplatser till personer med funktionsnedsättning 

vilket kan bidra till att få rätt person på rätt plats. Det kan också hjälpa projektledningen för 

ESF-projektet och förstudien till att hitta frågor till en enkätstudie och fokusgrupper eller 

viktiga teman som berör ämnet. Vi har även deltagit i temadagar angående EU-projekt och 

utanförskap. För att göra detta vill vi undersöka vad små och medelstora företag i Piteå 

behöver för att anställa personer med funktionsnedsättning och vad de har för föreställning till 

att anställa. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte är att undersöka vilka föreställningar det finns hos arbetsgivare på små och 

medelstora företag i Piteå gentemot att anställa eller erbjuda lärandeplats till personer med 

funktionsnedsättning. 

Utifrån syftets utformning har följande frågeställningar växt fram: 

Vilka hinder finns det hos arbetsgivarna i Piteå att anställa personer med 

funktionsnedsättning? 

Hur anpassade är arbetsplatserna i Piteå för att anställa personer med 

funktionsnedsättning? 

Vad skulle arbetsgivarna i Piteå behöva för att erbjuda personer med 

funktionsnedsättning en lärandeplats eller anställning?
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3. Bakgrund 

 

3.1 Kompetens för alla (Kofa) 

Piteå Kommun har lämnat in en ansökan om att få genomföra en förstudie, Kompetens för 

alla (Kofa) till Europeiska socialfonden (ESF) Svenska ESF rådet som jobbar med temat att 

analysera hur gruppen personer med funktionsnedsättningar och hur gruppen med utländsk 

bakgrund ser ut när det gäller kompetens och förhållande till arbetsmarknaden. I de 

kommuner som ska delta i projektet såväl som i regionen och hela Europa har personer med 

funktionsnedsättningar och de med utländsk bakgrund en oacceptabelt hög arbetslöshet. 

Oavsett orsak är det ett slöseri med resurser såväl mänskliga som samhälleliga att inte utnyttja 

allas potential i arbetslivet. I vår region som står inför en stor demografisk utmaning måste det 

utvecklas metoder för att alla ska kunna delta i arbetslivet om vi ska klara den gemensamma 

välfärden. 

Gruppen personer med funktionsnedsättningar är inte homogen och består av många olika 

grupper med sina specifika behov. I Arbetsförmedlingens statistik finns olika grupper som är 

kodade. Det är allt ifrån fysiska funktionsnedsättningar till psykosociala och 

socialmedicinska. Speciellt i grupper med odefinierade svårigheter gömmer sig ofta olika 

kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar som inte alltid är klarlagda. En annan grupp av 

personer med funktionsnedsättningar är de som idag erbjuds daglig sysselsättning inom LSS. 

Inom denna grupp ökar andelen som inte är så intresserade av att delta i traditionell 

sysselsättning utan hellre vill delta på "vanliga arbetsplatser". Att utveckla metoder så att en 

del av dessa kan erbjudas anställningar istället för daglig sysselsättning är ett relativt oprövat 

område. Specifika frågor för personer med funktionsnedsättningar är brister i rehabilitering 

och möjlighet till hjälpmedel och personligt stöd. 

Gemensamma problem för båda grupperna kan vara otillräcklig kompetens för att klara 

jobben och föreställningar och okunskap hos såväl arbetsgivare som hos personal på 

myndigheter. Under många år har det försökts utveckla metoder för att förbättra situationerna 

för målgrupperna. Detta har skett både i reguljär verksamhet men inte minst med stöd från 

Europeiska socialfonden (ESF) i olika projekt. Det finns naturligtvis vissa platser som lyckats 

bättre än andra med att lösa problemen men spridningen av dessa "best practices" fungerar 

inte så bra. 

Arbetet med de aktuella målgrupperna sker idag hos en mängd olika aktörer. Samarbetet har 

ett flertal brister. Ibland dubbelarbetar de olika aktörerna och ibland faller personer mellan 

stolarna. Att utveckla samarbetet är nödvändigt av flera skäl. Främst måste individerna få det 

stöd som passar dem utan att behöva koordinera sina egna stödinsatser. Vidare är det 

samhällsekonomiskt dåligt om resurserna inte används på ett smart sätt. Samarbetet måste 

utvecklas såväl kommuninternt som mellan olika kommuner. Vidare måste samarbetet 

utvecklas mellan aktörer inom individens närområde. Personerna i målgruppen får idag stöd 

från såväl kommuner, landsting som statliga aktörer (Europeiska socialfonden, 2013)
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3.2 Centrala begrepp 

Funktionsnedsättning 

Historiskt sett finns det skillnader mellan de olika begreppen handikapp, funktionshinder och 

funktionsnedsättning. Socialstyrelsen fick i uppdrag år 2001 att se över begreppen inom detta 

område. Tanken var att det skulle ge större säkerhet för individen men också en bättre och 

tydligare kommunikation för dem som arbetar inom området. I dag rekommenderar 

Socialstyrelsen att benämningen “personer med funktionsnedsättning” används för den här 

gruppen (Socialstyrelsen, 2012). 

“Funktionsnedsättning som definition avser nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller förvärvad. Den kan också 

vara av bestående eller vara av övergående natur och gäller skador, tillstånd eller 

sjukdomar. En funktionsnedsättning behöver inte betyda att det föreligger något hinder för 

funktionsförmågan så länge omgivningen anpassas till funktionsnedsättningen eller att det 

sker en kompensering hos individen” (Socialstyrelsen, 2012). 

En annan definition av funktionsnedsättning enligt World Health Organizations (WHO) är att 

funktionsnedsättning är ett paraplybegrepp som omfattar funktionsnedsättningar, 

aktivitetsbegränsningar och begränsat deltagande. Det är ett problem i kroppens funktion eller 

struktur som innefattar en begränsning eller en svårighet för en enskild att utföra uppgifter 

eller handlingar i sin livssituation. Funktionsnedsättning är således inte bara ett hälsoproblem. 

Det är en komplex företeelse, vilket speglar samspelet mellan funktioner i en persons kropp 

och funktioner i det samhälle där han eller hon bor (World Health Organizations, 2013). 

Arbetsförmåga 

Begreppet arbetsförmåga har en central betydelse i vårt samhälle. Trots det saknas en enhetlig 

definition för att bedöma såväl den psykiska, sociala som fysiska arbetsförmågan men också 

arbetsförmåga rent generellt (Ludvigsson, Svensson & Alexanderson, 2006). 

Begreppet arbetsförmåga kan analysera utifrån hälsa, kompetens, motivation och vilja, 

arbetsuppgift, arbetsmiljö och arbetsorganisation samt språk. För gruppen med 

funktionsnedsättningar utifrån miljö och uppgiftsrelaterad arbetsförmåga. Hälsa kan vara både 

välbefinnande som förmågan att arbeta men även att personer kan anses ha hälsa om de har 

vissa grundläggande fysiska, psykiska och sociala förmågor. Människan ska utöver dessa 

förmågor ha tillgång till ett visst känsloregister som förvärvats under uppväxten och i kulturen 

samt ha en rimlig uppfattning om verklighetens beskaffenhet (Tengland, 2006). 

Motivation är en del av arbetsförmågan då motivation, vilja och livskraft är nödvändig för att 

uppnå mål i livet men också i arbetet. Motivationen har bara betydelse för arbetsförmågan om 

det är en hälsorelaterad vilja. Till exempel kan vissa tillstånd som depression påverka 

motivationen negativt. Arbetsförmågan sätts i relation till vad som ska göras i förhållande till 

den miljö som arbetsuppgiften ska utföras i. Hänsyn tas även till vilka mål som ska nås samt 

tiden de ska utföras på. En person kan till exempel inte förväntas uppnå målen för ett arbete 

om de är för högt satta. Idag råder ett hårdare arbetsklimat på arbetsmarknaden som leder till 

att människor med lägre arbetsförmåga inte klarar av de arbeten som finns. De höga 

arbetskraven gör att dessa personer kan sägas sakna arbetsförmåga. Många mindre 
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kvalificerade yrken försvinner från arbetsmarknaden samtidigt som många inte har rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning eftersom oförmågan att arbeta inte kan förklaras med sjukdom 

(Tengland 2006). 

Psykiska och sociala miljöavseenden som mobbning eller nedvärdering kan ge negativa 

följder på arbetsförmågan. Den yttre miljön som ljud och ljus kan underlätta eller försvåra 

arbetet. Arbetsförmågans relation till miljön kan betraktas på olika sätt. Ett av dem är att 

arbetsförmågan är något som finns hos individen medan miljön är där personen ska utföra 

arbete. Arbetsförmågan påverkas alltså av arbetsmiljön. Samtidigt måste arbetsförmåga 

relateras till arbetsmarknaden och därför måste det skiljas på arbetsförmåga som kan kopplas 

till ett visst yrke och arbetsplats. Personer med funktionsnedsättning har inte alltid full 

arbetsförmåga men kan arbeta om arbetsuppgifterna eller miljön anpassas till 

funktionsnedsättningen, därför är det viktigt att anpassa arbetsmiljön då den kan kompensera 

den bristande arbetsförmågan (Tengland, 2006). 

Funktionshinder 

Ett funktionshinder uppkommer först när det är en begränsning i omgivningen eller miljön. 

Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och i sociala 

relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det 

handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen (Socialstyrelsen, 2012). 

Anställningsbarhet 

Anställningsbarhet innebär att en person är möjlig att anställas och har de kvalifikationer och 

förmågor som arbetsmarknaden efterfrågar. Tidigare fanns en betoning på rätten till arbete 

och samhällets skyldighet att se till att folk hade arbete men idag ställs det istället krav på 

individen att själv hålla sig anställningsbar, detta genom lärande och utveckling. Det är den 

enskilde individen som har ansvaret. Det innebär att till exempel personer med 

funktionsnedsättning, inte klarar av att använda sina möjligheter eller påverka sin situation 

(Cedersund & Schmidt, 2006). 

De som har en funktionsnedsättning kan få hjälp in i arbetslivet med hjälp av olika stöd som 

bygger på lönebidrag, aktivitetsstöd eller aktivitetsersättning. Arbetsgivarna är sällan beredda 

att riskera att anställa någon som kanske inte är produktiv. Därför behöver människor kunskap 

och en större medvetenhet om att ansvaret ligger på individen själv och att det är stor 

konkurrens på arbetsmarknaden. (Cedersund & Schmidt, 2006).     

3.3 Förankring i lagar och förordningar 

I Sverige finns det både lagar och förordningar som arbetar för att alla människor i samhället 

ska behandlas lika och det allmänna ska motverka diskriminering för bland annat personer 

med funktionsnedsättning. Några av dessa lagar är diskrimineringslagen, främjandelagen och 

arbetsmiljölagen som främjar för att skydda personer med funktionsnedsättning och 

arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta 

hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet.
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Diskrimineringslag [2008:567] 

Den trädde i kraft den 1 januari 2009, lagen har som syfte att främja alla människors lika 

rättigheter och möjligheter genom att motverka all sorts diskriminering. Funktionsnedsättning 

är en av diskrimineringsgrunderna. Lagstiftaren har tidigare höjt ambitionsnivån genom att 

det nya diskrimineringsförbudet även gäller för den som gör en förfrågan om arbete, för 

praktikanter samt för inhyrd och inlånad personal. Arbetsgivarbegreppet har även setts över 

och numera gäller även diskrimineringsförbudet för den som har rätt att besluta i 

arbetsgivarens ställe. Vad som anses som diskriminering i diskrimineringslagen är all direkt 

och indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att 

diskriminera. 

Arbetsmiljölagen [1977:1160] 

I Arbetsmiljölagen (AML) står det som motivering till lagens allmänna skyldigheter att 

arbetsgivaren bör verka för att personer med funktionsnedsättning inte ska möta onödiga 

hinder i arbetslivet utan att alla positiva sysselsättningsåtgärder bör främjas. Detta gäller i 

första hand grupper som ofta står utanför arbetsmarknaden såsom personer med 

funktionsnedsättning. 

