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Förord 
 
Detta är ett examensarbete i på Sociala omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet, 
Institutet för hälsovetenskap under hösten 2006. Jag vill framför allt tacka de personer som hade 
vänligheten att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och vara med i min 
undersökning. Jag vill även tacka min handledare Barbro Josefsson för bra synpunkter och råd.  
Även min familj har varit ett mycket stort stöd och haft förstående för att jag alltid varit upptagen 
med mina studier. 
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Abstrakt 
 
Alla i ett samhälle skall ha tillgänglighet till arbetsmarknaden. Ett arbete ger en delaktighet och är 
nyckeln in i ett samhälle i ett större socialt sammanhang. Detta förutsätter inte bara en 
tillgänglighet till den fysiska miljön, det är även frågan om en tillgång till de sociala strukturerna 
och institutionerna. Syftet med denna undersökning var att undersöka vilka erfarenheter personer 
med funktionsnedsättning har av ett arbete på arbetsmarknaden. En kvalitativ metod har använts 
och verktyget har varit semi-strukturerade intervjuer. Intervjupersonerna som deltog i 
undersökningen hade ett funktionshinder i rörelseapparaten eller en synskada. Deltagarna i 
undersökningen som intervjuades, berättade om arbetets grundläggande betydelse, men att det 
kan vara svårt att ta steget ut på en arbetsmarknad och söka sig till ett annat arbete. Den slutsats 
som dras utifrån den analys som har gjorts i undersökningen är att inte få tillgång till ett arbete 
och arbetsmarknaden kan utgöra ett dubbelt funktionshinder. En positiv särbehandling på en 
arbetsmarknad kan peka på ett utanförskap, men det kan vara en metod att förändra de attityder 
som fortfarande råder i vårt samhälle under en period. En person är inte sitt funktionshinder, det 
är inte en personlig egenskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord; funktionsnedsättning, funktionshinder, arbetets psykosociala betydelse, arbetslinjen, 
disability, disablement. 
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1 Inledning 
Mångfald i ett samhälle är en av grundförutsättningarna som leder till gemenskap och ökad 

legitimitet och en utveckling i samhället. Utgångspunkten från personer med ett funktionshinder 

ur ett handikapperspektiv bygger på en förutsättning att alla människor har olika kvalifikationer 

och rätt till en delaktighet i samhället. Vi lever i en tid präglad av snabba förändringar då 

globaliseringen och nya samhälleliga värden ställer nya krav på gamla strukturer som ger upphov 

till nya arbetsformer. Inom socialpolitik ställer politiker sig den frågan, hur allt detta påverkar 

vanliga människors vardag och levnadssätt. I den handikappolitiska handikapplanen skrev den 

dåvarande socialministern Lars Enqvist (prop. 1999/2000:79), att ska Sverige klara konkurrensen 

från omvärlden och vidmakthålla ekonomisk och social trygghet, måste hela det humankapital vi 

har tas tillvara. Det råder en ojämlikhet mellan olika grupper i samhället genom att vissa 

individer inte medverkar på arbetsmarknaden i en större utsträckning och att inte drar fördel av 

den socialisering ett arbete ger den enskilda individen.  

 

Grunden för den svenska handikappolitiska handlingsplanen har sin utgångspunkt i FN:s 22 

standardregler, Agenda 22, som anger att personer med funktionsnedsättning ska tillförsäkras full 

delaktighet och jämlikhet i samhället och framför allt rättigheten till arbete (Agenda 22, regel nr. 

7). Det står så här att: ”Alla skall också ha lika möjligheter och skyldigheter att bidra till 

samhällets utveckling.” Det är nödvändigt att alla människor är delaktiga i samhällsutvecklingen 

och har möjlighet till en fullständig medverkan i samhället genom att få möjlighet att själv få 

välja att arbeta. Personer med ett funktionshinder har olika förutsättningar. Det kan vara en 

mängd av bestämningsfaktorer som påverkar i sammanhanget. Sjukdomen eller skadan som 

orsak till ett funktionshinder i sig har en påverkan på personer på olika sätt, men behöver inte 

vara ett hinder för ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Omfattningen av funktionshinder tar sig 

inte samma uttryck för två helt olika personer med samma diagnos. 

 

Syftet är att undersöka personer med funktionshinder och deras erfarenheter av arbetsmarknaden. 

Genom att undersöka hur det ser ut i verkligheten för personer med funktionshinder på 

arbetsmarknaden med bakgrund av de måldokument som regeringen har fastställt. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt definieras de begreppsbestämningar som ingår i denna undersökning och har 

anknytning till personer med ett funktionshinder och deras erfarenheter av arbetsmarknaden.  

2.1 Begreppsanvändning och avgränsning 

I huvudsak används begreppet personer med funktionshinder eller de funktionshindrade i 

undersökningen. I vissa meningar används ordet funktionsnedsättning, i de fall, det språkligt inte 

går att använda ordet funktionshinder. Ordet handikapp används i de sammanhang där det 

fungerar som ett övergripande (paraply) begrepp, eller som en sammansättning med ett annat ord. 

Då det fortfarande används i vårt språkbruk, till exempel den handikappolitiska planen och 

handikapporganisationer. En mer ingående beskrivning av vad som är en funktionsnedsättning 

och funktionshinder finns i kapitel 3. 

2.2 Nationella styrdokument 

Vid genomgång av litteratur som beskriver området personer med funktionshinder på 

arbetsmarknaden och nationella styrdokument för handikapp- och arbetsmarknadspolitik, talas 

det som regel om att personer med en funktionsnedsättning skall ha rätt till sysselsättning och 

arbete. Det är viktigt att klarlägga skillnaderna mellan dess olika begrepp. Ett arbete innebär en 

anställning hos en arbetsgivare och bygger på ett avtal på en arbetsmarknad mellan dessa två 

parter. Det föreligger ett anställningsförhållande, och det innebär ett lönearbete1. En 

arbetsmarknad är öppen för alla sökanden, med eller utan behov av särskilt stöd i form av olika 

arbetsmarknadsåtgärder. Det vill säga de som har de kvalifikationer arbetsgivaren kräver och där 

anställningen är enligt de vanliga villkoren, det vill säga enligt lagar och kollektivavtal och andra 

avtal som förekommer som har ett samband med den enskilda anställningen t ex ett specifikt 

chefsavtal (Furåker, 1989). Staten har genom Arbetsmarknadsstyrelsen ansvar för 

arbetsmarknadspolitiken och att personer med funktionshinder får tillträde till arbetsmarknaden. 

Samt möjlighet att använda de arbetsmarknadsåtgärder som finns för att hitta och behålla ett 

arbete (Handikappombudsmannens 10:e underlagsrapport till regeringen). Kommunerna ansvarar 

för det som definieras som rehabilitering och sysselsättning när det gäller behov av insatser enligt 

                                                 
1 En person erbjuder sin arbetskraft mot betalning på en arbetsmarknad, man kan säga att det sker en uthyrning av 
arbetskraften genom en viss tidsperiod, säsongsanställning, visstidsanställning eller tillsvidare. 
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Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sysselsättning kan 

vara en meningsfull aktivitet vid sidan om den reguljära arbetsmarknaden. Denna verksamhet 

bedrivs i kommunal regi och det kan vara i form av dagverksamhet, dagcenter, olika projekt och 

arbetskooperativ (Norström & Thunved, 2004). Samma typ av uppgifter kan förekomma inom 

både arbete och sysselsättning. 

2.3 Arbetslinjen 

Diskussionen gällande när begreppet arbetslinjen infördes är inte samstämmig, men under i stort 

sett hela 1900-talet har det varit rådande norm inom den svenska arbetsmarknadspolitiken 

(Edebalk et al, 1998). Det begrepp som formades under 1920-talet stämmer mer överens med 

dagens innebörd, även om betydelsen har ökat i omfattning och ändrats när det gäller inriktningen 

(Furåker red., 1989). Men den grundläggande betydelsen är densamma. Det innebär en 

förpliktelse och rätten till arbete (Lindqvist red., 1998). Begreppet har utvecklats genom den 

arbetsmarknadspolitiska historien i Sverige och bygger på arbetsrätten och arbetsmarknadens 

kollektivavtal. Arbetslinjen förespråkar att arbete är att föredra framför kontantlinjen som innebär 

att uppbära alla former av insatser i form av bidrag till den egna försörjningen till exempel genom 

arbetslöshetsförsäkringar (Furåker, 1989). 

Lönearbete är nära sammankopplat med autonomi och självförverkligande. Redan i början av 

1960-talet fanns tanken att den person som hade en skada eller sjukdom skulle rehabiliteras till 

eller tillbaka till arbetslivet, och ”så långt det var möjligt oberoende och självförsörjande”, med 

utgångspunkt i en självständighet i samhället (SOU 1964:43). De olika betänkanden de så kallade 

Rehabiliteringsutredningen (SOU 1995:149) och Arbete och hälsa (SOU 1990:49) ligger till 

grund för modernare tids definition av begreppet. Ett förslag som lades fram i ett betänkande av 

1989 års Handikapputredning (SOU 1991:46) var att arbetslinjen lades fram som förslag för 

personer med funktionshinder. Det skall vara ett val utifrån varje enskild individs egen 

uppfattning och värdering när det gäller den egna livssituationen. Den förändring som har gjorts 

är att det har tydliggjorts att fokus ska ligga på den enskilde personens arbetsförmåga, det vill 

säga principen om arbetslinjen. Socialförsäkringen har synkroniserats och anpassats till 

arbetsmarknadspolitiken. Intentionen är att öka ett deltagande genom ett arbete och minska risken 

för utanförskap för den enskilde personen i förhållande till arbetsmarknaden. 