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd 

ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning 

och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är 

olika (AML 3:3, 2 st.) 

AML ställer därmed krav på arbetsgivaren att ta hänsyn till varje arbetstagares individuella 

behov så långt det är möjligt ur verksamhetssynpunkt. Det finns det bestämmelser som anger 

att arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och 

psykiskt avseende. 

Främjandelagen [1974:13] 

Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder även kallad Främjandelagen, har till ändamål att 

främja anställning av äldre arbetssökande och arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga. 

Främjandelagen kom som ett komplement till lagen om anställningsskydd (LAS) för att stödja 

de grupper som riskerade att inte infattas av LAS. Ett av kraven som främjandelagen ställer på 

bland annat arbetsgivare är att informera arbetsförmedlingen om driftsinskränkningar på 

företag och i organisationer. Lagen berör dessutom åtgärder för att underlätta för personer 

med nedsatt arbetsförmåga att komma in på arbetsmarknaden. I lagen står det även att 

exempelvis arbetsförmedlingen ska tillsammans med arbetsgivare samarbeta för att skapa 

plats i företag och organisationer för personer med funktionsnedsättning och arbetsgivaren 

förväntas även i första hand frivilligt samverka till arbetet. Lagen innehåller inte några 

konkreta åtgärder utan är mer uppbyggd som ett påtryckningsmedel för att uppnå samarbete 

mellan arbetsmarknadens parter. Lagen är även tillämplig för de som redan har en anställning. 

Detta är en lag som trädde i kraft 1974 och enligt en enkätstudie 2005 visar resultat på att 

lagen endast blivit tillämpad i mycket begränsad omfattning (Regeringen 2006).
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Utöver dessa lagar finns det även förordningar som skriver att bidrag som hjälpmedel och 

särskilda insatser kan ges för att kompensera den nedsatta arbetsförmågan för en anställd 

person med funktionsnedsättning. Ett par av dessa har vi valt att belysa nedan. 

Förordningen [2000:630] om särskilda insatser för personer med 

funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga 

Förordningen om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga innehåller bestämmelser om Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska 

program för dessa personer. I 5 § stadgas att programmet omfattar stöd och andra insatser som 

syftar till att väga upp den nedsatta arbetsförmågan och stärka dessa personers möjligheter att 

få eller behålla ett arbete. Förordningen innehåller bestämmelser om anställning med 

lönebidrag, stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, särskilda insatser för syn- och hörselskadade, 

stöd till personligt biträde och särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS). 

Förordningen [1987:409] om bidrag till arbetshjälpmedel m.m. 

En anställd med funktionsnedsättning kan få bidrag till arbetshjälpmedel. Det får ges för 

behov som framkommer under de första tolv anställningsmånaderna. Bidraget avser 

arbetshjälpmedel, arbetsbiträde, näringshjälp och kostnader för ledsagare. 

3.4 Avgränsningar 

I den här kandidatuppsatsen har vi valt att göra avgränsningar i form av att undersöka 

arbetsgivarens föreställningar och deras förutsättningar, hinder och möjligheter kring att 

anställa personer med funktionsnedsättning. Vi har valt att intervjua fem stycken arbetsgivare 

och inte personer med funktionsnedsättning, detta för att begränsa oss. Vi har även begränsat 

oss när det gäller storleken på företagen till små och medelstora vilket innebär minst fem 

anställda och max 99 stycken. Detta för att tillväxten är störst på små och medelstora företag i 

hela Europa (Europeiska socialfonden, 2013). Vidare har vi valt att inte begränsa oss när det 

gäller etnicitet, ålder och kön, utan vi vill ha ett brett perspektiv på alla personer med 

funktionsnedsättning och allt som ryms inom den definitionen. 

Då vi sökte efter tidigare forskning till kandidatsuppsatsen fann vi att arbetsgivarnas 

inställningar till att anställa personer med funktionsnedsättning inte är särskilt utrett. Även om 

det finns en del studier som vi belyser här nedan. Vi är medvetna om att detta begränsar 

studien till att ge ett perspektiv kring problemet och att en studie som hade inkluderat 

exempelvis personer med funktionsnedsättningars föreställningar eller försök till att hitta 

lämpliga arbetsplatser, hade kunnat erbjuda fler synsätt kring ämnet. Men med anledning av 

kandidatuppsatsens tidsram och storlek valde vi att göra denna avgränsning. Förhoppningsvis 

kan avgränsningen kring arbetsgivarperspektivet bidra till en viktig belysning inom området. 

3.5 Ansvarsfördelning 

Vid uppsatsens början var vi tre studenter som arbetade med uppsatsen, efterhand föll Emma 

bort på grund av personliga skäl. Ansvarsfördelningen har sett jämn ut då vi alla tre började 

med att söka efter vetenskapliga artiklar, Sabina sammanfattade tre av dem och Desirée 

sammanfattade en artikel samt letade mer material till förarbetet, vilket vi fann via 

arbetsförmedlingens hemsida och diverse andra sidor på nätet. Desirée och Sabina började 
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med att göra intervjuguiden (se Bilaga 1) som senare avslutades av Emma och Sabina. De har 

även intervjuat tre respondenter då Emma höll i den ena och Sabina i de två andra. Desirée 

har intervjuat två respondenter själv men Emma som antecknare vid det ena tillfället. Desirée 

har transkriberat alla intervjuer som hon har gjort och Sabina har transkriberat de intervjuer 

hon har haft samt den Emma höll i. Desirée har kodat alla intervjuerna och Sabina har varit 

med vid kategoriseringen och analysarbetet. Vi har delat upp arbetet med olika 

ansvarsområden i själva arbetet, då Sabina bland annat har skrivit sammanfattningen, 

resultatdelen och tidigare forskning samt sammanfattat delar av stöd i samhället och etiska 

aspekter. Desirée har skrivit inledningen, bakgrunden och delar av metod samt diskussionen 

och sammanfattat bland annat centrala begrepp. Emma har ansvarat för större delen av metod. 

Sabina och Desirée har gemensamt gått igenom kandidatuppsatsens utformning och övrig 

delar i uppsatsen.  

Tack vare att vi delat upp uppgifterna som vi gjort, så har vi blivit klar i tid med ett bra arbete. 

Den ansvarsfördelning som varit har passat oss bra då vi har utnyttjat varandras styrkor och 

lärt oss att samarbeta och kompromissa kring våra svagheter. Vi två som slutfört 

kandidatuppsatsen har båda lärt oss att ta ett steg tillbaka och inte alltid stått på oss och 

envisheten om att få sin vilja igenom. Detta har givetvis varit en prövning med långa dagar 

framför datorn och två starka viljor, men det är ingenting som inte har gjort att vi kommit 

varandra närmare och fått dela många timmar av skratt tillsammans. 

 

4. Tidigare forskning 

 

Det är många forskare som intresserat sig för ämnet personer med funktionsnedsättning på 

arbetsmarknaden och det verkar finnas en hel del forskning att fördjupa sig i. Den största 

delen av forskningen belyser dock personer med funktionsnedsättningars synvinkel och vi har 

valt att inrikta oss på arbetsgivares föreställningar, trots vissa svårigheter har vi hittat 

forskning som länkar till vårt syfte. 

Arbetsgivare med positiva föreställningar 

Hermandez, Keys & Balcazar (2000)  skriver att i vissa fall har kontakten med personer med 

funktionsnedsättning varit positiv och därmed gynnsam till en anställning. Samma artikel 

belyser att arbetsgivares vilja och mottaglighet spelar roll till att anställa personer med 

funktionsnedsättning, där man fann att arbetsgivare från större företag hade mer positiva 

föreställningar än de från de mindre företagen. Vidare kan man läsa att arbetsgivare med 

högre akademisk utbildning uttryckte mer positiva föreställningar än de med lägre 

akademiska utbildning. Employee Assistance Program (EAP) är ett program vars syfte var att 

hjälpa arbetsgivare att anställa personer med både fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar med hjälp av utbildning och handledning. Samt att hjälpa personer 

med funktionsnedsättning att uppnå en högre livskvalitet genom att uppnå sina yrkesinriktade 

mål och få anställning och fortsatt arbete. Studien visar att kommunala och allmänna företag 

inom industrin hade högst antal anställda när det gäller anställning av personer med 

funktionsnedsättning. Den största tillväxten av EAP skedde på mindre arbetsplatser samtidigt 

som det var större företag som fortsatte att vara de främsta användarna av EAP. Det 
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framkommer i studien att anställning till stor del handlar om arbetsgivarnas vilja av att 

anställa personer med funktionsnedsättning och målet är att höja andelen anställningar för 

dessa. Resultatet av studien visar att utvecklingen under det första genomförandeåret var som 

störst vilket resulterade i en hög anställning av personer med funktionsnedsättning. Den 

visade även att arbetsgivare utvärderat hur anställdas beteende har förändrats positivt samt att 

de sett fördelarna med kostnadseffektiviteten. Arbetsgivare har även visat sig se behoven hos 

de anställda vilket framgår av intresset för programmet. Vidare visar resultat på en hög 

belåtenhet av EAP, både bland arbetsgivare och de anställda. Anställda har rapporterat att 

deras arbetsgivare verkat mån om deras välbefinnande (Anema & Slingar, 2010). 

Enligt en undersökning som gjordes av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

(IFAU) visade det sig att en minoritet av Sveriges arbetsgivare har övervägt att anställa en 

person med funktionsnedsättning och av de arbetsgivare som övervägde att anställa hade 72% 

valt att anställa. De flesta som anställde hade tidigare erfarenheter av anställda med 

funktionsnedsättning. Arbetsgivarna ansåg att det är viktigt med statliga stöd i form av 

lönebidrag och praktik, samt ekonomiskt stöd avseende hjälpmedel. De ansåg även att de 

behöver mer information om vilka stöd och vilken hjälp de kan få i samband med anställning 

av personer med funktionsnedsättning (Knutsson & Persson, 2001). 

Negativa föreställningar 

Enligt Hermandez, Keys & Balcazar (2000)  kan arbetsgivares föreställningar vara ett hinder 

för möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning. I vissa fall var arbetsgivares 

föreställningar negativa och därmed hämmade en anställning av personer med 

funktionsnedsättning. Arbetsgivarens föreställningar är det största hindret för personer med 

funktionsnedsättning när det gäller att få en sysselsättning eller ett arbete. Samtidigt bedöms 

även anställningsbarheten vara lägre för personer med funktionsnedsättning än personer utan. 

Det är dock oklart i vilken utsträckning föreställningarna från arbetsgivare mot arbetstagare 

med funktionsnedsättning härrör ifrån, om det är personliga erfarenheter, brist på information, 

globala myter och stereotyper. Den kunskapen skulle dock öka vår förståelse av dessa 

föreställningar och kanske möjliggöra utveckling av mer effektiva strategier för förändring.  

Europeiska socialfonden har gjort en metautvärdering av projekt inom Europeiska 

socialfonden som visar något negativa föreställningar om att anställa en person med 

funktionsnedsättning. Problemet inte endast ligger på individnivå utan även på samhällsnivå 

där vi idag inte har en arbetsmarknad som alltid är redo för att ta emot personer som stått 

långt från arbetsmarknaden en längre tid. Skälen till att målgruppen har det svårare är många, 

men en viktig faktor är den attitydproblematik som idag finns i samhället. Slutsatserna tyder 

på att det finns en viss okunskap om personer med funktionsnedsättning, särskilt gällande 

psykiska funktionsnedsättningar. Det finns även en kontrast mellan den effektivitet som 

efterfrågas på arbetsmarknaden idag och möjligheterna som personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har. Därför är sociala företag ett 

positivt alternativ där individer kan arbeta utifrån sina egna förutsättningar. 

Arbetsintegrerande sociala företag behöver stärkas för att kunna utveckla sin verksamhet och 

ta emot fler individer, ett verktyg för detta är att offentliga organisationer och näringslivet 

upphandlar mer tjänster med sociala företag och förändrar sina föreställningar (Europeiska 

socialfonden, 2013). En annan studie av Schur, Kruse, Blase & Blanch, (2009) menar att 

föreställningarna varierar väsentligt mellan företag och arbetsplatser angående anställningar 

med personer med funktionsnedsättningar. Studien menar att personer med 

funktionsnedsättning har lägre löner vilket kan bero på en begränsad produktivitet på grund av 
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bland annat hälsoproblem men även arbetsgivarens diskriminering. Studien belyser även att 

personer med funktionsnedsättning oftare är i produktion och service jobb än tillverkning där 

det är en väldigt liten andel anställda. De är också oftare deltidsanställda, tillfälligt och andra 

anställningar som ofta ger låg lön och få förmåner. I artikeln skriver de även om den senaste 

undersökningen som tyder på att arbetsplatsens upplevelser av anställda med 

funktionsnedsättningar kan formas genom företagskulturer exempelvis värderingar, 

föreställningar och normer som är rotade i ett företag. Många företagskulturer är baserade på 

antagandet att de anställda är arbetsföra vilket innebär stora hinder mot att anställa och 

behålla personer med funktionsnedsättning. Dessa föreställningar kan återspegla negativa 

eller positiva stereotyper om de personligheter och förmågor anställda med 

funktionsnedsättning har. Betydelsen av föreställningar till anställda med 

funktionsnedsättning stöds av arbetsgivarnas egna åsikter. En femtedel av arbetsgivarna 

rapporterar att största hindret att få en anställning för personer med funktionsnedsättning är 

diskriminering eller arbetsgivarens ovilja att anställa dem (Schur, Kruse, Blase & Blanch, 

2009). 

Skillnader på funktionsnedsättningar  

Det verkar vara stor betydelse vilken typ av funktionsnedsättning en person har när det gäller 

arbetsgivares föreställningar till att anställa en person med funktionsnedsättning. Enligt 

artikeln skriven av Hernandez, Keys & Balcazar, (2000) visar det att arbetsgivare är mer 

positiv till att anställa personer med fysiska funktionsnedsättningar än till personer med 

psykiska nedsättningar, när lämpligt stöd erbjuds.  

Detta styrks av en annan undersökning som är gjord, med fokus på arbetsgivares 

föreställningar till att anställa människor som är synsvaga och vad som har visat sig vara den 

bästa metoden för att uppmuntra arbetsgivare att överväga att ge dessa människor en 

sysselsättning. Det framkommer att blinda och synsvaga bland andra funktionsnedsättningar 

har låg sysselsättning och det visar sig vara ett pågående problem. Negativa föreställningar 

hos arbetsgivare tros vara en av orsakerna till att personer med funktionsnedsättning har låg 

sysselsättning och arbetsgivares föreställningar anses vara ett av de största hindren för ett 

framgångsrikt arbete för personer med en synnedsättning. En slutsats av denna studie är att 

arbetsgivare har mer negativa föreställningar till att anställa någon som är blind jämfört med 

någon med en annan typ av funktionsnedsättning. Sammantaget tror att mer än hälften av alla 

arbetsgivare att de till en början har mer negativa föreställningar mot att anställa personer som 

är blinda eller synsvaga. Studien visar även att med hjälp av anpassning, kan arbetsgivare 

förändra sina föreställningar när de ser att personer med funktionsnedsättning kan 

åstadkomma och göra ett bra arbete. Den bästa metoden för att uppmuntra arbetsgivare till att 

anställa visar sig i studien vara att fokusera på arbetsgivaren. Att ge stöd och se över behovet, 

analysera arbetskrav och att matcha arbetssökande med rätt arbetsplats (McDonnall, Crudden 

& Zhou, 2013).  

Även Arbetsförmedlingen har genomfört en undersökning under 2012 om 

arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning. Undersökningens resultat 

baseras på om funktionsnedsättningen innebär att förmågan att arbeta är begränsad eller inte. 

Denna undersökning har varit på uppdrag av och i nära samarbete med Statistiska 

centralbyrån (SCB). Undersökningen genomfördes som en enkätstudie med möjlighet att 

svara genom att använda sig av en pappersblankett eller elektroniskt på internet. Resultaten 

visar på att män med nedsatt arbetsförmåga har arbete i större utsträckning än kvinnor i 

samma situation och att fler procent av personer med funktionsnedsättning har deltidsarbete 
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än personer som inte har någon funktionsnedsättning. I rapporten skriver de att män och 

kvinnor har någon funktionsnedsättning i samma utsträckning men att det är vanligare bland 

kvinnor att rapportera att deras funktionsnedsättning är orsaken till deras nedsatta 

arbetsförmåga. I undersökningen kan man utläsa att de vanliga funktionsnedsättningarna är 

astma, allergier eller någon form av överkänslighet, nedsatt rörlighet och försämrad syn. 

Bland män är det mer vanligt med hjärt- och kärlsjukdomar och hörselnedsättning medan 

mag- och tarmsjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar är mer vanligt bland kvinnor. 

Sammantaget är nedsatt rörlighet den vanligaste funktionsnedsättningen bland personer med 

nedsatt arbetsförmåga. Vilket vidare tyder på att det oftast är behov av anpassningar på 

arbetsplatsen som stödanordningar. 30 % av personer med funktionsnedsättningar är i behov 

av en anpassningsåtgärd och nästan 70 % uppger att det behöver två eller flera åtgärder för att 

kunna arbeta utan hinder. Dessa åtgärder är främst, anpassat arbetstempo, anpassade 

arbetstider och anpassade arbetsuppgifter och det är främst kvinnor som begär anpassade 

arbetstider. 85 % av alla arbetslösa personer med funktionsnedsättning uppger att det är i 

behov av en viss anpassning eller hjälp på arbetsplatsen för att de ska kunna utföra ett arbete. 

 

5. Metod 

 

Inom kvalitativ forskning talas det sällan om reabilitet och validitet som inom kvantitativ 

forskning. Här använder man sig av trovärdighets och äkthetskriteriet där det förstnämnda 

består av fyra delkriterier. Pålitligheten behandlar huruvida man redogjort för alla steg i 

forskningsprocessen på ett så exakt och noggrant sätt som möjligt. Vi har haft ett granskade 

synsätt under hela studiens gång. Där det även har ingått en bedömning hur valida våra 

slutsatser är. För att öka pålitligheten hos vår studie har varje steg noga redovisats. 

Möjligheten att styrka och konfirmera har vi gjort utifrån en medvetenhet att det inte går att 

vara helt objektiv, vi har tillförsäkrat att vi har agerat i god tro. Vi har försökt hålla oss kritiskt 

reflekterande även gentemot våra egna slutsatser genom hela studien. Detta märks genom 

utformningen av intervjuguiden (se Bilaga 1) samt att vi inte har ställt ledande frågor under 

intervjuerna. Vidare visar det sig genom bredden i vår förförståelse genom insamlandet av 

tidigare forskning samt aktuell lagtext på området. Vi valde även att ”skala av” empirin i 

analysen så det gick att urskilja likheter och skillnader i föreställningar. Det gör att empirin 

”ligger naken” och tillåter sig analyseras av andra. Slutligen problematiserar vi slutsatserna i 

diskussionsdelen vilket ytterligare ökar konfirmeringen. Äkthetskriteriet inom kvalitativ 

forskning handlar till stor del om praktiska resultat och de konsekvenser undersökningen får. 

Under studiens gång har vi ställt oss kritiska till tolkningen av materialet genom att noggrant, 

under kodning och kategoriseringen, få fram en så trovärdig bild som möjligt.  

5.1 Val av datainsamlingsmetod 

Föreliggande studie baseras på en kvalitativ forskningsansats. Anledningen till att vi valde en 

kvalitativ forskningsansats var för att fånga arbetsgivarnas föreställningar gentemot 

arbetssökande med funktionsnedsättning på ett flexibelt och genuint sätt. Låta dem komma till 

tals. Kvale & Brinkmann, (1997) skriver att syftet med en kvalitativ intervju är att ta emot 

kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka deras mening (Kvale & 

Brinkmann, 1997). Det låter sig inte göras genom kvantitativa enkätstudier, vi anser att en 
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föreställning är svår att fånga genom olika kryssalternativ. Den information vi fick genom 

intervjuerna tror vi skulle vara svår att ta del av genom en enkätstudie. Detta då vi upptäckte 

att det fanns många olika sätt för arbetsgivarna att tolka funktionsnedsättning på samt att 

beskriva föreställningar, förutsättningar och tankar kring anställning av personer med 

funktionsnedsättning. Studien vilar på aktuell forskning inom området för att rapporten skulle 

ha en utgångspunkt som även lade grunden för den intervjuguide som senare användes.  

Fem intervjuer med fem olika arbetsgivare har gjorts med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide och har spelats in med hjälp av röstmemon i våra mobiltelefoner som även varit 

i flygplansläge så att inte någon skulle ringa och störa mitt under intervjun. Detta för att inte 

gå miste om några viktiga detaljer (Kvale & Brinkmann, 1997). Vidare belyser de också att en 

av riskerna med inspelning kan vara att personen som intervjuas hämmas av bandspelaren 

vilket kan leda till att informationen blir mer knapphändig än om intervjun inte spelats in. Vi 

slog på inspelningen innan intervjun började för att kunna ge intervjupersonen en chans att bli 

mer varm i kläderna av att den ligger framför oss, bland annat då vi gick igenom definitionen 

och pratade mer allmänt om anställda med funktionsnedsättning. Vi använde oss av 

mobiltelefoner, vilket möjligen kan se lite oprofessionellt ut. Samtidigt kan det kännas som en 

trygghet att den ligger på bordet, vilket man kan vara rätt van vid, istället för en riktig 

bandspelare med mick vilket också kan bli ett stressmoment. 

Frågorna hölls öppna för att inte någon verklighet eller upplevelse skulle tas för given. Detta 

har gjorts genom att återge arbetsgivarnas föreställningar och upplevelser så exakt som 

möjligt där de själva har beskrivit sin arbetsplats och den kontext som potentiellt skulle kunna 

skapa en arbetsplats för personer med funktionsnedsättningar. 

Att förstå är den kvalitativa forskarens fokus och vi har därför haft ett empatiskt 

förhållningssätt. Det kan även ses som en nackdel under analys och tolkningsprocessen, då vi 

har olika förförståelser och utifrån det väljer vi olika angreppssätt för att förstå och tolka det 

empiriska materialet. Vi har fördomar och förutfattade meningar som vi måste förhålla oss till 

under forskningsprocessen. Även den litteratur som lästs innan är en del av förförståelsen. 

Därför har vi valt att gemensamt tolka materialet för att vidga våra gemensamma kunskaper 

och upplevelser från tidigare erfarenheter. 

Betydelsen av var, när och hur intervjuerna har spelats in är också av en viktig del i 

tolkningsprocessen, detta eftersom sammanhanget då intervjuerna spelades in måste förstås i 

relation till innehållet (Fejes & Thornberg, 2009). Vi har inte kunnat styra vilka miljöer 

intervjuerna skulle utspela sig i dock har vi tagit hänsyn till miljöerna och haft de i beaktning 

under tolkning och analysprocessen. Intervjumiljöerna såg väldigt olika ut från företag till 

företag, intervjuerna ägde rum i bland annat kontor, personalrum och till och med i ett 

behandlingsrum. Miljön var gemensamt lugn och ostörd men det förekom väldigt mycket 

damm och smuts på någon av dem. På den arbetsplats där intervjun skedde i ett 

behandlingsrum användes en behandlingsbänk som bord, vilket resulterade i att volymen i 

inspelningsmaterialet blev något lågt. Detta påverkade inte transkriberingen då det användes 

hörlurar till just detta. Vi valde att utföra intervjuerna på förmiddagarna på respektive 

arbetsplats. Dels för att arbetsgivarna inte skulle hinna bli trötta och känna sig stressade i 

slutet av arbetsdagen och dels för att det skulle vara en trygg och avslappnad miljö för 

intervjupersonerna med den egna arbetsplatsen. Nackdelen kan vara att någon kommer in och 

stör men detta inträffade inte under något av intervjutillfällena.
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5.2 Utförande av intervjuer 

Två av oss utförde fyra av intervjuerna och en var ensam under den femte intervjun. Däremot 

ställdes frågorna endast av en av oss och vi tog båda ansvar över att leda samtalet vidare när 

det behövdes. Innan vi började intervjun gav vi respondenterna en definition av 

funktionsnedsättning med olika exempel så att varje respondent skulle få ett bredare 

perspektiv på vad en funktionsnedsättning kan innebära. Vi informerade även om 

nyttjandekravet som säger att uppgifterna som samlas in endast får användas för denna 

forskning. Informationskravet där vi informerade om syftet och att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet där de fick veta att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan och 

konfidentialitetskravet där vi informerade om att alla uppgifter som lämnas behandlas med 

största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2002). Respondenten informerades även om vad 

intervjun kommer handla om och vilken typ av frågor som kommer tas upp under intervjun. 