Grundförutsättningar för att en enskild person ska få tillgång till socialförsäkringssystemet är att 
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personen uppbär inkomst av eget arbete. De senaste åren har Försäkringskassan arbetat mera 

strikt utifrån att arbetslinjen skall vara rådande norm i arbetet med bland annat 

långtidssjukskrivna: 

 
”Trots en framgångsrik politik för full sysselsättning har utslagningen från arbetsmarknaden ökat. Antalet 
långvarigt sjukskrivna och förtidspensionerade har stigit. Insikten om sjukfrånvarons långsiktiga sociala 
effekter har inte genomsyrat socialförsäkringssystemet på motsvarande sätt. Det har inte byggts upp i syfte att 
bibehålla människors förankring i arbetslivet. Det har skyddat människor från ekonomisk otrygghet vid skada 
och sjukdom, men det har saknat en inbyggd mekanism för att förkorta frånvaron från arbetslivet.” (Prop. 
1990/91:141, s. 35) 

 

Den huvudsakliga tanken med att införa ett mera stramt förhållningssätt är att få tillbaka 

människor till arbetslivet. Principen för denna syn är arbetslöshetens effekter både på den 

enskilde individen och när det gäller samhällsekonomin. Den svenska välfärdsstaten förutsätter 

ett högt arbetskraftdeltagande på en arbetsmarknad, dels för att finansiera den offentliga 

socialförsäkringen och för att legitimera dess existens i samhället (Prop. 1990/91:140). 

2.4 Arbetets psykosociala betydelse 

Arbetet för ökad tillgänglighet i samhället torde ha för avsikt att gälla allt från den fysiska miljön 

i form av byggnader och allmänna kommunikationer. Den sociala miljön som består av till 

exempel kulturliv och arbetsmarknad (SOU 1991:46). Delaktighet i arbetslivet är av psykosocial 

betydelse för en integration i samhället. Det ger en makt över den egna livssituationen och har ett 

inflytande på alla människors hälsa och välbefinnande, det ger livet mening och innehåll. Det 

bidrar till ett självbestämmande och en självständighet då individ växlar mellan och befinner sig i 

spänningsfältet mellan arbetsliv och fritid. En meningsfull sysselsättning eller ett arbete 

medverkar till att skapa en del av en persons identitet och som ger sociala kontakter, anseende 

och respekt. Upprättar en skapar struktur i vardagen, att ingå i en gemenskap med andra på en 

arbetsplats där man arbetar mot ett visst mål som går utanför den personliga sfären och ger status 

och identitet (Jahoda, 1982). Arbetet ger ett bredare perspektiv vad det gäller de sociala 

sammanhangen, och ger upphov till mer information, fler situationer som bidrar till erfarenhet 

och en kunskap som en person inte kan införskaffa sig på sin fritid. Trots behov som tillgodoses 

av familj och nära relationer, behöver många av oss mer än så. Vi behöver medverka i ett större 

sammanhang. Ett arbete ger oss inte endast en inkomst, utan en extra mening i livet (Giddens, 

2003). 
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2.5 Arbetsförmåga 

När det gäller bedömningen i hur stor omfattning funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar på 

arbetsförmågan, kan det vara svårt eftersom det finns stora individuella skillnader beroende på 

personliga resurser och vilka arbetsuppgifter den enskilde personen har. Arbetsförmåga ses som 

utförandet av en normalt förekommande arbetsinsats i förhållande till kraven i de arbetsuppgifter 

arbetstagaren har eller till likartade eller andra arbeten på arbetsmarknaden. Sjukdom och nedsatt 

arbetsförmåga är relaterade men dock inte synonyma med varandra. Det är en subjektiv 

bedömning med avseende på sjukdom (Iseskog, 2003). En funktionsnedsättning behöver inte 

utgöra att arbetsförmågan är helt nedsatt. Sjukdomsbegreppet i sjukförsäkringen har sin grund 

från förarbetena till sjukförsäkringens införande, där socialvårdskommittén angav att bedömning 

av sjukdom skall grunda sig på medicinsk vetenskap där man kan fastställa en diagnos: 

 
”Man synes vid bedömande av huruvida sjukdom föreligger eller icke i första hand ha att hålla sig till vad som 
enligt vanligt språkbruk och gängse läkarvetenskaplig uppfattning är att anse som sjukdom. Med denna 
utgångspunkt torde såsom sjukdom kunna betecknas varje onormalt kropps- eller själstillstånd, vilket icke 
sammanhänger med den normala livsprocessen.” (SOU 1944:15 s. 162) 

 

Vad som är sjukdom, betingas dock av den kultur som finns i samhället vid den aktuella 

tidsperioden. Det som diagnostiseras som sjukdom kan förändras över tid beroende på statistiskt 

fastställda normer när det gäller förekomsten av olika sjukdomstillstånd (Järvholm & Olofsson 

red., 2002). I ett förslag till ändring av lag (Svensk författningssamling 1962:381) om allmän 

försäkring klargjorde socialminister Hans Karlsson vilka kriterier som ska vara gällande när det 

gäller en individs berättigande till sjukbidrag ska utgöras av medicinska och inte sociala skäl 

(Prop. 2002/03:89). Det kan innebära att en person kan få byta yrke eller arbetsplats för att ge 

några exempel, då personen ifråga inte kan utföra samma arbetsuppgifter som tidigare. 

2.6 Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering 

Här ges ett exempel på arbetsgivarens ansvar när det gäller själva rehabiliteringssituationen i 

samband med en återgång till arbetslivet för den person som har en anställning. Enligt 22 kap. 3 § 

första stycket Lag (SFS 1962:381) om allmän försäkring, AFL, skall arbetsgivaren svara för att 

”behov av rehabilitering snarast klarläggs och för att de åtgärder som vidtas behövs för en 

effektiv rehabilitering”. I förarbetena sägs emellertid bl.a. följande: 
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”I arbetsgivarens ansvar bör ingå att vidta de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras 
inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Exempel på sådana åtgärder är arbetsprövning, 
arbetsträning, utbildning och omplacering. ” (Prop. (1990/91:141 s. 42 och 89) 

 

Varje arbetsgivare bör utarbeta en verksamhetsplan som innefattar anvisningar när det gäller 

rehabilitering och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Det åligger en arbetsgivare enligt 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och AFL att ta hänsyn till varje enskild anställds förmåga att 

återgå till arbetet (prop. 1990/91:140). Detsamma gäller att anpassa arbetsplatsen så att det skapar 

förutsättningar för den anställde att återgå till sitt arbete. Uppmärksamma olika personers 

förutsättningar att utföra arbetsuppgifterna enligt anställningsavtalet. Eller om det inte möjligt, se 

till att personen utför andra arbetsuppgifter inom organisationen (Järvholm & Olofsson red., 

2002). Den nya reformen genom betänkandet Rehabilitering till arbete, innebörden var att minska 

sjukfrånvaron och korta ner sjukdomsperioderna och förhindra utslagningen från 

arbetsmarknaden. Det har medfört att det är inte bara arbetsgivaren som har skyldigheter, det 

fodras även den anställde engagerar sig och medverkar i sin egen rehabilitering (SOU 2000:78). 

Rehabilitering är ett begrepp som innefattar både medicinska och arbetslivsinriktade åtgärder. En 

medicinsk rehabilitering behandlar skadan eller sjukdomen för dessa insatser svarar landstinget. 

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är som ovan beskrivits i första hand arbetsgivarens 

ansvar. Försäkringskassan har ett samordningsansvar. De metoder man använder här är 

arbetsprövning, arbetsträning, arbetstidsförkortning, arbetsplatsanpassning eller utbildning för att 

nämna några av insatserna (Günzel & Zanderin, 2003). 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Med bakgrund av att olika forskare och författare använder och förklarar lite olika när det gäller 

de olika begreppens definition, så vill jag här visa vilket teoretiska utgångspunkter jag använder i 

denna undersökning. I detta avsnitt görs en beskrivning över den individuella eller medicinska 

modellen och den sociala modellen, samt även den miljörelaterade definitionen. Dessa olika 

modeller visar betraktelsesättet då det gäller funktionsnedsättning och funktionshinder. 

3.1 Den individuella eller medicinska modellen 
 

Den medicinska utvecklingen som inträffade under 1800-talet skapade förutsättningar för att den 

individuella eller den medicinska modellen växte fram. Därav var det den medicinska 
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professionen som var den första yrkesgruppen som kom att fokusera intresset på den mänskliga 

kroppen. En patologisering2 av en funktionsnedsättning hade ett samband med den medicinska 

professionens expansion i och med de framsteg som gjordes inom medicinen. Den utveckling 

som har skett under hela 1900-talet när det gäller synen på personer med funktionsnedsättning 

har inneburit stora förändringar. Det som avviker från normen har gjort att man ser till det sjuka 

och inte till det friska. Fokus har legat på kroppens avvikande tillstånd, störning eller 

ofullständighet, och i det sätt som detta förorsakade en grad av funktionella begränsningar. Denna 

funktionella oförmåga användes som underlag för en vidare klassificering av en person som 

funktionshindrad (Oliver, 1990). När personen en gång har blivit kategoriserad som 

funktionshindrad fastställdes deras utmärkande egenskap och deras nedsatta förmåga som en 

allmängiltig beskrivning av hela deras person. Personen övergick till att vara en som behövde 

vård och omsorg. Ett perspektiv som har varit det centrala i den nutida sociala välfärdspolitiken 

under större delen av 1900-talet. Förklaring ligger i det kliniskt behandlande och rehabiliterande 

medicinskt ingripande synsättet, där syftet har varit att minimera de negativa konsekvenserna av 

en persons funktionshinder. Ur detta perspektiv blir en rehabilitering det centrala. Fokus på 

rehabilitering har förstärkt en växande kedja av handlingssätt av olika professionella ”experter” 

som har fastställt de ”speciella behoven” och ”personliga hinder” som personer med ett 

funktionshinder har. Det huvudsakliga ur ett medicinskt perspektiv har varit att diagnostisera den 

kroppsliga eller intellektuella avvikelsen och förorda en passande behandling (Barnes et al, 

1999). 