De har även chans att ta del av studien i efterhand då den mailas ut till samtliga respondenter. 

Den som intervjuar ska se till att värna om intervjupersonens integritet och värdighet, inte 

bara under intervjun utan också i före och efterhanteringen av det insamlade datamaterialet 

(Trost, 2010). I samband med det frågade vi respondenterna om vi fick spela in intervjun. 

Innan samtalet startade säkerställdes respondentens medgivande till detta. Då upplystes de 

även om att det inspelade materialet skulle hanteras konfidentiellt och att svaren inte skulle 

kunna härledas till någon specifik aktör. Samtliga respondenter gav sitt medgivande. 

Vi planerade att ställa frågorna i en särskild ordning men under intervjuernas gång kom 

frågorna att ställas i samspel med respondenten. Frågorna utökades även med följdfrågor 

beroende på hur samtalet tog sig, upplägget blev där med mer flexibelt. Vi försökte följa det 

förberedda frågeformuläret och såg till att frågorna besvarades innan varje intervju avslutades. 

Vid slutet av intervjuerna tillfrågades respondenterna om de hade några frågor eller ville 

tillägga något som de ansåg vara viktigt. Längden på intervjuerna varierade allt från 20 till 45 

minuter. Detta berodde på flera faktorer, dels skillnader i pratsamhet hos respondenterna, dels 

intervjupersonernas effektivitet, men även beroende på antalet följdfrågor som ställdes. Vid 

alla fem tillfällen utfördes intervjun med en respondent. Både tid och plats för 

intervjutillfällena utgick ifrån vad som passade respondenterna. Efter intervjuerna 

transkriberades texterna, vilket innebär att man ordagrant skriver ner intervjun. Därefter kodas 

intervjuerna genom att det plockas ut nyckelbegrepp och vidare sättes det ihop liknande 

nyckelbegrepp till kategorier. Vid efterhanteringen och i samband med transkriberingen av 

materialet har intervjuerna avidentifierats. I resultat och analysdelen av intervjuerna görs för 

det mesta ingen skillnad på arbetsgivarnas skildringar utan de redogörs utifrån likheter och 

skillnader som finns i fakta. Varken arbetsplats eller arbetsgivare har namngetts för att bevara 

förmedlarnas integritet.  

5.3 Intervjufrågor, teman och svarsalternativ 

En intervju kan ha olika grader av standardisering. Att intervjuerna har en låg standardisering 

innebär att intervjuaren själv formulerar frågorna och har möjlighet att omformulera samt 

ändra ordningsföljden på dessa under tiden som intervjun pågår (Patel & Davidsson, 2003). 

Det är av vikt att kunna anpassa sig efter intervjupersonerna och ställa följdfrågor för att ge 

dem så stort svarsutrymme som möjligt. En låg standardisering innebär även att formen skiljer 

sig åt vid varje enskilt intervjutillfälle vad gäller miljön för intervjun, tonfallet frågorna ställs 

i, ordval som görs, följdfrågor som ställs, frågornas ordningsföljd med mera. Intervjuerna som 

utfördes för undersökningens syfte kan till viss del sägas ha haft en lägre grad av 
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standardisering då vi själva formulerade frågorna beroende på vem som höll i intervjun, samt 

att ordningsföljden på frågorna såg olika ut under respektive intervju. Följdfrågorna vi ställde 

var utifrån tidigare kunskap och situation vilket även tonfallet och ordval var beroende på 

vem som intervjuade. Samtidigt har det huvudsakliga frågeinnehållet och temat för intervjun 

hållits konstant (Trost, 2010).   

Intervjuguiden har innefattats av teman och frågor som ibland också följts upp av följdfrågor. 

Frågorna har varit desamma vid samtliga intervjuer medan följdfrågorna har varierat beroende 

på vad intervjupersonen valt att berätta eller beskriva. Intervjuguidens innehåll belyser 

arbetsgivarnas vilja och föreställning att anställa personer med funktionsnedsättning. Frågorna 

skulle också besvara vilka möjligheter, förutsättningar och hinder som finns för att kunna 

anställa personer med funktionsnedsättning. Även om typen av funktionsnedsättning har 

betydelsen för anställningsbarheten samt frågor om arbetsgivares syn på ansvar och 

arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättning. 

Svar på frågeställningar kan ha olika grader av strukturering, allt från öppna svarsalternativ 

där svarspersonen bestämmer själv hur svaret ska se ut till redan förutbestämda svarsalternativ 

(Trost, 2010). Utifrån att vi har använt oss av en kvalitativ forskningsansats genom intervjuer 

har vi inte använt färdiga svarsalternativ. Vid intervjuerna som gjordes fick respondenterna 

svara fritt och det resulterade i att frågeställningarna ibland besvarades i samband med andra 

frågeställningar. Fördelen med ostrukturerade, öppna svarsalternativ är att det ger 

svarspersonen större utrymme att framföra egna upplevelser eller uppfattningar och därför kan 

belysa fler aspekter av ett problemområde (Dahmström, 2011). 

5.4 Datakvalitet 

Det är inte säkert att försök att mäta reliabilitet och validitet i kvalitativa intervjuer lämpar sig 

(Trost, 2010). Den här typen av metod handlar om huruvida datamaterial och analys är 

trovärdiga, att undersökningen är seriöst utförd och att den är relevant för problemställningen. 

Datainsamlingen, det vill säga intervjuns utförande, blir en viktig del i sammanhanget. Finns 

det till exempel frågor i påståendeform så kan det minska trovärdigheten men även underlätta 

intervjun om en motfråga ställs i påståendeform. Om det saknas följdfrågor eller om dessa 

förekommer högst begränsat så kan tillförlitligheten i materialet minska. Egna åsikter är 

givetvis bra att det förekommer bara man har i åtanke att det är respondentens åsikter som ska 

stå i centrum och som är relevant för undersökningen. Det handlar om förmågan att sätta sig 

in i respondentens verklighet och att det aldrig är möjligt att vara fullständigt likgiltig inför 

det som presenteras.  

Vårt förhållningssätt har haft likheter med ovanstående. Vi hade i beaktning att försöka skapa 

en tillåtande stämning under intervjun och har bekräftat de åsikter som framkommit. Att visa 

empati behöver inte betyda att de egna åsikterna sammanfaller med respondentens utan bara 

att den accepteras. Framförandet av egna åsikter eller erfarenheter har gjorts utifrån tron på att 

det bidrar till att skapa en tillåtande stämning och ett samspel som behövs för att uppnå en 

viss kvalitet på datainsamlingen. Samtidigt var det givetvis inte intressant att ta mer utrymme 

än nödvändigt för att uppnå det. Eftersom intervjuerna spelades in och därefter 

transkriberades får materialet en trovärdighet och kvalitet som inte skulle ha uppnåtts med 

bara anteckningar. Vid bearbetningen av materialet diskuterade vi hur svaren skulle tolkas och 

sorteras utifrån uppsatsens problemställningar. Vår uppfattning var överlag väldigt 

samstämmiga och har ett visst mått av tillförlitlighet vad gäller datamaterialets tydning.
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5.5 Urval 

Kriterier för vårt val av arbetsgivare, företagen var små och medelstora och förlagda i Piteå. 

Utifrån ett register på alla företag i Piteå kommun valde vi först Norrbottens län, därefter 

Piteå Kommun och sedan avgränsades sökningen genom att välja minst fem anställda och 

max nittionio stycken i Piteå. Vi har valt att inte studera företag med färre anställda än fem då 

de oftast är vilande och utan ruljangs eller ett enmansföretag enligt näringsutvecklaren på 

Piteå Kommun. Stora företag är de med fler anställda än hundra och anledningen till att vi valt 

bort dem var dels för att begränsa oss och dels för att tillväxten är störst bland små och 

medelstora företag. Inte bara i Piteå och Sverige utan i hela Europa jobbar man med små och 

medelstora företag då tillväxten är störst i dessa (Europeiska socialfonden, 2013) Vidare valde 

vi alla företag som låg under branscherna handel, tillverkning och övrig service. Vi fick då 

fram 128 stycken företag som passade in i kriterierna på antalet anställda och inom ett brett 

spektrum av branscher. Efter detta delade vi in urvalsramen vilket var de 128 företagen i tre 

grupper. Vi delade upp företagen i kategorierna, Handel, Tillverkning och Övriga tjänster. 

Sedan valde vi ut två företag från handel, två företag från tillverkning och en från övriga 

tjänster genom att själva välja ut de företag som vi ansåg passade till studien.  

När det gäller valet av de olika branscherna ville vi ha ett representativt och varierat urval. 

Helst att de skulle ha olika arbetsuppgifter och inriktningar där det både ingår tillverkning, 

produktion, tjänster och handel. Valet av grupperna föll sig naturligt mellan tillverkning, 

handel och övriga tjänster, där övriga tjänster innefattar frisör, resebyråer och telekomföretag 

vilket kallades övrig service i databasen UC select. Antalet företag som blev tillfrågade till 

intervjuerna blev slumpmässigt utvalda från de tre olika grupperna, därav att det endast blev 

en intervju från övriga tjänster och två från de andra. 

Alla fem intervjupersoner som blev tillfrågade tackade ja till att delta i studien även om det 

inte var en självklarhet för någon eller några av intervjupersonerna men det ställde upp med 

motiveringen att vi ska undersöka arbetsgivares föreställningar till att anställa personer med 

funktionsnedsättning och inte hitta arbetsplatser för dem. Vi valde att intervjua cheferna eller 

personalansvariga på företagen då vi ansåg att det var mest rimligt att ta reda på företagets 

föreställningar till att anställa personer med funktionsnedsättning. 

Vi har använt oss av ett stratifierat urval och semistrukturerade intervjuer. Två respondenter 

fick inte möjlighet att svara på några av frågorna då de redan besvarats under intervjuns gång. 

Vi möttes inte av någon vägran att svara på frågorna. I övrigt var det en arbetsgivare som vi 

planerade att intervjua inte svarade och kontaktade inte heller oss efter att vi lämnat 

meddelande. Efter att vi antagit att denne inte ville ställa upp på en intervju frågade vi en 

ersättare i samma bransch. Detta är inget som har påverkat vårt resultat eftersom vi fann en 

ersättare direkt. 

5.6 Etiska reflektioner 

Det finns flera etiska aspekter som är viktiga att ha i åtanke i samband med kvalitativa 

undersökningar. Vi har bland annat informerat undersökningspersonen om de olika krav som 

finns. Informationskravet som innebär att forskaren skall informera undersökningspersonen 

om deras uppgift i projektet, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan. Ett annat krav är samtyckeskravet där vi har inhämtat samtycke av 

undersökningspersonen innan undersökningen.
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De som medverkar i en undersökning ska informeras att de ha rätt att självständigt bestämma 

på vilka villkor de skall delta och att de skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta 

medför negativa följder för dem. Våra respondenter har informerats om detta och enligt 

konfidentialitetskravet att uppgifter om respondenten behandlas med största möjliga 

konfidentialitet samt att personuppgifterna har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Alla uppgifter om respondenten har förvarats och avrapporteras på ett 

sådant sätt att dessa inte kan identifieras av någon. Det sista kravet som forskaren är skyldig 

att informera undersökningspersonen om är nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter 

som framkommer endast får användas för forskningsändamål och detta har vi även informerat 

respondenterna om. 

Forskning inom det samhällsvetenskapliga fältet berör ofta människor som studieobjekt. Av 

den anledningen är det särskilt viktigt att ta etisk hänsyn i planerandet och genomförandet av 

undersökningar. Detta steg är lätt att missa i jakten på forskningsresultat. Det finns några 

huvudteman i de etiska principerna som vägleder svensk forskning som vi här presenterar i 

sammandrag. Forskningen har skett öppet och deltagarna i denna undersökning har inte 

kommit till någon skada. Studien inkräktar inte på deltagaranas privatliv och ingen 

information har undanhållits. 

Föreliggande studie anser vi är etisk försvarbar. Deltagarna har på ett tydligt sätt blivit 

informerade om studiens syfte samt hur den kommer att gå till. Detta genom att vi läst upp 

informationen för varje enskild respondent innan intervjuerna började. Där ingick att intervjun 

skulle spelas in och att det var möjligt att avbryta intervjun närhelst man kände för det. Att 

vara två personer vid intervjutillfället kan innebära en viss på verkan på intervjupersonen. 

Men vi var två stycken för att den ena skulle anteckna ifall materialet från inspelningen skulle 

misslyckas eller på något sätt försvinna. Den ena av oss var alltså passiv vid intervjun och 

fyllde bara i om denne ansåg att något särskilt var av vikt eller om intervjupersonen behövde 

stöttas upp vid frågorna. Vi anser att ämnet inte är direkt känsligt och vi har försökt ställa 

öppna frågor till intervjupersonerna. Ingen av respondenterna verkar ha tyckt att frågorna varit 

av känslig karaktär utan samtliga har svarat komplikationsfritt.  

Vid all forskning är det viktigt att värna om forskningsdeltagare. Redan vid planeringsstadiet 

är det viktigt att försöka förutse och bedöma vilka etiska hänsynstaganden som kan bli 

aktuella i en studie. Man bör diskutera det sociala sammanhanget ur etiskt perspektiv och inte 

enbart i relation till studiens syfte och validitetsaspekter. Man måste noga utforma studien 

med omsorg om de deltagare som ska ingå i studien. Vi som forskare har även ett ansvar för 

att bedöma vilka risker som de olika metoderna kan medföra för dem som deltar och vilka 

strategier som kan användas för att undvika negativa konsekvenser (Kalman & lövgren, 

2012). Vi har tagit detta i beaktning och försökt att förutse de etiskt hänsynstaganden som 

kunnat bli aktuella, redan vid planeringen av studien. 

 

6. Stöd i samhället 

 

Som en bakgrund till analysen, diskussionen och våra slutsatser har vi tagit med de olika 

stödformer som finns i samhället för personer med funktionsnedsättningar samt stöd till 

arbetsgivare för att anställa. Det finns stödformer från Försäkringskassan som bland annat 
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innefattar aktivitetsersättning och aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen har även ett par olika 

stöd och hjälpmedel i form av bland annat lönebidrag, trygghetsanställning och personligt 

biträde.  

Socialförsäkringen 

Socialförsäkringen är ett trygghetssystem i Sverige som innefattar en rad olika kategorier. 

Den gäller alla som bor och arbetar i Sverige och ger ett ekonomiskt skydd till familjer, barn 

och personer med funktionsnedsättning den fungerar även som skydd vid exempelvis 

sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Man har rätt till socialförsäkringsförmåner i andra EU-

länder genom Sveriges medlemskap i EU. Det är Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten som administrerar socialförsäkringen men det är Försäkringskassan 

som har hand om bidrag och ersättningar till bland annat person med funktionsnedsättning. 

Om en person behöver hjälpmedel för att kunna arbeta eller hjälpmedel för att anpassa en 

arbetsplats kan ibland Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan bidra med ekonomiskt 

stöd. Detta gäller till och med månaden innan personen fyller 65 år (Försäkringskassan, 

2013). 

Aktivitetsersättning 

Personer som är mellan 19 år och 29 år kan få aktivitetsersättning om de inte alls kan arbeta 

eller bara kan arbeta delar av dagen under minst ett år. Kravet ska vara att det finns en 

sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att personen inte har full arbetsförmåga. 

Ersättning betalas ut beroende på hur mycket personen kan arbeta. Aktivitetsersättningen är 

till för att hjälpa personer till olika former av sysselsättning som i sin tur kan leda till arbete, 

exempelvis utbildning eller arbetsträning (Försäkringskassan, 2013). 

Aktivitetsstöd 

Personer som går en arbetsmarknadsutbildning, arbetstränar, har arbetspraktik, eller jobbar på 

en arbetsmarknadspolitisk åtgärd har rätt till aktivitetsstöd. Detta är samma summa som man 

kan få från arbetslöshetskassan, man har rätt till aktivitetsstöd oavsett om man inte har rätt till 

pengar från arbetslöshetskassan. För unga människor med funktionsnedsättning som varit med 

i ett arbetsmarknadspolitiskt program i mer än ett år finns det särskilda regler 

(Försäkringskassan, 2013). 

Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS) 

SIUS är ett stöd till arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga på grund av en 

funktionsnedsättning och står för särskilt introduktions och uppföljningsstöd. Den 

arbetssökande får stödet inför och under en kommande anställning. En SIUS-konsulent 

hjälper då den arbetssökande på arbetsplatsen samt vid introduktion. För att ha rätt till stödet 

ska han eller hon ha ett behov av att träna på arbetsuppgifter och annat som krävs i arbetet. 

Konsulenten samverkar med den arbetssökande om hur introduktionen ska läggas upp och 

ansvarar för att den arbetssökande får det stöd de har kommit överens om. Det kan ibland 

innebära att SIUS-konsulenten arbetar sida vid sida med den arbetssökande under en tid. 

Stödet trappas sedan ned successivt och upphör helt när den arbetssökande kan utföra 

uppgifterna självständigt. Den arbetssökande kan få introduktionsstödet i sex månader. 

Uppföljningsstödet kan han eller hon få i minst ett år.
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Den arbetssökande räknas inte som anställd under introduktionstiden, men han eller hon 

betraktas ändå som arbetstagare när det gäller vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen. Den 

arbetssökande är försäkrad vid arbetsskada och dödsfall. Staten kan också lämna ersättning 

för eventuella skador som den arbetssökande vållar. Under introduktionstiden har den 

arbetssökande kvar den ersättning han eller hon hade som arbetssökande. Särskilt 

introduktions och uppföljningsstöd medför inga lönekostnader för den arbetssökande. 

Det är arbetsförmedlingen som beslutar om det särskilda introduktions och 

uppföljningsstödet. Om intresse finns kommer en SIUS-konsulent att kontakta arbetsgivare 

för att höra om denne kan ta emot och kanske så småningom anställa en arbetssökande. Man 

går igenom vilka arbetsuppgifter som är lämpliga och bedömer vilket stöd som är aktuellt på 

arbetsplatsen. När det är klart gör man en överenskommelse tillsammans med arbetsgivaren, 

den arbetssökande och SIUS-konsulenten, där det står hur introduktionen ska läggas upp och 

hur omfattande den ska vara (Arbetsförmedlingen, 2012). 

Skyddat arbete/Samhall 

Skyddat arbete är ett arbete för personer med funktionsnedsättning som har en så nedsatt 

arbetsförmåga att personen inte kan ha ett arbete på arbetsmarknaden och att behov inte kan 

tillgodoses genom andra insatser. Det finns två former av skyddat arbete, hos Samhall som är 

ett statligt bolag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. Till skyddat arbete hos 

offentlig arbetsgivare (OSA) anvisas endast personer som har socialmedicinsk 

funktionsnedsättning eller har rätt till insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) samt om de har långvarig och svår psykisk sjukdom och inte har 

varit aktuell på arbetsmarknaden eller varit borta från den under en längre tid. Stödet innebär 

ekonomiskt bidrag i enlighet med det som gäller för lönebidrag, bidragets storlek kan uppgå 

till hela den bidragsgrundade lönekostnaden (Knutsson & Persson, 2001) 

Man kan få ett arbete inom Samhall om man har en nedsatt arbetsförmåga på grund av en 

funktionsnedsättning och inte bedöms kunna få ett arbete genom några andra insatser. Arbetet 

är anpassat efter individens förutsättningar så att man ska kunna lära och utvecklas i sin egen 

takt. Man ingår alltid i ett arbetslag så att man får arbeta tillsammans med andra och ta ansvar. 

På sikt ska anställningen kunna leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Man har 

rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen. 

För att få ett arbete inom Samhall måste man ha nedsatt arbetsförmåga på grund av en 

funktionsnedsättning och behöver ett arbete som är anpassat efter sina förutsättningar. Man 

måste även vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och ha en så pass 

nedsatt arbetsförmåga att man inte kan få något annat arbete eller få sina behov tillgodosedda 

genom andra insatser. Man kan även prova på att jobba hos en annan arbetsgivare när man är 

anställd på Samhall och om man ångrar sig kan man komma tillbaka till Samhall inom ett år. 

När man är redo att börja arbeta utanför Samhall kan man få hjälp med utbildning och praktik. 

Arbetsförmedlaren är den som bedömer om man kan få ett arbete på Samhall. Före 

anställningen kan man göra ett studiebesök för att känna på hur det är att arbeta där. Innan 

man börjar görs en överenskommelse tillsammans med personen som eventuellt ska börja 

arbeta, arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. I överenskommelsen ska det stå vilket 

mål anställningen har. Det ska även stå vilka arbetsuppgifterna kommer vara, hur man ska 

kunna utvecklas och vilket stöd som behövs på arbetsplatsen. Tillsammans med sin 

personalledare på Samhall ska man regelbundet följa upp anställningen och göra en personlig
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utvecklingsplan. Utvecklingsplanen följs upp genom att ha återkommande planeringssamtal 

(Arbetsförmedlingen, 2012).  

Trygghetsanställning 

Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan 

arbetsgivaren få ekonomisk ersättning för att anställa denna. Anställningen är en vanlig 

anställning, som ska vara anpassad efter individens särskilda behov. Stödet kallas för 

trygghetsanställning. Både privata och offentliga arbetsgivare kan få ersättningen om de är 

registrerade i Skatteverkets arbetsgivarregister. Arbetsgivarna får inte ha näringsförbud eller 

skatteskulder som lämnats till Kronofogden. De får inte heller ha betydande 

betalningsanmärkningar. Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade 

anställningar, den gäller även för anställningar på deltid. 

Den anställda har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i 

branschen. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal ska personen ändå ha lön och förmåner 

som i väsentliga delar är likvärdiga med kollektivavtalet. Detta innebär att arbetsgivaren 

också ska teckna försäkringar för arbetstagaren. Arbetsgivaren behöver däremot inte teckna 

en tilläggssjukförsäkring eller omställningsförsäkring för personen. Det är 

Arbetsförmedlingen som beslutar om hur stor ersättning arbetsgivaren kan få. Beloppet 

påverkas av två faktorer och den första är lönen. Arbetsgivaren kan få bidrag för en 

lönekostnad på upp till 16 700 kronor per månad, men man kan ändå ha en högre lön. Den 

andra faktorn är arbetsförmågan. För att komma fram till hur mycket funktionsnedsättningen 

påverkar arbetsförmågan gör Arbetsförmedlingen en utredning tillsammans med arbetstagaren 

och arbetsgivare. Arbetsgivaren får normalt ersättning för fyra år i taget. Det är arbetsgivaren 

som ansöker om ersättningen hos Arbetsförmedlingen. De gör sedan en bedömning om 

arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är lämpliga.  Det är också arbetsförmedlingen som 

beslutar om ersättningens storlek och hur länge arbetsgivaren kan få den.  Ersättningen måste 

vara beviljad av arbetsförmedlingen innan anställningen börjar. Om de beviljar den gör de en 

överenskommelse tillsammans med arbetstagaren, arbetsgivaren och de fackliga 

organisationerna. I överenskommelsen ska det stå vilka arbetsuppgifter arbetstagaren kommer 

få och hur arbetssituationen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Den kan också 

innehålla information om arbetstider och behov av hjälpmedel eller annan anpassning av 

arbetet. Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp anställningen och är ett stöd både för 

arbetstagaren och arbetsgivaren (Arbetsförmedlingen, 2012). 