3.2 Den sociala modellen 
 
En av de främsta företrädarna för den sociala modellen, Oliver vill visa att funktionshinder som 

kategori kan endast förstås genom ett ramverk, som förklarar att denna indelning är kulturellt 

producerat och socialt konstruerat (Oliver, 1990). Flera faktorer spelar in i sammanhanget, det 

kan vara sociala och materiella faktorer och förutsättningar, som familjeförhållanden, lön och 

annat finansiellt stöd, utbildning, arbete, bostadsförhållanden, kommunikationer och byggnader i 

omgivningen och mycket mer (Barnes et al, 1999). Samhällets struktur är ett annat exempel som 

visar på att det inte finns en tillgänglighet för personer med en funktionsnedsättning. Det har 

                                                 
2 En persons funktionsnedsättning omskapades till ett sjukdomstillstånd. Sjukdom är ett tillstånd som karakteriseras 
av fysiologisk eller psykologisk ohälsa. 
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bidragit till en officiell uppdelning av olika grupper i samhället, som har gjort att alla inte kan 

deltaga på lika villkor (Oliver, 1990). Den sociala modellen förnekar inte betydelsen av en 

funktionsnedsättning hos en person men koncentrerar sig på de sociala barriärer som är en 

konstruktion utöver en funktionsnedsättning. Gruppen av personer med en funktionsnedsättning 

blir utestängda från vissa aktiviteter i samhället för att de inte kan delta på grund av de hinder 

som finns i den omgivande miljön. Det görs en definition och en klar åtskillnad mellan vad som 

är en funktionsnedsättning (impairment) och vad som utgör funktionshinder (disability). Därför 

är funktionshinder att betrakta som något ”socialt konstruerat” och förklaringen är 

samhällsförändringar som har sin grund i den sociala och ekonomiska strukturen och kulturen i 

samhället där det uppstår. Istället för att avse att funktionshinder är en personlig begränsning, 

identifierar den sociala modellen samhället som ”ett problem”, och tittar de grundläggande 

sociala och politiska förändringar som tillhandahåller ”lösningen” på problemet. Den sociala 

modellen inriktar sig på upplevelserna och erfarenheterna av vad som utgör funktionshinder i en 

persons omgivning, det vill säga funktionshinder är inte något som existerar uteslutande på 

individuell nivån. Funktionshinder är en reell företeelse men sitter inte i människokroppen. 

(Barnes et al, 1999).  

3.3 Den miljörelaterade definitionen 
 
Den skada eller sjukdom hos en person som medför en nedsatt förmåga har ett samband med i 

vilken situation som den nedsatta förmågan visar sig. Med detta som utgångspunkt betyder det att 

individen samspelar med den omgivande miljön i samhället. En person med en 

funktionsnedsättning, åsamkas ett funktionshinder i samverkan mellan personen och det 

omgivande samhället (Tideman red., 2000). I förslaget till den nya rättighetslagen som infördes 

när det gällde Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade angavs att: 

 
”Den miljörelaterade handikappsyn som präglat tänkandet under senare år är väsentlig. Enligt denna är 
handikapp inte någon egenskap hos den enskilde, utan ett förhållande mellan skadan eller sjukdomen och 
personens omgivning. Ett sådant synsätt ställer stora krav på omvandling av såväl den fysiska miljön som olika 
serviceåtgärder. Det är beklagligt att den miljörelaterade synen i alltför liten grad omsatts i praktisk handling.” 
(prop. 1992/93:159) 

 

WHO har utvecklat den tidigare klassifikationen ICIDH från att fokusera på skadan eller 

sjukdomen till att se till det friska hos en person. Det nya namnet är International Classification 

of Functioning, Disability and Health, ICF. Den klassificering som görs enligt detta system är att 
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man tittar på den omgivande miljön i relation till funktionsnedsättningen som påverkar en 

persons funktionstillstånd. Det innefattar både en persons psykiska och fysiska förmåga. När det 

gäller en nedsättning i kroppens funktioner, benämns det som en förlust eller avvikelse i 

förhållande till kroppens normalt fungerande funktioner det vill säga de uppmätta statistiska 

normalvärdena. Denna tillämpning skall endast användas inom ICF-klassifiering i samband med 

en nedsatt förmåga när man fastställer ett funktionshinder, ICF. Funktionshinder står för ett 

övergripande begrepp i negativ bemärkelse och står i relation till hur en persons förmåga 

interagerar med den omgivande strukturen. Det vill säga att en miljö kan förorsaka ett 

funktionshinder medan en annan miljö eller situation inte gör det (Socialstyrelsen 2003; 

Klassifikation, funktionstillstånd och hälsa).  

 

4 Metod 
Metod är det arbetssätt som används i en undersökning för insamlandet och analysering av data 

och skall motsvara den verklighet där undersökningen genomförs. Inom all forskning och 

vetenskap ställs det krav på de metoder som används. De olika tillvägagångssätten innebär att 

forskaren undersöker hur det förhåller sig i verkligheten. Ett systematiskt urval av information 

sker. Undersökningens resultat ska presenteras så att andra kan kontrollera och granska 

hållbarheten (Silverman, 2001).  

 

Det kvalitativa förhållningssätt och den metod jag har valt står i relation till problemställning och 

syfte som framställs i undersökningen. Syftet i undersökningen styr också de metoder som 

används för att ta reda på de funktionshindrades erfarenheter av arbetsmarknaden (ibid.). Det 

tillvägagångssätt som jag har använt mig av, är intervjuer och det tillvägagångssättet står i 

förbindelse med när jag utgår från att närmare undersöka ett fenomen utifrån den 

problematisering som ställs i undersökningen. Syftet i min undersökning var att ta reda på vilka 

erfarenheter personer med ett funktionshinder har av arbetsmarknaden med bakgrund av de 

måldokument som regeringen fastställt. Undersökningen påbörjades med att bestämma mig för 

vilken grupp av personer som skulle ingå i undersökningen. Den första gruppen som jag valde 

var de med ett funktionshinder i rörelseapparaten. Internet användes för att ta reda på adresser till 

olika handikapporganisationer och föreningar. Ett brev skickades till NHR Neurologiskt 

handikappades riksförbund, Reumatikerföreningen och Riksförbundet för trafik- och 
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polioskadade om förfrågan om medverkan i ett forskningsprojekt (Se bilaga 1). Det innehöll ett 

svarsformulär om ett deltagande i undersökningen och ett medföljande svarskuvert som var 

frankerat och adresserat till universitet. Föreningarna vidarebefordrade informationsbrevet till 

sina medlemmar. Efter tvåveckor hade tre personer anmält sitt intresse. Det avgjorde att jag 

utökade urvalsgruppen som ingick i undersökningen till att omfatta även de med en synskada. I 

och med att så få ännu hade valt att delta i undersökningen var avsikten att skynda på processen. 

Ett nytt informationsbrev om medverkan i ett forskningsprojekt skickades till Synskadades 

Riksförbund, vilket de vidarebefordrade till sina medlemmar. Drygt två veckor till gick, men då 

kontaktade jag föreningen för att påminna dem och fråga om det inte var någon som var 

intresserad. Jag skickade mitt informationsbrev och min e-postadress, på nytt till föreningen via 

e-post, då det är lättare för synskadade att själva få läsa information via det dataprogram som 

förstorar den text som de skall läsa. Efterhand anmälde sig tre personer direkt till mig via min e-

post och vanlig post för att medverka i undersökningen. Jag kontaktade alla personer och vi kom 

överens tid, datum och plats för de olika intervjuerna. Intervjupersonerna är hälften män och 

kvinnor. De kommer från olika, relativt stora orter. Den utbildning som intervjupersonerna har 

bestod av att hälften av dem hade examen från gymnasiet och andra hälften hade examen även 

från högskolan.  

4.1.1 Datagenerering 

Det tillvägagångssätt som jag använt mig av, är intervjuer och denna metod överensstämmer med 

syfte och problemställning med en utgångspunkt från personer med ett funktionshinder och deras 

erfarenheter från arbetsmarknaden. De har själva fått bestämma var intervjun skulle genomföras. 

Intervjun har ägt rum på deras arbetsplats eller i deras hem. Den tid det har tagit att genomföra 

intervjuerna är mellan 45 minuter och 1,5 timme. Inför varje intervju har jag åter igen påtalat att 

jag använder en bandspelare. Alla intervjuer har spelats in på band. Bandspelaren är ett viktigt 

redskap under själva intervjun. Då jag odelat har kunnat rikta min uppmärksamhet mot att ställa 

följdfrågor som har relevans i sammanhanget. Det som kan vara komplicerat är att kunna lyssna 

till vad som sägs i själva intervjusituationen, och att som intervjuare inte ta för stor del i samtalet 

genom att tala för mycket eller avbryta intervjupersonen (Svensson & Starrin red., 1996). Jag har 

gjort en del mindre noteringar under intervjuerna, för sådant som jag har tyckt har varit viktigt att 

lyfta fram och för att sedan kunna använda det i min analys. Jag har använt intervjuguiden (Se 
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bilaga 2) som stöd i intervjuerna. Frågorna är baserade på semi-strukturerade frågor, det vill säga 

frågorna i sig är inte helt och hållet styrande. Intervjupersonerna har fått svara och berätta mera 

fritt. Jag har även ställt en del intervjufrågor som uppkom spontant och naturligt i förhållande till 

vad intervjupersonen sade i intervjun. Starrin & Svensson (red., 1996) beskriver att detta 

arbetssätt är utmärkande för en kvalitativ intervju och att det är viktigt att bibehålla denna 

öppenhet i egenskap av intervjuare. När en intervju påbörjades så framförde jag igen syftet med 

undersökningen. Jag pratade även om frågornas uppläggning, till exempel att ungefär hälften av 

frågorna hade jag kunnat ställa till andra personer utan funktionshinder. Det vill säga de var mer 

allmänt inriktade. Den andra hälften av frågorna hade en anknytning till personer med ett 

funktionshinder och deras erfarenheter på arbetsmarknaden. I slutet av intervjun frågade jag om 

personen hade något speciellt som de ville framföra eller om de hade några frågor. Kvale (1997) 

beskriver detta att man som intervjuare inleder själva intervjun och avslutar den sedan. Det tyckte 

jag var en viktig del i intervjun att åter igen tala om vad mitt syfte var med undersökningen. 

4.1.2 Bearbetning av insamlade data 

Varje intervju har sedan skrivits ner i ett dokument för varje intervjuperson och avidentifierats. 

Analysen har skett i tre olika steg. En genomläsning av de olika intervjuerna har gjorts flera 

gånger för att hitta de meningsbärande enheter, teman eller återkommande mönster. Var och en 

av intervjuerna har kodats i olika kategorier. De företeelser som har kommit till uttryck i de olika 

intervjusituationerna och påminner om varandra har samlats på ett dokument. I åtanke av den 

problemställning jag har i undersökningen, vad är det som intervjupersonerna ger uttryck för, vad 

är det som har varit mest grundläggande. En kategorisering har skett genom meningar och fraser. 