Stöd till hjälpmedel 

Stöd till hjälpmedel är en ekonomisk ersättning, till arbetstagare med funktionsnedsättning 

och till dess arbetsgivare. Ersättningen ska gå till hjälpmedel som behövs för att kompensera 

den nedsatta arbetsförmågan och för att arbetstagaren utan onödiga hinder ska kunna utföra 

sina arbetsuppgifter och i övrigt fungera i verksamheten. Det ska dock vara hjälpmedel som 

går utöver vad som normalt kan anses vara nödvändigt i verksamheten. 100 000 kr per år kan 

betalas ut för kostnader kring hjälpmedel dels till arbetstagaren med funktionsnedsättning och 

dels till arbetsgivaren. Är arbetstagaren i särskilt behov av hjälpmedel i form av dator eller 

liknande kan högre ersättning utgå. Ersättningen ges under anställningens första 12 månader 

under förutsättning att arbetstagaren inte samtidigt har rätt till lönebidrag. Om arbetstagaren är 

beviljad lönebidrag betalas ersättning för stöd av hjälpmedel ut under hela den period som 

arbetstagaren är berättigad till lönebidrag. Ersättningen kan exempelvis gå till hyrkostnader, 

nödvändigt underhåll av hjälpmedel eller till expertutlåtande (Arbetsförmedlingen, 2012).
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Lönebidrag 

Lönebidraget är ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren och ska täcka en del av arbetstagarens 

lön, dock max 80 % upp till en viss nivå. Bidraget betalas ut i max fyra år. Kravet är att 

arbetstagare med lönebidrag skall omfattas av eventuella kollektivavtal som arbetsgivaren är 

bunden av. Vid anställningens början ska arbetstagaren tillsammans med arbetsgivare och 

Arbetsförmedlingen komma överens om vilken grad av nedsatt arbetsförmåga arbetstagaren 

har, huruvida insatser är nödvändiga och till vilken nivå. Kravet för att erhålla bidraget är att 

arbetstagarens möjlighet till att få en anställning eller för att få behålla anställningen är 

avgörande av att bidraget utbetalas. Dock vållar systemet bekymmer för möjligheten till 

arbete för personer med funktionsnedsättning i relation till insatser för andra inskrivna 

grupper på Arbetsförmedlingen. De konstaterar även att de ökande kraven på 

arbetsmarknaden gjort det svårare att ta bort lönebidraget och övergå till icke 

lönesubventionerade anställningar (Arbetsförmedlingen, 2012). 

Personligt biträde 

Personligt biträde är ett stöd till arbetsgivare som anställer personer med 

funktionsnedsättning. Den arbetssökande måste lämna ett underlag som visar att denne har 

behov av ett personligt biträde. Underlaget lämnas till Arbetsförmedlingen som sedan gör en 

utredning och beslutar hur stor ersättningen blir, i beslutet ser man den totala summan man 

sedan får utbetalat varje månad. Arbetsförmedlingen samråder alltid med de fackliga 

organisationerna innan de fattar beslut om stöd till ett personligt biträde för en person som 

deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning om man låter någon av medarbetarna på 

arbetsplatsen hjälpa en annan medarbetare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en 

funktionsnedsättning. Man kan även få ersättning som egen företagare eller en fri 

yrkesutövare och själv har en funktionsnedsättning. Syftet med ersättningen är att underlätta 

för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete. Ersättning till personligt 

biträde ges med högst 60 000 kronor per år. Om man är egen företagare och har en 

funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter kan man få upp till 120 

000 kronor per år (Arbetsförmedlingen, 2012) 

 

7. Empiri och analys 

 

I kapitlet som följer redogörs empirin i vår kandidatuppsats och samtidigt ges en analys med 

utgångspunkt när det gäller arbetsgivares uppfattningar och föreställningar för personer med 

funktionsnedsättningar och arbetsgivarnas benägenhet att anställa personer med 

funktionsnedsättning. Vid de flesta anställningstillfällen tar arbetsgivaren en risk när det rör 

valet av medarbetare. Det är många gånger svårt att i förväg bedöma en individs 

arbetsförmåga och kapacitet. I de fall då den arbetssökande även har en funktionsnedsättning 

införs ännu en dimension som arbetsgivaren har svårt att bedöma konsekvenserna av.  



 
 

25 
 

Positiva erfarenheter 

Ett flertal av respondenterna i vår studie har inte haft någon anställd person med 

funktionsnedsättning. Däremot hade en av arbetsgivarna vid intervjutillfället en person med 

psykisk funktionsnedsättning som arbetstränade. Två av företagarna hade tidigare erfarenheter 

av anställda personer med funktionsnedsättning och de var även kända med vilka resurser 

arbetsförmedlingen har. Båda hade haft anställningar via arbetsförmedlingen och SIUS och en 

av dem hade blivit inbjuden på en informationsträff hos Arbetsförmedlingen men kunde inte 

medverka. De flesta av respondenterna som haft en anställd med funktionsnedsättning hade 

även bra erfarenheter av anställningen. 

“den anställde blev bättre och bättre och verkligen vuxit som människa, vilket vi såg som 

oerhört positivt att vi har hjälpt den här personen ut från sin kammare, suttit instängd och 

inte har vågat träffa någon människa från att funka rätt så bra här”. 

Arbetsmiljö 

Vissa av de respondenterna vi intervjuade hade en anpassad arbetsmiljö och hade tänkt på det. 

Medan andra inte ansåg sig varken ha lämpliga arbetsuppgifter eller anpassad arbetsmiljö. 

Någon av respondenterna hade begränsningar på arbetsplatsen för personer med 

funktionsnedsättningar och en ansåg sig ha en något farlig arbetsplats. 

“Men det finns ju maskiner som man kan skada sig på och det finns ju lite allt möjligt. Inte 

livsfarligt men … man kan ju ramla ner från trappan och nästan dö så att säga”. 

Fysiskt tungt arbete och stress var några av de faktorer som gjorde att arbetsgivare ansåg att 

arbetsmiljön inte var passande. När det gäller anpassningen tog en av respondenterna hänsyn 

till arbetsplatsens byggnad och en annan tog hänsyn till allergier. Tre stycken av fem ansåg att 

de inte alls hade en anpassad arbetsplats för personer med funktionsnedsättning. 

Två av respondenterna ansåg att de hade en arbetsplats som var lämplig för personer med 

funktionsnedsättning detta med varierade arbetsuppgifter och en lämplig arbetsmiljö som inte 

på något vis var farlig. Arbetsplatserna var lätt anpassade och där den ena hade en avslappnad 

miljö och dessutom specifikt anpassad för rullstolsburna. 

“Det är ju också väldigt individuellt, hur stressig miljön är, men i övrigt rent miljömässigt om 

man ser till arbetsmiljön utan att ta dom här psykosociala eller stress och så vidare så har vi 

ju en väldigt bra arbetsmiljö med ett rörligt jobb där dom flesta har ganska varierade 

arbetsuppgifter”. 

Viktiga komponenter 

De företagarna gemensamt ansåg som viktiga komponenter för att anställa personer var social 

kompetens. Två tyckte det var viktigt med personkemi och två andra tyckte att en vilja och ett 

intresse var viktigt. Någon tyckte det var väldigt viktigt att man var lojal, öppen och lyhörd. 

Även ärlig var något som framkom som viktigt vid anställning. 

“Jag tycker att det är viktigt att man är lojal och att man är lyhörd och att man ska ju kunna 

samarbeta i en grupp. Ärlighet, är ju väldigt viktigt och att man har en öppenhet”.
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Gemensamt tyckte alla fem att betyg, spetskunskap och erfarenhet spelade mindre roll och 

ansåg att man kan lära sig arbetsuppgifterna i efterhand på arbetsplatsen. 

“Jag tycker väl, det är det viktigaste att man har social kompetens. Övriga saker, oftast 

tekniska saker och materialkunskap kan man lära sig om viljan finns”. 

Arbetsgivares behov 

Två stycken av respondenterna önskade inte bara sig själv utan även andra arbetsgivare mer 

stöd att ta emot personer med funktionsnedsättning. De allra flesta påpekade vid upprepade 

tillfällen att ekonomiskt stöd är det som styr allt. De flesta tyckte sammantaget att de behöver 

mer handledning och mer kunskap om de olika funktionsnedsättningarna för att anställa 

personer med funktionsnedsättning. 

“ Vi säger att man har en rullstolsburen person, jag vet inte att vi skulle kunna hitta ett 

arbetsmoment som en sådan person skulle klara av... Och psykiskt, ja det är frågan om vi har 

den kapaciteten vi i arbetsledning och arbetskamrater. Om man kan hantera en sådan 

person”. 

En av respondenterna ansåg sig dåligt informerad och upplyst och skulle önska mer av detta. 

Två andra respondenter pratade om vikten av små och privata företags ekonomi. 

Arbetsgivares föreställningar 

Föreställningar till att anställa personer med funktionsnedsättningar såg väldigt olika ut hos 

olika arbetsgivare. Både utifrån intresse, möjligheter och förutsättningar. Flera av 

respondenterna uttryckte en viss rädsla att våga anställa personer med funktionsnedsättning. 

Detta på grund av orsaker som att det var tidskrävande, att det skulle vara bortkastade pengar 

om det inte skulle funka för personen eller att det var ett hinder i största allmänhet och ansåg 

att inte någon funktionsnedsättning skulle passa. 

“ Men skulle jag få välja är jag nog rädd för att jag nog ändå skulle ta den utan 

funktionsnedsättning. För att få så friktionsfritt som möjligt på arbetsplatsen”: 

En av intervjupersonerna trodde inte att personer med funktionsnedsättning skulle ha samma 

kapacitet som övriga anställda.  Några tyckte att det är tuffa krav som gäller vid en anställning 

och flera lade gärna bollen på andra och tyckte att personer med funktionsnedsättning skulle 

passa bättre på andra företag och i andra branscher. 

“Kanske det inte är så många som sitter i rullstol som vill jobba här men det kanske finns 

ändå. Men det är nästan omöjligt… Och sen finns det ju hur många som helst som bara sitter 

i kontoret eller bara webbdesignar eller reklambyrå. Det finns ju platser där det inte alls 

hade varit ett problem med rullstol eller någon med ett ben mindre. Det hade inte varit ett 

problem alls men inte ens de gör det”. 

Nästan alla respondenter ansåg att typen av funktionsnedsättning styr anställningsbarheten. På 

någon arbetsplats var det svårt att ta sig fram för rörelsehinder och någon annan trodde det 

skulle bli svårt att hantera en person med psykisk funktionsnedsättning. Få hade svårt att sätta 

sig in i funktionsnedsättningar som hörsel och synnedsättningar. Några respondenter sa att det 

fanns hinder att anställa personer med funktionsnedsättningar fast i olika grad. Men det var 
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inte bara negativa föreställningar till att anställa personer med funktionsnedsättning, några av 

de arbetsgivare vi intervjuade var väldigt positiva till att anställa personer med 

funktionsnedsättning, med rätt funktionsnedsättning och viss anpassning. 

“Men vi får ibland förfrågningar när det gäller det här och jag anser att det är viktigt att vi 

kan i alla fall ge dem en chans om det finns möjlighet och då gör vi så”. 

När det gäller förväntningar på anställda personer med funktionsnedsättning skulle 

arbetsgivarna ha, eller har haft samma förväntningar som på övriga anställda. Medan två inte 

skulle ha samma förväntningar genom att ställa mindre krav och ge lättare arbetsuppgifter. En 

tänkte börja med att ha lägre förväntningar för att sedan öka kraven och räkna denne som en 

av alla andra anställda med samma förväntningar. 

“Men från första början har man nog garanterat inte samma förväntningar”. 

Två av respondenterna såg inget hinder alls i att anställa personer med funktionsnedsättning 

och sa att man kan anpassa arbetsuppgifter efter funktionsnedsättningen. Men samtliga skulle 

förvänta sig ett gott arbete och att det som ska göras blir gjort oavsett funktionsnedsättning 

eller inte. En av dem hade ett eget intresse i att anpassa arbetsplatsen men på grund av 

omständigheterna med byggnaden var det väldigt svårt. En berättade att hela koncernen 

jobbar för personer med funktionsnedsättning att det finns med i tänket när de pratar. 

Två av arbetsgivarna uttryckte en stor välvilja att anställa personer med funktionsnedsättning. 

De ansåg att man ska ge alla en chans. De ville förändra livssituationen för personer med 

funktionsnedsättning som inte har någon anställning och menade att alla kan göra detta med 

en god vilja och större förståelse. 

“Inte döma människor för hårt, vi behövs alla. Alla har något att tillföra och likadant är det 

för de som är funktionshindrade. Vi måste se det som inte allt för stort, utan vi måste se 

möjligheterna där istället och hjälpa dom på något sätt”. 

Ansvar 

Gemensamt ansåg respondenterna att det var kommunens och statens ansvar att se till att 

personer med funktionsnedsättning får en anställning. Flera nämnde arbetsförmedlingen som 

en stor faktor till att påverka arbetslösheten för dessa människor. 

“Ja jag tycker väl både arbetsförmedlingens och kommunens ansvar, både och faktiskt. De 

kan faktiskt samarbeta där tycker man ju. I förlängningen är det väl staten naturligtvis men 

framförallt kommunen och arbetsförmedlingen”. 

En av respondenterna önskade att kommunen skulle använda resurserna till ett projekt för att 

personer med funktionsnedsättning skulle få en anställning. 

“ Och sen tycker jag också som kommunen, alltså dom slösar ju mycket pengar på annat 

idiotiskt så de kanske ska göra något projekt med dem, eller ja… för alla människor kan ju 

någonting”.
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En ansåg att kommunen behöver gör en överblick över olika företag och se var personer med 

funktionsnedsättning kan passa in men hävdade ändå att det till största delen är kommunens 

ansvar. Dock så ansåg en att alla som kunde påverka bär ansvar över de arbetslösa. 

“Ja det bör väl ligga på oss alla, som har någon möjlighet att påverka. Där är jag då en av 

dem”. 

En annan av intervjupersonerna ansåg att det var den enskilde individens egna ansvar att få en 

anställning, på samma villkor som alla andra. 

“Först och främst är det eget ansvar. Det tycker jag, där tycker jag inte heller de borde göra 

en stor skillnad mellan de som är skadade och de som inte är det”. 

Någon tyckte att arbetsförmedlingen verkade ointresserade av att hjälpa och informera 

företagare och vår upplevelse var att vissa respondenter inte hade särskilt stor koll. Där några 

gärna skyllde ifrån sig och tyckte att det borde vara lättare att anställa personer med 

funktionsnedsättning inom andra verksamheter och sektorer än sin egen. 

 

Analys av empirin 

Vi har ställt oss frågan om vår undersökning har bidragit till att öka arbetsgivarnas egen 

förståelse över deras sociala situation. Vi antar att vi bidragit till detta då intervjupersonerna 

har fått ta del av definitionen av funktionsnedsättning samt öppet diskutera olika situationer 

tillsammans med den av oss som intervjuade. Detta tror vi till viss del har påverkat 

respondenternas förståelse för personer med funktionsnedsättningar. Vi har även försökt ge en 

så rättvis bild som möjligt vad gäller arbetsgivares föreställningar och hur de ser på en 

eventuell anställning av personer med funktionsnedsättning. 

Genom att arbetsgivarna får ta del och läsa studien om deras föreställningar kan det även leda 

till ökad förståelse för andra personers upplevelser och föreställningar. Det finns även en 

möjlighet att den insikt om den egna situationen utrustat dem med ökad självinsikt och mod 

vilket kan leda till förändring såsom att de vågar inse att rätt person på rätt plats kan vara av 

stor betydelse. Både för den enskilde individen men även för företaget i sig. Definitionen av 

funktionsnedsättning är väldigt bred och kan arta sig på många olika sätt. För en arbetsgivare 

kan det krävas allt ifrån att anpassa arbetsplatsen med färgsättningen till en synskadad person, 

till att anpassa arbetsplatsen med ramp och bredare dörrkarmar till att inte alls anpassa 

arbetsmiljön efter någon fysisk nedsättning utan kanske det är arbetstiderna som blir 

anpassningen. Att ta del av studien kan förhoppningsviss även bidra till att arbetsgivare får 

mindre förutfattade meningar om att anställa personer med funktionsnedsättning. 

Fördomar och tidigare erfarenheter  

För att analysera empirin har vi sett att det finns olika föreställningar bland arbetsgivare, både 

positiva och negativa. Vi upplever att det beror på kunskapsnivåerna hos de olika 

arbetsgivarna. De som är mer positiva till att anställa personer med funktionsnedsättningar 

verkar ha mer kunskap om ämnet, till exempel har de fått information av Arbetsförmedlingen 

och verkar även ha ett större intresse inom området. Det verkar även ha bottnat sig i tidigare 

erfarenheter. De arbetsgivare som var negativa till anställning upplevde vi hade mindre eller 
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ingen kunskap, de verkade ha fördomar och förutfattade meningar om personer med 

funktionsnedsättning. Trots att vi läste upp definitionen av vad en funktionsnedsättning kan 

innebära verkade några av arbetsgivarna ha snöat in sig på att en funktionsnedsättning endast 

innebar rullstol och fysiska svårigheter som det kan innebära med allt från arbetsuppgifter, 

produktivitet och framkomlighet. Det vi utläste från de negativa föreställningarna hos 

arbetsgivarna var att skadan och funktionsnedsättning blev det centrala, att det var det som 

fokuserades på. Men som en av arbetsgivarna uttryckte det att funktionsnedsättningen inte 

behöver vara ett hinder så länge arbetsplatsen är anpassad och det finns mycket stöd i 

samhället att få för både arbetstagare och arbetsgivare. 

Delade åsikter angående anpassningen 

När det gäller arbetsmiljö och hur anpassade arbetsplatserna är så skiljer det sig också väldigt 

mycket på olika arbetsplatser. Det fanns ett stort intresse hos en av arbetsgivarna att anpassa 

miljön men på grund av hänsyn till byggnaden och nej från kommunen saknades möjligheter. 

Några av arbetsgivarna hade en väldigt bra arbetsmiljö för anställda med funktionsnedsättning 

och sammanfattningsvis fanns olika anpassningar för olika funktionsnedsättningar. Det verkar 

även skilja sig på nya och gamla byggnader där arbetsplatsen är. Gamla byggnader verkar ha 

fler trånga utrymmen och vissa restriktioner vad gäller anpassning medan nyare byggnader 

automatiskt anpassas vid byggnation.  

Mindre effektivitet 

I vår analys har vi kommit fram till att arbetsgivare upplever olika hinder när det gäller att 

anställa en person med funktionsnedsättning. Det bottnar sig bland annat i rädsla för vad det 

kan innebära, att personen inte producerar i samma utsträckning som andra och att det ska 

krävas mer tid och pengar. Det kan alltså finnas en viss okunskap om funktionsnedsättningar 

bland en del arbetsgivare i Piteå. Företagarna såg sitt eget företag som ett hinder och flera 

ansåg att typen av funktionsnedsättning styr anställningsbarheten, trots de hjälpmedel och 

stöd som finns att få. 

Kunskap, handledning och ekonomiskt bidrag 

Gemensamt för empirin som framkommit angående arbetsgivares behov av att anställa en 

person med funktionsnedsättning kan vi summera med att ekonomiskt bidrag, handledning 

och kunskap är vad som behövs för att kunna anställa en person med funktionsnedsättning. 

Flera företagare nämnde vid upprepade gånger hur stor betydelse ekonomi har, både för 

företaget som sådant och för anställning. Det mönster som visat sig i undersökningen är 

delade meningar hos arbetsgivare vad gäller kunskap och erfarenheter samt vilket 

föreställning man har. Även beroende på arbetsmiljö och eventuella hinder som kan 

uppkomma vid anställning. 

8. Tolkning och diskussion 

 

Arbetsgivarnas föreställningar ser väldigt olika ut och utifrån vår empiri har vi gjort 

tolkningen att det till viss del handlar om en okunskap och fördomar vilket mynnar ut i en 

rädsla av att våga anställa en person som har en funktionsnedsättning som man kanske inte 
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riktigt är känd med. Vi har kommit fram till att arbetsgivare behöver mer uppmuntran och mer 

information till att förändra sina föreställningar och därefter generellt förändra tankesättet när 

det gäller anställning. Det är trots detta mycket som återstår att göra för att rätten till arbete 

och en meningsfull sysselsättning ska omfatta alla. En större medvetenhet skulle innebära att 

en stor del arbetslösa människor i samhället skulle känna sig betydelsefulla och viktiga. 

Arbetsgivare behöver få mer utbildning och stöd kring att anställa personer med 

funktionsnedsättning samt uppmärksammas på vinsterna och nyttan med att skapa 

arbetsplatser för alla. 

Empirin i vår studie besvarar vårt syfte genom att det finns olika föreställningar hos 

arbetsgivare på små och medelstora företag i Piteå gentemot att anställa eller erbjuda 

lärandeplats till personer med funktionsnedsättning. Samt att det finns upplevda hinder till en 

anställning trots att de flesta arbetsplatserna redan var anpassade till olika 

funktionsnedsättningar. Föreställningar grundar sig i tidigare erfarenheter och okunskap och 

precis som Knutsson & Persson (2001) skriver, att arbetsgivare behöver mer information om 

vilka sorters stöd och hjälp de finns att få i samband med en anställning. Vi har kommit fram 

till att de arbetsgivare som tidigare haft anställda med någon funktionsnedsättning hade även 

en större öppenhet till att anställa igen och hade därmed också mer information om vilka olika 

stödformer samhället har att erbjuda. Cedersund & Schmidt, (2006) beskriver att dessa 

negativa föreställningar till en anställning kan förklaras med att företagarna är mån om sin 

ekonomi och att arbetsgivarna sällan är beredda att riskera att anställa någon som kanske inte 

är produktiv. Gemensamt i de fem intervjuerna i undersökningen tryckte arbetsgivarna på att 

effektivitet och produktion var två viktiga faktorer och att betygen inte var lika väsentliga vid 

en anställning.  