Kategorin har getts ett namn. Anteckningar av reflektioner har gjorts när det gäller koppling till 

socialkonstruktivism, tidigare forskning och litteratur. Huvudkategorierna har använts som 

rubriksättning och illustrerats med citat från intervjupersonerna. Citaten som har använts har 

förändrats i viss mån genom att ta bort språkliga igenkänningstecken. I det analyserade 

intervjumaterialet har jag valt att utgå från sex större kategorier beroende på mängden data som 

en indikation på att dessa har en större betydelse: förändringar på arbetsmarknaden och i 

arbetsmarknads- och socialpolitik, steget ut på en arbetsmarknad, rehabilitering och 

arbetsförmåga, arbetet och dess betydelse och en effektivisering i arbetets organisation som 

kräver en allt bredare kompetens. Arbetssättet har varit att rangordna begreppsbestämningen 
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utifrån deras innebörd och betydelse. Den sista fasen i analysarbetet har gått ut på att söka efter 

fall, citat, uttryckssätt eller enstaka ord som illustrerar de kategorier som framkommit i den 

tidigare analysfasen. Detta har lagts in i texten för en mer intresseväckande beskrivning i 

analysen (Svenning, 2003).   

4.2 Metoddiskussion 

Alla frågor som finns i intervjuguiden ställdes inte, de fanns där som ett stöd i det fall de skulle 

behöva ställas. Min inriktning var semi-strukturerade frågor, i det fall det fanns behov och det 

uppkom spontant, ställdes följdfrågor. Kvale beskriver det i form av ett samtal mellan två parter 

där båda har intresse av vad som sägs, det är frågan om generera kunskap genom den 

kommunikation som sker i intervjusituationen. Det är dock inte jämlik maktbalans genom att 

intervjuaren styr samtalet enligt (Kvale, 1997). I egenskap av intervjuare försökte jag vara 

medveten om den maktbalans som finns. Samtidigt som det är viktigt är att både behålla närheten 

och distansen under intervjun. Att visa respekt för vad som sägs i intervjusituationen är 

betydelsefullt för att få intervjupersonen att vilja berätta om sina erfarenheter (Starrin & 

Svensson, 2003). Det har jag försökt följa upp med att ställa följdfrågor när intervjupersonerna 

har skildrat något som har haft anknytning till min problemställning och för att lyfta fram deras 

erfarenheter.  

Vissa frågor i undersökningen hade krävt ett större underlag för undersökningen. Till exempel 

frågan: Har du större frihet att bestämma hur arbetet skall utföras än vad som skall utföras? Med 

denna fråga ville jag undersöka på vilket sätt intervjupersonen påverkar den egna 

arbetssituationen. Det kan eventuellt visa på vilken koppling det har till när det gäller vilken 

utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet man har, samt till vilken kategori man kan hänföra 

denna fråga till, det kan även sammankopplas till hur samhället, arbetsgivare, medarbetare och 

övriga hur de ser på personer med en funktionsnedsättning. För varje intervju jag har gjort har det 

visat sig att jag hade kunnat ställa kanske lite annorlunda utformade frågor än vad jag gjorde. 

Med det vill jag säga att man lär sig av erfarenheten att ställa bra frågor till dem man ska 

intervjua. Det kan vara en nackdel att använda tudelade frågor som till exempel en fråga jag hade 

var: Har du större frihet att bestämma hur arbetet skall utföras än vad som skall utföras? Jag har 

varit medveten om det kan göra intervjusituationen onödigt krånglig. Men det jag ville få fram 

var om man kan visa på vilket handlingsutrymme man har i arbetssituationen. Den tolkning man 
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gör av materialet är att man översätter från ett sammanhang till ett annat, från vad 

intervjupersonerna har lämnat för uppgifter till att uppfylla syftet och problemställningen i 

undersökningen. Det viktiga är att kunna gå utanför de egna referensramarna och erfarenheten, 

försöka inta en objektiv tolkning av det insamlade materialet. Genom att tolka andra människors 

upplevelser för att upptäcka de fenomen som är specifik just i den aktuella situationen för 

forskningen. Generera ny kunskap som går att använda i andra situationer. Vi kan inte bli fria 

från förförståelse och fördomar. Det kan vara svårt att fånga en fullständigt objektiv verklighet. 

Forskaren måste vara medveten om, vilken kunskap som söks, i vilken kontext, och från vilken 

utgångspunkt. Den information som en undersökning ger kan förväntas öka handlingen till att bli 

mer ändamålsenlig och ge upphov till en förändrat förhållningssätt i en viss fråga (Eliasson, 

1995). 

4.3 Etiska överväganden 

Det är viktigt att det råder en respektfull inställning från intervjuarens sida. Intervjupersonen ska 

inte uppleva svårigheter under intervjun (Kvale, 1997). Det perspektiv och den handling vi alla 

gör, visar på hur vi ser på det objekt vi avser att studerar eller hur vi ser på ett visst fenomen. När 

man gör en undersökning har man ett grundläggande ansvar, speciellt mot den gruppen av 

intervjupersoner man forskar om. Jämvikten mellan det sociala ansvaret och förvaltarskapet 

uppnås om vi medvetandegör och försöker inta intervjupersonens verklighet (Eliasson, 1995). 

Det viktiga är att förhålla sig till den problemställning och det syfte som är fastställt i 

undersökningen och ingenting annat (Silverman, 2001). Det brev som jag skickat till 

intervjupersonerna innehåller undersökningens syfte och metodbeskrivning, vidare har jag 

förklarat att en medverkan i undersökningens bygger på frivillighet. Samt att de samtycker till att 

intervjun inspelas på band och de kan avböja att medverka studien vid vilket tidpunkt som helst. 

Insamlat material i form av intervju med intervjupersonerna som ingår i denna undersökning har 

behandlats konfidentiellt. Frågornas utformning har endast berört det som ska ingå i studien och 

ingenting annat. Det insamlade materialet har skrivits ut och avidentifierats sådana detaljer som 

kan leda till igenkänning av intervjupersonerna.  
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5 Erfarenheter av arbetsmarknaden 
Detta kapitel beskriver den tolkning som gjorts i analysen av det insamlade intervjumaterialet och 

det förs en diskussion när det gäller reflektioner och synpunkter kring empirin. Rubrikerna har 

valts utifrån de olika huvudkategorierna: förändringar på arbetsmarknaden och i arbetsmarknads- 

och socialpolitik, steget ut på en arbetsmarknad, rehabilitering och arbetsförmåga, arbetet och 

dess betydelse och en effektivisering i arbetets organisation som kräver en allt bredare 

kompetens. 

5.1 Förändringar på arbetsmarknaden och i arbetsmarknads- och 

socialpolitik 

Den politik som fördes i början av 1990-talet och de förändringar som detta medförde var att det 

skulle även innefatta de funktionshindrade. Även om det hade talats om det ibland annat i 

betänkandet av 1989 års Handikapputredning (SOU 1991:46) och Från patient till medborgare 

(prop. 1999/2000:79) från regeringen har talats om att arbetslinjen skall omfatta de 

funktionshindrade så medförde dessa förändringar att arbetsgivaren fick ett större ansvar för 

rehabilitering av sina anställda. Det genom att arbetsgivaren var den första parten som skulle 

utreda den anställdes eventuella rehabiliteringsbehov. För att därefter mer aktivt medverka till att 

förändra arbetsplatsen så att den anställde hade möjlighet att komma tillbaka till arbetsplatsen. 

Försäkringskassan fick också en mer tydlig och samordnade roll i sammanhanget (Lindqvist & 

Hetzler, 2004). Kan denna förändring inom socialpolitiken ha bidragit till att många arbetsgivare 

ställer sig mer tveksamma till att anställa en person med en funktionsnedsättning? När rörligheten 

på arbetsmarknaden avtar, och arbetslösheten ökar i hela befolkningen, drabbar det personer med 

en funktionsnedsättning hårdare än andra grupper i samhället. Många av intervjupersonerna 

upplever att det är mycket svårare idag att försöka byta arbetsplats eller att ta sig in på 

arbetsmarknaden, till skillnad mot då de inträdde i arbetslivet efter det att de hade gått ut 

gymnasieskolan. När det gäller att söka sig ut på en arbetsmarknad i dag, så tror alla 

intervjupersonerna att det är mycket svårare idag än när de själva gick ut i arbetslivet för första 

gången. De konstaterar att den krassa verkligheten är att det inte går att tala om i en ansökan eller 

i ett telefonsamtal att man har en funktionsnedsättning. En annan viktig del i att personer med en 

funktionsnedsättning ska kunna ta sig ut på en arbetsmarknad för första gången eller återgå efter 

det att funktionsnedsättningen har inträffat efter en skada eller det att funktionsnedsättningen har 
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försämrat deras förmåga, är att få en fungerande rehabilitering. En grundläggande förutsättning är 

att samarbetet mellan de olika parterna fungerar på ett bra sätt, det vill säga arbetsgivare, 

försäkringskassa, hjälpmedelscentral och med arbetslivsinriktade insatser från 

arbetsförmedlingen. Det bästa är om personen själv är aktiv och som en intervjuperson säger: 

  
”Ja, jag menar att det går fortare om du själv ordnar det du vill ha. Det ju du själv som vet bäst vad du behöver. 
Vill individen arbeta ska alla få chansen men när du är äldre och börjar närma dig pensionsåldern kanske du 
inte vill återgå till arbetet i samband med att funktionsnedsättningen har nedsatt arbetsförmågan ytterligare. Är 
man yngre kan jag ju tänka mig att man vill återgå till arbetslivet efter en sjukperiod. Och man måste ju även ha 
tillgång till att kunna arbeta halvtid.”  

 

En väsentlig del i sammanhanget är att den funktionshindrade själv håller sig informerad och 

följer utvecklingen för de hjälpmedel som de själva är i behov av. Det är också viktigt med 

vägledning för att hantera om det är en nyuppkommen situation som ett funktionshinder kan 

medföra i och med en försämring av den grundläggande funktionsförmågan. En del av 

intervjupersonerna säger att det viktigt att kontakten med alla inblandade parter fungerar 

kontinuerligt och att tidsmässigt inte behöva vara sjukskriven bara för att det inte fungerar på 

arbetsplatsen. Andra säger också att en central del i detta är att kommunikationen fungerar mellan 

alla berörda parter och att alla får tillgänglighet till den information som är nödvändig för det 

påverkar tidsaspekten. Och det är viktigt för en snabbare återgång till arbetslivet. 

5.2 Steget ut på arbetsmarknaden 

Det intryck jag har fått genom de intervjuer som gjorts i denna undersökning, är det är viktigt för 

personer med ett funktionshinder att tidigt bestämma sig för vad de vill arbete med i framtiden. 