Frågeställningarna som vi hade har blivit besvarade, att det finns hinder för arbetsgivare att 

anställa personer med funktionsnedsättning. De flesta ansåg att tid och pengar var det största 

hindret då ekonomin oftast är en central del på ett privatägt företag. Även typen av 

funktionsnedsättning såg arbetsgivarna som ett hinder vid en anställning. Vilket även 

Hernandez, Keys & Balcazar (2000) beskrev, att arbetsgivares föreställningar till att anställa 

personer med funktionsnedsättning har stor betydelse vilken typ av nedsättning det är. Några 

ansåg att fysiska funktionsnedsättningar blev ett hinder i just deras bransch och McDonnall, 

Crudden & Zhou, (2013) skriver i deras slutsats att arbetsgivare har mer negativa 

föreställningar till att anställa just synsvaga eller blinda personer. Men att med rätt anpassning 

kan arbetsgivare ändra på sina föreställningar när de ser resultatet och att personen kan göra 

ett gott arbete. Vissa av intervjupersonerna ansåg även att det inte alls skulle gå att anställa en 

person med en funktionsnedsättning oavsett vilket stöd som erbjöds. Vilket även besvarade 

vår andra frågeställning vad arbetsgivarna behöver för att anställa personer med 

funktionsnedsättning. Svaret blev där, just ekonomi och handledning. Mer information från 

exempelvis arbetsförmedlingen och många efterlyste även mer kunskap inom området. De 

respondenter som tidigare haft anställda personer med funktionsnedsättning har både kunskap 

om de hjälpinsatser som finns att tillgå men även var de positiva till att anställa igen. I 

Knutsson & Perssons undersökning (2001) kom de fram till att de flesta som anställde hade 

tidigare erfarenheter av anställda med funktionsnedsättning men att de samtidigt ansågs sig 

behöva mer information om vilket stöd de kan få i samband med en anställning. Att ta itu med 

negativa arbetsgivares föreställningar kan vara en utmaning, men enligt McDonnall, Crudden 

& Zhou, (2013) är bästa metoden för att uppmuntra arbetsgivare till att anställa just att ge det 

stöd som de behöver. Samt att se över behovet, analysera arbetskrav och framförallt att 

matcha de arbetssökande med rätt arbetsplats. Sista frågeställningen, hur anpassade 

arbetsplatserna var besvarades genom att alla arbetsplatser var anpassade efter olika 
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funktionsnedsättningar. Vissa mer och andra mindre vilket i sin tur kunde bero på 

byggnadsåret på arbetsplatsens byggnad. Gemensamt anser vi att de flesta tänkt på att ha en 

anpassad arbetsmiljö medvetet eller omedvetet. 

Arbetsförmedlingen och arbetsgivare behöver öka arbetet för att närma sig en arbetsmiljö för 

alla. Det är var och ens ansvar att jobba för att få ut informationen till personalansvariga på 

olika företag inom olika branscher. Informera om vikten för att använda sig av samhällets 

resurser och betydelsen för varje individ att ha ett arbete, en sysselsättning och arbetskamrater 

att gå till. Därför är denna studies resultat viktig för att belysa denna okunskap. Det är inte 

bara av vikt att belysa människor om mer kunskap och en större medvetenhet utan även om 

att ansvaret nu ligger på individen själv och att det är stor konkurrens på arbetsmarknaden. Vi 

anser dock att rätt person på rätt plats är viktigt vilket leder till att funktionsnedsättningen inte 

längre blir ett hinder. Trots att det finns mycket hjälp som stöd och anpassning för att det inte 

ska uppstå något hinder på grund av en funktionsnedsättning så kan arbetsgivarens vilja och 

föreställningar bli ett hinder inför en anställning. I slutändan handlar en anställning om viljan 

att satsa i företaget och enligt Anema & Slingar, (2010) framkommer det att det till stor del 

handlar om just arbetsgivarnas vilja av att anställa personer med funktionsnedsättning. I 

Schur, Kruse & Blanch, undersökning (2009) rapporterades det att diskriminering och 

arbetsgivarnas ovilja var största hindret för att få en anställning. Hernandez, Keys & Balcazar, 

(2000) beskriver också att arbetsgivares vilja och mottaglighet har stor betydelse för en 

anställning för personer med funktionsnedsättning. Vidare skriver de att arbetsgivare från 

större företag har mer positiva föreställningar än från mindre företag. Detta kan även kopplas 

till vår empiri där arbetsgivarna belyser ekonomin och att de privatägda företagen är mer mån 

om vinsten än att göra samhällsnytta. De arbetsgivare som vi intervjuade som ingick i större 

koncerner upplevde vi hade en mer öppenhet för anställning då frågorna ofta hade lyfts på 

stormöten inom koncernen. 

Ett annat intressant resultat som vi kom fram till genom vår undersökning är att arbetsgivarna 

i dessa frågor hänskjuter det mesta till kommun och staten. Att det är deras uppgift att 

informera, ordna med projekt och se till att personer med funktionsnedsättning blir 

inkluderade i arbetslivet. Kanske ligger prioriteten på vinst i tidsandan och samhällsansvar är 

inte lika längre aktuellt. Därför är det istället viktigt att medvetandegöra och synliggöra 

strukturerna och rådande normer, samt att finna strategier för att aktivt arbeta med att göra 

samhället och arbetsmarknaden öppet för alla. Man bör därför sträva efter att se varje individs 

förmåga och möjligheter vid rekryteringsprocessen och inte endast funktionsnedsättningen. 

Man måste inse att problemet inte endast ligger på individnivå utan även på samhällsnivå där 

vi idag inte har en arbetsmarknad som alltid är redo för att ta emot personer med 

funktionsnedsättning. Europeiska socialfonden (2013) menar att skälen till att målgruppen har 

det svårare, är många och en viktig faktor är arbetsgivarnas föreställningar som idag finns i 

samhället. Deras slutsatser tyder på att det finns en bred okunskap om personer med 

funktionsnedsättning, särskilt gällande psykiska funktionsnedsättningar. Vidare diskuterar vi 

att detta även kan bero på att det finns en kontrast mellan den effektivitet som efterfrågas på 

arbetsmarknaden och möjligheterna som personer med funktionsnedsättning har. Europeiska 

socialfonden (2013) beskriver i sina resultat att en stor andel personer med 

funktionsnedsättning är oftast i behov av anpassning på arbetsplatsen. Främst som anpassat 

arbetstempo, arbetstider och anpassade arbetsuppgifter. Vidare belyser Statistiska 

centralbyrån (2012) att personer med funktionsnedsättningar oftast har deltidsarbete än 

personer utan funktionsnedsättning. Detta kan vi tolka som att företagen är rädda att förlora på 

att anställa en person som behöver mer anpassning i arbete, vilket även kan kosta mer pengar 

och ta mer tid. Vi tänker att fokus ligger på att driva företaget med vinst och då hamnar 
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samhällsansvaret åt sidan. I och med de föreställningar som finns bland arbetsgivare verkar de 

inte ta sig tid att leta rätt på de stöd samhället har att erbjuda. Att det inte behöver vara mer 

kostsamt för företaget att anställa en deltidsarbetande person med viss anpassning på arbetet. 

Knutsson & Persson, (2001) skriver att arbetsgivarna i deras undersökning ansåg att det var 

väldigt viktigt med statliga stöd som lönebidrag och praktik. Att ekonomiskt stöd och 

hjälpmedel var en förutsättning för att anställa en person med funktionsnedsättning. Precis 

som empirin i vår undersökning visar på, ingen arbetsgivare var beredd att anställa någon utan 

ekonomisk hjälp eller handledning, men frågan är om de är medvetna om allt som finns att 

tillgå. 

Under förarbetet till uppsatsen gick vi igenom ett flertal undersökningar och rapporter på 

området och fann då att det är få av dem som kretsar kring arbetsgivarens föreställningar vid 

anställning av personer med funktionsnedsättning. Betydelsen av arbetsgivares perspektiv i 

anställningssammanhanget är av största vikt dels för att anställningen ska bli av 

överhuvudtaget och dels för att den ska kunna bli varaktig. Vårt förslag till forskning inom 

samma område gäller därför en vidare och mer ingående undersökning om arbetsgivares 

erfarenheter och uppfattningar vid anställning av personer med funktionsnedsättning. Här är 

det också betydelsefullt att titta närmare på vad arbetsgivare uppfattar som hindrande när det 

gäller att anställa personer med funktionsnedsättning och vilka typer av stöd de anser sig vara 

i behov av. Samt upplysa arbetsgivare om vad som kan vara en funktionsnedsättning och vilka 

stöd som finns att tillgå i samhället. 

Personer med funktionsnedsättning på eller utanför arbetsmarknaden är något som hela 

Europa arbetar för. Lagar, definitioner och en rad olika stödformer i samhället finns för att 

denna grupp människor kan ha en sysselsättning. Samhället arbetar för att kunna ta tillvara på 

all outnyttjad kunskap och erfarenheter som inte används. Ändå vet vi att nästan 50 % av alla 

personer med funktionsnedsättning är arbetslösa i Sverige (Handisam, 2012). För en person 

med funktionsnedsättning kan det innebära att denna behöver något sorts stöd eller 

anpassning i vardagen eller på arbetsplatsen. Detta i form av miljöanpassning eller anpassade 

arbetsuppgifter för att funktionsnedsättningen inte ska bli ett hinder. För en synsvag person 

kan chaufför som yrke vara ett hinder och denne upplever sin funktionsnedsättning som ett 

handikapp i just den specifika situationen. För samme person kan ett annat arbete fungera 

problemfritt med rätt anpassning, som färgsättningen på arbetsplatsen och en talande dator 

och telefon.   

Förstudien och det eventuella framtida ESF projektet Kompetens för alla (Kofa) tror vi är en 

bra början till att hitta rätt person till rätt plats. Speciellt då de noggrant kommer att undersöka 

hur bland annat gruppen personer med funktionsnedsättningar ser ut då det gäller kompetens 

och förhållandet till arbetsmarknaden. De kommer att försöka utveckla samarbetet både 

kommuninternt men även med andra kommuner främst för att individen ska få det stöd som 

passar dem utan att behöva samordna sina egna stödinsatser (Europeiska socialfonden, 2013). 

Inom denna grupp är det även fler som inte är intresserade av att delta i traditionell 

sysselsättning utan hellre vill delta på "vanliga arbetsplatser". Att utveckla metoder så att en 

del av dessa kan erbjudas anställningar istället för daglig sysselsättning är ett relativt oprövat 

område, men med en vilja från individen och en medvetenhet från arbetsgivarna så ser vi det 

inte som en omöjlighet att 50 % arbetslösa människor får ett arbete att gå till.
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Bilaga 1 

 
 

 

Intervjuguide 

 
Bakgrund 
 

 

Ålder   Kön   Position  

 

 

 Har någon av dina anställda någon funktionsnedsättning? I så fall vilken typ av 

funktionsnedsättning, och vilken anpassning på arbetsplatsen finns?  

 

 

Tema 1: Arbetsplatsens miljö 

 Hur ser miljön på arbetsplatsen ut? (Damm, stimmigt, lukter, högt ljud)  

 Är arbetsplatsen anpassad för någon typ av funktionsnedsättning? (Hiss, ramp, ljus, 

ljud, färgsättning, övrig anpassning)  

 

 

Tema 2: Arbetsgivares föreställningar 

 Vad tycker du är viktigt hos en medarbetare/dina anställda? (Betyg, social kompetens, 

erfarenhet) 

 Tror du att typen av funktionsnedsättning har betydelse för anställningsbarheten hos 

en person med funktionsnedsättning? I så fall vilka? Här? 

 Vilka förväntningar skulle du som arbetsgivare ha på en anställd person med 

funktionsnedsättning? (Samma, extra tid, extra tålamod) 

 Har du någon uppfattning om generella föreställningar hos arbetsgivare till att anställa 

personer med funktionsnedsättning? (Fördomar?) 

 Vad behöver du för att anställa en person med funktionsnedsättning? (Handledning, 

bidrag/ersättning, bidrag till miljöanpassning, kunskap om funktionshinder) 

 Finns det hinder att anställa en person med funktionsnedsättning, i så fall, vilka? 

 

 

Tema 3: Ansvar 

 Varför tror du att nästan 50 % av alla personer med funktionsnedsättning i Piteå är 

arbetslösa?  

 Vems ansvar är det att se till att personer med funktionsnedsättning får en anställning?  

 Vad tror du behövs för att öka antalet anställda med funktionsnedsättning? 

(Uppmärksamma personer med funktionsnedsättning, få uppfattningar och kunskap 

om funktionsnedsättning)  

 Vilka förväntningar förhoppningar/ farhågor tror ni personer med 

funktionsnedsättning har när det gäller arbetsgivare och anställning? (Orättvist 

behandlade) 

 Tror du att någon sektor (kommun/landsting/stat/privat) är mer positiv till att anställa 

personer med funktionsnedsättning? Vad kan det bero på? 