Efter den ordinarie skolgången, studera vidare genom att skaffa sig en utbildning för att bli 

konkurrenskraftig. Det ökar deras chanser på arbetsmarknaden och för att de skall vara mer 

intressanta för en arbetsgivare och kunna hävda sig i konkurrensen. 

 
”När man då skaffar sig en utbildning då vet man vilka hjälpmedel man behöver för att kunna utföra de 
kommande arbetsuppgifterna. Det ger en viss förberedelse inför det kommande arbetslivet.”  

 

Det har visat sig genom de intervjuer som är gjorda i undersökningen, att det är bättre att själv 

avgöra vilken utbildning och vad man vill arbeta med på arbetsmarknaden. Detsamma gäller det 

när det gäller utvecklingen och nyheter vad det gäller arbetshjälpmedel. Till skillnad från att 

vänta på ett besked när det gäller arbetsmarknadsstödjande åtgärder eller förmedling av 
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arbetshjälpmedel från arbetsförmedling och försäkringskassan. Det är bättre att själv besluta vad 

det är som man är intresserad av att arbeta med och inom vilket yrkesområde. Trots att det kan 

vara svårare för en person med en funktionsnedsättning att ta steget ut på arbetsmarknaden har en 

del av intervjupersonerna haft lätt att få tag i ett arbete som passade dem direkt, mycket tack vare 

att de tidigt bestämt sig för vilket yrke de ville satsa på. En av intervjupersonerna berättar om att 

han visste vad han ville arbeta med direkt efter studietiden: 

 
”Det måste jag säga att jag tycker att jag valde rätt jobb från början. Och att jag kom ut i arbetslivet vid den 
tidpunkt då jag började jobba. Jag tycker att jag har fått ett bra stöd under vägen jag har fått det jag behövt så att 
säga. Jag har inte behövt så mycket egentligen. För att jag hamnade rätt från början och har kunnat jobba hela 
mitt yrkesverksamma liv. Jag har trivas och haft det bra.” 

 

Dock har det inte alla gånger haft någon grundläggande betydelse att ha skaffat sig en akademisk 

utbildning. Då är det andra faktorer som kan inverka, det kan vara arbetsmarknadens geografiska 

förutsättningar i form av att det inte finns någon större marknad för akademiker eller en 

lågkonjunktur med en hög arbetslöshet. En del av intervjupersonerna tyckte det var svårt att ta sig 

ut på arbetsmarknaden trots att de har flera examina från universitet. De jobb som de flesta har 

sökt har de sökt genom att de har fått reda på ett det finns ett ledigt arbete genom annonser och 

via andra personer och kontakter på arbetsmarknaden. Eller så har personerna blivit anvisade en 

plats på någon arbetsplats genom arbetsförmedlingen. En av intervjupersonerna uttrycker det så 

här: 

 
”Efter gymnasiet skulle man ut och jobba. Det var tanken hela tiden. Jag ville ju själv det, så jag sökte olika 
jobb. Jag har sedan dess arbetat på olika arbetsplatser.” 

 
Det visar på egna ansvaret och det fria valet som varje person gör i sitt liv oavsett ett 

funktionshinder. Makten över den egna livssituationen, vilket är viktigt och lika självklart som 

för personer utan funktionshinder. Ett arbete ger delaktigheten en verklig innebörd. Det bidrar till 

en personlig utveckling och påverkar även hälsan på ett positivt sätt.  

5.3 Rehabilitering och arbetsförmåga 

Rehabilitering har en mycket viktig funktion för en person som har en funktionsnedsättning. Men 

det behöver inte vara frågan om några stora och omfattande insatser. Det viktiga är att den är 

anpassad och relaterad till arbetsplatsen. Den medicinska rehabiliteringen innebär att återupprätta 
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och bibehålla funktionsförmågan. Det är en förutsättning för arbetslivsinriktad rehabilitering. I ett 

förslag till regeringen som lades fram med namnet Arbetsmiljö och rehabilitering anges det att: 

 
”Demokrati bygger på principen att alla människor har lika värde. Alla medborgare skall ha rätt att på lika 
villkor delta i utformningen av samhället. De skall kunna påverka sina egna levnadsvillkor också i arbetslivet. 
Ett demokratiskt samhälle förutsätter att också arbetslivet är demokratiskt och rättvist. Ett demokratiskt 
samhälle blir aldrig statiskt och "färdigt". I ett samhälle där människor har verkliga möjligheter att påverka 
utvecklingen kommer samhället att förändras och förnyas, så att det svarar mot människors behov och 
önskningar. Det gäller utvecklingen av utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg, arbetsliv etc., som på ett allt 
bättre sätt måste kunna svara mot de berättigade kraven från medborgarna.”(Prop. 1990/91:140) 

 

De kan dock uppstå faktorer som kan vara negativa, det kan till exempel vara brist på kontakt 

med arbetsplatsen under frånvaron. På vilket sätt sker en hantering på arbetsplatsen, i det fall en 

person med ett funktionshinder behöver en period av rehabilitering för att återgå till arbetet eller 

behöver nya arbetshjälpmedel? Det kan bero på vilka upprättade rutiner som arbetsgivaren 

arbetar utifrån, när det gäller personalfrågor. Brist på förfaranden för att hantera vad som utgör ett 

funktionshinder i själva arbetsmiljön samt företagskultur, kan bidra till att försvåra eller att själva 

arbetssituationen blir mer problematisk. Ju kortare frånvaro, desto snabbare kommer man in i 

arbetet igen (Brusén & Hydén, 2000). Många av intervjupersonerna pratade om att de själva 

måste hålla sig ajour vad det gäller nyheter och vilken utveckling som sker när det gäller deras 

behov av arbetshjälpmedel. Det råd som de ger till andra, är att själv vara aktiv och skaffa sig 

kunskap när det gäller de egna arbetshjälpmedlen och den utveckling som sker på området, själv 

lämna förslag på arbetsplatsanpassning, information till arbetsgivare, kontakter med olika 

instanser när det gäller det egna arbetssituationen. Det visar att det är lika viktigt att ansvaret 

också ligger på den enskilda personen att veta vilka rättigheter och skyldigheter man själv har, till 

exempel att själv aktivt medverka i sin egen rehabilitering (Günzel & Zanderin, 2003). Samt att 

hålla sig informerad om den utveckling som sker inom det område som berör den 

funktionshindrade. Alla intervjupersonerna säger att det är grundläggande förutsättning att du 

själv agerar företagsamt för att fortsätta och återgå till arbetslivet och en intervjuperson säger 

följande: 

 
”Men jag ska då försöka jobba så länge jag kan, så jag längtar då inte att få gå tidigt i någon pension. Det gör 
jag inte…det måste jag säga…det är så för många funktionshindrade att man vill inte släppa jobbet när man kan 
jobba.” 
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Det finns många fördelar med att vara inte vara borta någon längre period från arbetslivet och 

arbetsplatsen. Under en persons frånvaro från arbetsplatsen hinner det hända en hel del. Nya 

arbetshjälpmedel är inte den enda grundläggande faktorn för ett aktivt arbetsliv. På en arbetsplats 

sker hela tiden förändringar som man kanske inte alltid tänker på, säger intervjupersonerna.  

Det är viktigt att inte förlora den informella kompetensen. Innehållet i en informell kompetens 

betyder att personen vet vilken kultur som råder på arbetsplatsen i form av normer och 

handlingssätt, informella grupper, tillgång till information och så vidare. Det kan även handla om 

till exempel vilka intressen man har, vad man gör på fritiden, om man är aktiv och verkar ha lätt 

för att ta nya kontakter eller skaffa sig nya erfarenheter. Allt sådant ses som mycket positivt och 

påverkar hur man ser på arbetets innehåll. På liknande sätt inträffar det med den formella 

kompetensen, en uppdatering av den kunskap och erfarenhet man har sker hela tiden på 

arbetsplatsen (Günzel & Zanderin, 2003). Och som en av intervjupersonerna uttrycker det: 

 
”Jag vet inte hur många förändringar det har inträffat på vår arbetsplats, speciellt då det gäller arbetssätt då 
man utför rutiner som följer med arbetsuppgiften. Nya arbetssätt tillkommer hela tiden. Ja, om jag hade varit 
borta från jobbet någon längre period då hade jag haft svårt att komma tillbaka och komma in i 
arbetsrutinerna igen. Ja, för det blir små, små ändringar hela tiden.” 

 

De flesta av de intervjuade uttryckte sig som så att, när de drabbas av bakslag som att deras 

funktionsnedsättning förvärras så vill de så snabbt som det är möjligt tillbaka till arbetslivet, det 

är en självklarhet. En bra början kan vara en anpassning av arbetstiden för att stegvis återgå till 

den ursprungliga arbetstiden. 

5.4 Förhållningssätt och attityder 

Det särskiljande som skett genom samhällshistorien när det gäller funktionshindrade har legat till 

grund för den attityd som har utvecklats och som fortfarande finns kvar i samhället i mer eller 

mindre utsträckning. Det har skapat de barriärer som Michael Oliver forskare inom 

handikappvetenskap vill rikta uppmärksamheten på och som han vill visa med den sociala 

modellen när det gäller vad som är skada eller sjukdom, en funktionsnedsättning och vad som är 

funktionshinder (Oliver, 1990). En av intervjupersonerna ger uttryck för att det förväntas av 

personer i vissa positioner i samhället att ha kunskap om och förståelse för personer med 

funktionshinder och deras situation: 
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”Arbetsgivare speciellt inom offentlig sektor, förväntar jag mig att, de skall veta skillnaden mellan 
funktionsnedsättning och funktionshinder. Jag tycker att det är en skillnad. En del har att göra med 
arbetsmiljön, andra saker har att göra med hur arbetet organiseras, hur bemötandet är, det kan vara strukturellt 
det som utgör ett funktionshinder till exempel hur datasystemet fungerar, tillgängligheten i olika lokaler på 
arbetsplatsen är, på vilket sätt sprids information och så vidare.” 

 

Den erfarenhet som intervjupersonerna har är att omgivningen inte alla gånger tar hänsyn till vad 

som kan bli onödigt komplicerat i en situation. En annan intervjuperson sa att i vissa situationer 

kan det inträffa att man åstadkommer mer än vad man behöver för att visa en omgivning. Det kan 

jämföras med det Oliver skriver att det kan utgöra ett omotiverat funktionshinder ovanpå en 

persons funktionsnedsättning, det vill säga det som kan komma att utgöra ett funktionshinder i 

den omgivande miljön i samhället och i den institution som arbetsmarknaden utgör (Oliver, 

1990). De tvivel som en arbetsgivare eventuellt kan ha är att det blir merarbete av att anställa en 

person med funktionshinder. Det man inte har kunskap om eller erfarenhet, kan inverka att man 

distanserar sig från något som man inte är förtrogen med. De intervjupersoner som deltar i denna 

undersökning visar dock på att personer med funktionshinder ofta kan ha ett långt aktivt arbetsliv. 

I bemötandeutredningens första delbetänkande När åsikter blir handling anges det att det 

formella regelverket kan vara otydligt men att det även kan förekomma otillfredsställande 

kunskap när det gäller den egna myndighetens föreskrifter och funktionshinder (SOU 1998:16). I 

slutbetänkandet från Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder skriver 

regeringens utredare Lindqvist och hänvisar till Kontrollerad och ifrågasatt bland annat, att 

arbetets organisation och att nya arbetsuppgifter hela tiden tillkommer, kan ligga till grund för 

bristande kunskap i vissa frågor som rör bemötande och värderingar (SOU 1999:21). De 

tjänstemän och den personal som möter funktionshindrade kan påverkas mer av det egna arbetets 

organisation. Kanske på grund av att de i mindre utsträckning kan påverka hur och vilka beslut 

som tas på en högre nivå i organisationen. Med det vill jag säga att upplevelse av tidsbristen, hög 

arbetsbelastning, brist på vidareutbildning på arbetsplatsen, litet eller inget samarbete internt eller 

externt med andra huvudmän, samt dålig arbetsledning kan vara exempel på vad som kan 

förorsaka ett dåligt bemötande. De olika faktorerna som nämnts ovan kan vara en av 

anledningarna till att vissa värderingar skapas och påverkar deras bemötande av 

funktionshindrade. En av intervjupersonerna gav en bra bild på hur han upplevde ett sådant 

bemötande: 
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”Under en period var jag arbetssökande. Speciellt under denna tid var det svårt att få jobb. Vid ett tillfälle då 
jag hade ett samtal med en handläggare på arbetsförmedlingen visade det sig till sist, att denna handläggare 
ville skjuta över huvudansvaret till någon annan. De tyckte att jag skulle ansöka om förtidspension. Jag svarade 
dem att det gör jag aldrig.” 

 
Det är som personer i yrkesprofessionens roll i samhället måste börja arbeta med att skapa 

förutsättningar för förändringar. Det som är avgörande i alla möten med människor är en 

fungerande kommunikation. Ett sätt är att medvetandegöra sina egna handlingar i 

myndighetsutövandet och bättre förstå motpartens utgångspunkt. Personer med funktionshinder 

är ingen enhetlig grupp. I betänkande från Utredningen om bemötande av personer med 

funktionshinder talas det om att förändra ordvalet inom handikappolitiken. Från ”vård och 

omsorg” till att man generellt pratar om insatser för att kompensera funktionsnedsättningen hos 

personer med funktionshinder (SOU 1999:21). En person med funktionshinder behöver alla 

gånger någon vård och omsorg eller några insatser. Tanken är att förflytta perspektivet från vård 

till utgångspunkten medborgare, för att förverkliga målet om delaktighet och jämlikhet för 

personer med funktionshinder, ett så kallat demokratiperspektiv. Det finns en motsvarighet i det 

resonemang som Oliver (1990) och Barnes et al (1999) vill visa på när det gäller skillnaden 

mellan den individuella eller medicinska modellen och den sociala modellen. Med ett förändrat 

synsätt skapar man helt andra förutsättningar för att ge insikt och skapa kunskap om 

funktionshindrade personer. Språket och ordvalet har mycket stor betydelse. Detsamma gäller när 

personer med funktionshinder möter arbetsmarknadens aktörer. Också här förekommer det att 

man i allmänhet har en viss stereotyp föreställning om vad ett funktionshinder innebär. I det fall 

en person med funktionshinder har akademisk utbildning har det visat sig att det kan vara svårt 

att få arbetsuppgifter som mer stämmer överens med den utbildning och kompetens man har. En 

intervjuperson sa att:  

 
”Trots att jag har flera olika akademiska examina, så har en del av de arbeten jag haft varit av mer enklare 
natur, arbetsuppgifter som en kanslist eller kontorist brukar utföra. För mig är det lättare att utföra 
arbetsuppgifter där jag använder den analytiska förmågan i frågor som rör ett större och djupare problem, där 
det är tänkt att finna en lösning eller skapa ett resultat som är av betydelse för hela organisationen.” 

 
Personer med funktionshinder har tidigare genom historien haft en mindre roll på 

arbetsmarknaden.  Denna tilldelning av roll har påverkat hur andra personer ser på personer med 

funktionshinder (Månsson red., 2004). Det kan också vara en av orsakerna till att det kan vara 

svårt för personer med funktionshinder att söka sig ut på en arbetsmarknad utan också vad för 

slags arbeten som är tillgängliga och att byta jobb är heller inte helt problemfritt för personer med 
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funktionshinder. Det man ofta glömmer är att det kan vara mycket lättare för dessa personer att 

utföra arbeten där den intellektuella förmågan är av avgörande betydelse för anställningen, till 

skillnad från att utföra arbetsuppgifter som är av mer praktiskt art, som kan vara mer krångligt att 

utföra på grund av den fysiska funktionsnedsättningen. En av intervjupersonerna gav en bild av 

att det råder en osäkerhet från arbetsgivare i anställningssituationen och att medarbetare kan 

ifrågasätta de kvalifikationerna som personen har:  

 
”Ja, man måste vara förberedd på det här med konstiga attityder. Det är inte säkert att det syns från början men 
det är ju det här med att när man får ett bra jobb då är det ju att man konkurrerar med andra. Viktig är att man 
står på sig så att säga. Sedan måste man vara tålmodig så att man får de hjälpmedel man behöver för att kunna 
arbeta och för en större självständighet. Det här med att det kan ta så lång tid för vissa personer att få sina 
hjälpmedel, är ett problem. Man måste själv vara så insatt och veta vad jag behöver och vad som finns att tillgå. 
Speciellt om man behöver mycket utrustning. En annan sak, är att det hela tiden sker en utveckling när det 
gäller de hjälpmedel man behöver, det kommer hela tiden nya saker.”  

 

Ibland har en del av intervjupersonerna velat byta både yrkesområde och arbetsplats, men det har 

varit svårt på grund av att arbetsgivarna tycker att det är problematiskt att anställa en 

funktionshindrad person. Det visar även på hur viktigt det är, att personen i fråga får de 

arbetshjälpmedel hon eller han behöver utan någon tidsfördröjning. Det vill säga det fungerar 

mindre bra på arbetsplatsen om de inte har väl avpassade arbetshjälpmedel. En osäker 

arbetsmarknad och arbetsliv utan möjligheter till en vidareutveckling inom den egna 

arbetslivserfarenheten är i sig också ett tecken på vilka förhållningssätt och attityder som 

fortfarande råder i samhället. Det är som tidigare nämnts utgöra de hinder/barriärer som 

företrädarna för den sociala modellen. Det är inte själva funktionshindret som utgör en svårighet, 

det är en omgivning som har bristande kunskaper i vad ett funktionshinder är (Oliver och Barnes 

et al). Det behöver inte alls påverka själva arbetsförmågan. Avgörande för att intervjupersonerna 

inte skall söka en aktuell tjänst eller överhuvudtaget inte kommer ifråga för en anställning är de 

kriterier som ställs i ansökan. I en del fall har dessa inte haft någon relevant förankring för själva 

arbetets betydelse. Redan här kan det råda en viss diskriminering. Den formella kompetensen och 

en personlig lämplighet för själva arbetet, kunde förväntas vara ett viktigare kriterium, till 

skillnad från de uppsatta kriterier som inte har någon egentlig betydelse för själva arbetet och 

dess utförande. En av intervjupersonerna säger så här och det visar på att det inte behöver vara 

någon skillnad mellan personer med eller utan en funktionsnedsättning: 

 
”Jag tror det är frågan om att förändra synsättet eller om en funktionshindrad eller överlag, en person med en 
funktionsnedsättning är ju inte sjuk. Eller borta mer än någon annan från jobbet, man är kanske snarare mer 
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angelägen om att sköta ett jobb för att man vet att man inte har så stora chanser. Så tror ju jag att man 
egentligen inte skulle behöva vara så rädd för det. Men du vet att det är den här bristen på kunskap.” 

 

Alla intervjupersonerna är medvetna om att det kan förekomma vissa attityder, som visar på att 

det idag fortfarande kan råda en brist på kunskap. Det kan exempelvis jämföras med vad 

Tideman (2000) skriver om att personer med funktionshinder har tidigare i samhällshistorien har 

personer med funktionshinder varit objekt för omhändertagande. Även Oliver (1990) och Barnes 

et al (1999) menar att därmed utvecklades synsättet som de illustrerar med den individuella eller 

medicinska modellen där en person med funktionshinder i huvudsak är i behov av vård och 

omsorg och förklaringen står att finna hos den medicinska expertisen. När en tjänsteman i 

egenskap av en yrkesprofession bemöter med ett nedsättande förhållningssätt, kan det bero på att 

han eller hon inte reflekterar över sitt uppträdande och det medför ett handlingssätt som inte är 

professionellt (Skau, 2003). Intervjupersonerna säger att det förekommer att personer framhäver 

sin maktposition i yrkesrollen i samband med myndighetsutövandet: 

 
”Man ska komma ihåg att människor i allmänhet är vänliga och vill ju hjälpa till och som kan var det på rätt 
nivå. Men det är ju många som är välvilliga bara de får vara lite över man ska ju känna sig lite under…speciellt 
om du har en funktionsnedsättning. Det kan även inträffa då man har kontakt med tjänstemän som arbetar i det 
offentligas tjänst. Man ska helst visa sig att man är i underläge. En ytterlighet är att man ska helst inte ställa 
några krav och gärna visa sig tacksam.” 

 

En förklaring kan också vara den lojalitetskonflikt som olika tjänstemän står inför, det kan vara 

både ekonomiska och mellan den etik som de genom sin yrkesprofession skall ta hänsyn till när 

det gäller att bedöma vilket behov en enskild person har när det gäller ansökan om bistånd eller 

hjälpmedel. Det bästa resultatet för egen del uppnår personen med funktionshinder då denne har 

lärt sig vilka regler som gäller, man kan säga att det sker en viss socialisering i rollen som 

mottagare av insatser i form av hjälpmedel. Det fordras att personen med funktionshinder ska ta 

sig tid, visa sig överseende och samtidigt ta reda på sina rättigheter och känna till lagar och 

förordningar samt alla de förändringar som hela tiden sker inom det område som berör dem 

(Skau, 2003). Intervjupersonerna har dock gett en del exempel på tjänstemän som har haft stor 

positiv betydelse för dem och deras fortsatt arbetsliv. Fastän det har gått många år är de 

fortfarande ihågkomna och uppskattade. 
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5.5 Arbetet och dess betydelse 

Arbetet är av grundläggande betydelse för vår sociala och materiella välfärd. Det påverkar den 

enskilda livskvaliteten och vilket har betydelse för hälsan. Arbetet innebär inte bara 

förvärvsinkomster, även om arbetet leder till en mer positiv utveckling när det gäller den privata 

ekonomin för enskilda personer (Barnes et al). Arbetet är nyckeln för en delaktighet i samhälle på 

fler olika nivåer och i ett bredare perspektiv genom alla de sociala interaktioner (mellanmänskliga 

möten) som sker och ger upphov till ytterligare kontakter, som en person inte skulle få på samma 

sätt om denne inte är ute i arbetslivet (Brusén & Hydén, 2000). På en arbetsmarknad och i det 

egna arbetslivet lär sig varje deltagare vilka normer, regler, beteende och handlingssätt som 

gäller. Begreppet som ofta används är socialisation, för att till exempel för att förklara likformigt 

beteende och därmed bevarandet av den sociala institution som arbetsmarknaden är. Identiteten 

grundläggs genom de sociala processer som sker i en persons utveckling sker genom uppväxtåren 

som är den första viktiga del i livet, och därefter är arbetslivet nästa viktiga del. Det sker via olika 

sociala relationer som upprättas och de olika roller en person har i olika sammanhang (Giddens, 

2003). Sambandet mellan begreppen autonomi och delaktighet står i relation till varandra. Ett 

arbete ger ett egenvärde och en självkänsla för alla. Ofta kan man utveckla en viss livsstil som 

har ett sammanhang med den yrkesroll en person har (Svenning, 1993). I allmänhet 

sammankopplar man en person med deras yrke, det sker en viss identifiering. I vårt samhälle är 

detta en mycket stark identifiering vi gör. I de fall en person står utanför arbetsmarknaden eller är 

långvarigt sjuk, kan det i många fall innebära att personen blir och mer isolerad. En av 

intervjupersonerna bekräftar det med att säga: 

 
”Det är ju så när man möter folk på stan, den första frågan man får är ju, vad gör vad arbetar du med, vad har 
du för jobb? Det ju arbetet som man identifierar sig med. Har man inget arbete då är det ju…då blir det ju det 
här, att man slutar och fråga. Man drar sig också undan andra människor, jag har ingenting och säga. Jag är bara 
arbetssökande, jag är bara förtidspensionerad. Det leder heller inte vidare till mer frågor från den man träffar. 
Det är ju det att har man då ett arbete, det låter ju intressant vad gör du då och vad är det, ja jag håller också på 
det. Det är ju det att det leder till så mycket annat. Så det försöker man förmedla till alla. Sen är det ju värdet 
alla har ju ett värde jag har lika rätt att ha ett arbete som alla andra. Mitt människovärde blir starkare och jag 
blir bättre. Jag blir nån – även om det inte ska vara så, så är det så, tyvärr.”  

 

Arbetslivserfarenheten gör att man i flera olika situationer i vardagen och ute i samhället får en 

större självsäkerhet och självkänsla berättar intervjupersonerna. Intervjupersonerna säger att man 

blir bättre på att hävda sin rätt på ett annat sätt, genom den långa arbetslivserfarenhet man har. I 

yrkeslivet får man kontakter genom de andra personer man träffar och får den information som 
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man annars inte i lika stor utsträckning skulle få tillgång till. Bara det här när det gäller 

hjälpmedel i arbetslivet, så behöver man dessa i en större utsträckning och får även här mer 

information om nyheter och utveckling som sker inom området. Det bidrar till en större kunskap 

och som gör att en person med ett funktionshinder kan själv påverka det som eventuellt kan 

utgöra svårigheter i den omgivande miljön på ett bättre sätt. Arbete på en arbetsmarknad är av 

grundläggande betydelse för en delaktighet i de större sociala sammanhangen (Brusén & Hydén, 

2000). Intervjupersonerna nämner alla att, förutom vikten av de ekonomiska fördelarna, så är det 

kontakten med andra människor som man inte får på samma sätt som om man inte skulle ha 

arbetat. Även om alla har en lång arbetslivserfarenhet, och inte har haft någon arbetslöshetsperiod 

i någon större utsträckning, så är de väldigt måna om det arbete de har. Det tycker jag visar på att 

det inte behöver vara någon skillnad på personer med eller utan funktionshinder på en 

arbetsmarknad. De har alla trivs med sitt arbete och har inte haft någon längre frånvaro från 

arbetslivet och arbetsmarknaden. En persons funktionshinder behöver inte betyda en nedsatt 

arbetsförmåga. 

5.6 En effektivisering av arbetets organisation som kräver en allt 

bredare kompetens 

En föränderlig omvärld ställer krav på nya organisationsformer, nya och förändrade arbetssätt 

som kan leda till andra arbetsuppgifter. Detta innebär produktionsutveckling, förändringsarbete 

och en ökad omfattning av arbetsuppgifterna bland annat. Arbetsgivaren idag ser inte bara till 

formell kompetens, de ser även på det som benämns som informell kompetens som blir allt 

vanligare vid nyanställningar. Formell kompetens är de kvalifikationer som vanligtvis efterfrågas 

för de flesta arbeten, som då är till exempel tidigare teoretisk utbildning och arbetslivserfarenhet.  

Informell kompetens innebär att man skall vara motiverad till förändringsarbete, kreativ, införliva 

organisationens värderingar, komplettera arbetsgruppen, och social skicklighet. Det viktiga idag 

är att kunna tillämpa dem på olika sätt i nya situationer. En av orsakerna kan vara allt mer av de 

snabbare samhällsförändringar som inträffar (Giddens, 2003). Ofta minskar man den 

administrativa personalen på arbetsplatser. Det kan inträffa att personer med en 

funktionsnedsättning får ta över en del av dessa arbetsuppgifter, som gör att deras 

arbetsbelastning ökar. Det kan göra att ett arbete kan kännas både påfrestande och osäkert ibland. 

En del av de intervjuade har gett uttryck för detta och ansett att det har varit en besparingsåtgärd 
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även ingen har framfört detta offentligt. Den påverkan som blir är att arbetsuppgifterna ökar i 

omfång. Arbetet kräver att den enskilda personen ska kunna så mycket mer idag, många av 

intervjupersonerna har sett denna förändring under deras arbetsliv och säger så här att.  

 
”I det arbete jag har idag, är det ingen som har någon speciell utbildning för själva arbetet, utan det är att jag 
har lärt mig själv genom den praktiska vägen och genom andra som har jobbat med mig. När jag började här 
var arbetsuppgifterna mer av ett manuellt arbete. Idag sker mycket av arbetsuppgifterna via datorer, så en del av 
de arbetsuppgifter jag hade tidigare har försvunnit. Nu utför jag mer varierande arbetsuppgifter. Tidigare var 
det andra personer som gjorde dessa uppgifter. Många av de arbetsuppgifter som fanns tidigare har försvunnit i 
och med allt blir mer och datoriserat” 

 

Det kan vara en konsekvens av anpassningen till arbetsmarknadens villkor, där man ställer allt 

högre krav på de anställda. Samtidigt innebär det också en hårdare konkurrens om arbetena på en 

arbetsmarknad. Många arbetsuppgifter rationaliseras bort i jakten på den mest effektiva 

organisationen. Det ger en bild över hur arbetsmarknaden allt mer utvecklas till att bli en mer tuff 

miljö, där det kan vara svårt för alla i samhället att hävda sig i konkurrensen (SOU 1998:107). En 

annan viktig del som kan ha ett samband med de attityder som kan vara rådande är att på många 

arbetsplatser inträffar det att personer med en funktionsnedsättning är hänvisade till att utföra mer 

praktiska arbetsuppgifter som inte alla gånger passar dem alls. Det kan inträffa att de får utföra de 

arbetsuppgifter som inte ”får plats” i andra personers arbetsuppgifter. Det kan få följder som att 

en funktionsnedsättning gör sig påmind i större omfattning än vad den normalt borde, i vissa 

situationer och vid olika tidpunkter i arbetslivet har de insett att de måste överkompensera sin 

förmåga. Det kan till exempel vara vid de tillfällena då någon av arbetskamraterna är frånvarande 

från arbetet. Men det kan också vara som en del av intervjupersonerna själva säger, är det 

egentligen bara de själva som ställer höga krav på dem själva. En annan intervjuperson sa att till 

exempel när det gäller förändringar i miljön behöver det ju inte vara sådana saker som kostar. Det 

kan ju vara sådant som att man är medveten om vad som kan utgöra är ett funktionshinder och att 

man vet vad det innebär. Det behöver endast vara frågan om små förändringar. Alla 

intervjupersonerna har reflekterat över att arbetslivet som sådant och arbetsmarknaden i stort har 

förändrats och ställer andra krav än tidigare oavsett funktionsnedsättning. 
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6 Sammanfattande slutsatser och förslag till vidare 
forskning 

Det avslutande kapitlet sammanfattar och beskriver de konsekvenser problemställningen 

beskriver, samt pekar på det svar som ges på problemställningen och den kunskap som erfarits. 

Kapitlet behandlar slutligen förslag på vidare forskning. 

 

Att inte få tillgång till ett arbete och arbetsmarknaden är dubbelt handikappande. Alla som vill 

arbeta skall få möjlighet till detta. En positiv särbehandling på en arbetsmarknad kan peka på ett 

utanförskap, men det kan vara en metod att förändra de attityder som fortfarande råder i vårt 

samhälle under en period. Detta till trots att vi lever i ett informationssamhälle där vi i en allt 

snabbare takt tillägnar oss mycket mera mängd av information till skillnad får tidigare 

generationer. Arbete på en arbetsmarknad skall vara tillgängligt för alla, det gör att alla individer 

i ett samhälle känner en delaktighet, det skapar en jämlikhet. Ett deltagande i samhället sker inte 

på samma sätt om personen med ett funktionshinder inte får tillgång till arbetsmarknaden 

(Brusén, 2005). Det egna aktiva ansvaret har också en betydande roll i sammanhanget. Den egna 

personen kan sätta hinder som är avgörande för hur individen väljer att hantera en 

problemställning. En person med eller utan funktionsnedsättning måste kunna leda sig själv och 

vilja vara delaktig i ett större socialt sammanhang för att få en positiv självbild. Därför har arbetet 

en grundläggande psykosocial betydelse. Det kan finnas personer med en funktionsnedsättning 

som kan komma att identifiera sig i alltför stor grad med själva funktionsnedsättningen beroende 

på de erfarenheter de har, när det gäller andras reaktioner och förhållningssätt på 

funktionsnedsättningen. Deltagarna i undersökning sa alla att det aldrig har varit tal om annat än 

att de ska ut i arbetslivet. De har alla en lång arbetslivserfarenhet. En av intervjupersonerna 

uttryckte det så här: ”jag är ju i första hand människa”. Det tycker jag ger en tydlig bild av att en 

person inte är ”sin funktionsnedsättning”. Det viktiga är att se personen. Intervjupersonerna i 

denna undersökning säger att det viktiga är att våga ta plats på en arbetsmarknad. Man ska våga 

och prova. De olika handikapporganisationerna har mycket bra kunskap att dela med sig när det 

gäller att sprida information och kunskap när det gäller personer med funktionshinder på 

arbetsmarknaden. När det gäller att anpassa en arbetsplats, och vilka hjälpmedel som finns att 

tillgå till exempel. En person med en funktionsnedsättning hanterar och avpassar sig till 
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arbetssituationen i den grad att omgivningen ofta inte märker utav att de har någon 

funktionsnedsättning. Det är viktigt att lyfta fram, för att förevisa för dem som kan vara skeptiska 

till personer med en funktionsnedsättning på en arbetsplats. Alla intervjupersonerna har en lång 

arbetslivserfarenhet och har överhuvudtaget inte vara frånvarande från arbetet mer än någon 

annan. Det råder inte någon kultur inom handikapprörelsen att inte ha något jobb, det beror på 

den samhällsstruktur vi har. En person är inte sitt funktionshinder, det är inte en personlig 

egenskap. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Utifrån de intervjuer jag har gjort, har det visat sig att det som saknas är en information till 

arbetsgivarna. Många personer inom handikapprörelsen är ute och föreläser och informerar, men 

det kan vara svårt att nå ut med någon riktad information till arbetsgivarna och deras 

arbetsgivarorganisationer. I huvudsak handlar det om information, det man inte har kunskap om, 

skapas ofta föreställningar om ett visst fenomen eller förhållande som inte alla gånger stämmer 

med verkligheten. Har man ingen erfarenhet och ingen i din omgivning har just den specifika 

erfarenheten skapas värderingar och normer beroende på den grupp man tillhör och den egna och 

gruppens erfarenheter. Förslag till vidare forskning eller upprätta något projekt är att informera 

arbetsgivare. När man inte har kunskap eller hela den förståelse som krävs för en viss fråga 

resulterar det i tveksamhet och rädsla för att problem skall uppstå, vilket det inte alls behöver 

göra. En fråga att gå vidare med kan vara: hur ställer sig arbetsgivarna till att anställa en person 

med en funktionsnedsättning? Själva funktionsnedsättningen behöver inte utgöra något hinder 

överhuvudtaget. Hur ser jag själv som myndighetsperson på personer med funktionshinder? 

Vilken inverkan och vilket resultat har olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder haft för betydelse 

för personer med en funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden och behålla den 

position som de redan har på arbetsmarknaden? Det kan visa på om man måste skapa nya 

metoder för att personer med funktionsnedsättning skall få en större roll på arbetsmarknaden. Det 

jag har velat visa är på är den kunskap som framkommit utifrån intervjupersonernas och deras 

erfarenheter av arbetsmarknaden. Det har aldrig varit tal om annat än de skulle arbeta, vilket de 

har gjort också. Det handlar om en attitydförändring i samhället. En positiv särbehandling på en 

arbetsmarknad kan peka på ett utanförskap, men det kan vara en metod att förändra de attityder 

som fortfarande råder i vårt samhälle under en period. Till exempel Tyskland har den 
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bestämmelsen att alla arbetsgivaren skall har en viss kvot av personer med en 

funktionsnedsättning. Eller i likhet med Finland, där det heter att arbetsgivaren är ett socialt 

företag där det krävs att man uppfyller vissa kriterier. Det krävs ännu mycket arbete innan vi kan 

göra Sverige tillgängligt för alla, inte bara genom den fysiska miljön utan även de sociala 

institutionerna som arbetsmarknaden bland annat. 
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7.1.1 Propositioner 

 
Prop.1962:90 Förslag till lag om allmän försäkring, m.m. 
 
Prop. 1973/74:129 Förslag till lag om anställningsskydd m.m. 
 
Prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering 
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handikappolitiken 
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7.1.2 Betänkanden 

 
SOU 1944:15 Utredning och förslag angående lag om allmän försäkring 
 
SOU 1964:43 Social omvårdnad av handikappade 
 
SOU 1990:146 Arbete och hälsa 
 
SOU 1991:46 Handikapp, välfärd och rättvisa 
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SOU 1995:149 Rehabiliteringsutredningen 
 
SOU 1998:16 När åsikter blir handling - En kunskapsöversikt om bemötande av personer med 
funktionshinder 
 
SOU 1998 107 Betänkande av Utredningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av 
personer med funktionshinder 
 
SOU 1999:21 Lindqvist nia: nio vägar att utveckla bemötande av personer med funktionshinder 
 

7.1.3 Arbetarskyddsstyrelsen författningssamling 

 
AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering 
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Luleå tekniska universitet                 Bilaga 1 
Institutionen för hälsovetenskap 
Sociala omsorgsprogrammet 2006-11-10 
 

Information till forskningspersoner 
Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 
Hej! 
Jag heter Jessica Lindqvist och är student vid Luleå Tekniska Universitet, sociala 
omsorgsprogrammet. I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete. Den undersökning jag har 
för avsikt att genomföra syftar till fördjupade sakkunskaper och kompetenser i vetenskapligt 
arbetssätt med avseende på forskning inom social omsorg. Anledningen till att jag tar kontakt 
med er är att jag gör en undersökning med utgångspunkt från personer med en 
funktionsnedsättning på en arbetsmarknad och deras erfarenheter. Genom att studera 
förutsättningarna som råder för personer med en funktionsnedsättning på arbetsmarknaden mot 
bakgrund av de måldokument som regeringen har fastställt. 
 
Min undersökning kommer att omfatta personer som alla har ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. Den intervju jag kommer att göra kommer att ta 1 – 2 timmar. Du får själv 
avgöra var vi skall träffas och när det passar dig. En bandspelare kommer att användas vid 
intervjun och intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet i denna 
undersökning är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande i 
undersökningen. 
 
Själva motiveringen till varför just detta ämnesområde är föremål för min undersökning, och är 
intressant ur ett vetenskapligt perspektiv, är att denna erfarenhet är en kunskap som är viktig att ta 
tillvara och kan utvecklas till ett förändringsarbete och vidare forskning i denna fråga. 
 
Studien kommer att finnas tillgänglig via Universitetsbiblioteket hemsida 
http://www.ltu.se/depts/lib/ under länken ”Universitetets publikationer”, våren 2007. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jessica Lindqvist 
Student vid Sociala omsorgsprogrammet 
Älvvägen 16 
95272 Sangis 
0702-23 80 85 
 
Handledare: 
Barbro Josefsson 
Universitetsadjunkt 
0920-49 10 00 vx. 

http://www.ltu.se/depts/lib
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Svarsformulär 
 
 
Tackar ja till deltagande i intervju 
 
 
Namn:__________________________________________________ 
 
 
Tfn____________________________________________________ 
 
 
Ort och datum:___________________________________________ 
 
 
Skickas med det bifogade svarskuvertet. 
 
 
Svar önskas senast 24 november 2006. 
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Intervjuguide 
 
Vad innebär och vilken betydelse har arbetet haft för dig? 
 
Vad anser du om att de arbeten eller ditt nuvarande arbete motsvarar den utbildning/kompetens 
som du har? 
 
Finns det möjligheter att via arbetet ägna sig åt fritidsaktiviteter, dvs. personalaktiviteter? 
 
Kan du själv bestämma/disponera din tid när det gäller hur dina arbetsuppgifter skall utföras? 
Eller är din arbetsuppgift och andras beroende av varandra? 
 
Har du större frihet att bestämma hur arbetet skall utföras än vad som skall utföras? 
 
På vilket sätt kan du säga att ditt arbete har ditt arbete variation och omväxling? 
I hur hög grad måste ett samarbete ske mellan dig och dina medarbetare? 
 
Finns det möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning i ditt arbete? 
 
Har du fått några nya kunskaper i ditt arbete som är av betydelse för ditt framtida arbetsliv? 
Kan du ge exempel på vilka möjligheter finns det att avancera till andra positioner inom ditt 
yrkesområde/arbetsplats? 
 
Vad förväntar du dig att arbetskamrater, arbetsgivare eller andra människor du möter i arbetslivet, 
ska veta när det gäller en funktionsnedsättning?  
 
Vad kan du ge förslag till när det gäller resurser eller annat som kan bidra till att personer med en 
funktionsnedsättning vill ta steget ut på en arbetsmarknad i större utsträckning? 
 
Skulle en större tillgänglighet till den fysiska miljön underlätta för att personer med en 
funktionsnedsättning i större grad skulle välja arbetslivet? 
 
Vilka erfarenheter har du från arbetslivet som du skulle vilja förmedla till andra, ex.vis tips, råd?  
 
Tvekade du att tacka ja till något arbete du har eller har haft? Vilka för- och nackdelar vägde för- 
och emot? 
 


