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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att beskriva arbetsgivares upplevelser och erfarenheter, av arbetet 

med att integrera anställda med funktionsnedsättning i verksamheten. Arbetsgivarna har tagit 

emot arbetstagare med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga, via så kallad 

övergång från Samhall AB. Människor med funktionsnedsättning har svårare att nå, få och 

behålla arbete och exkluderas från arbetsmarknaden, vilket regeringen har som ambition att 

förbättra. Samhället ska präglas av mångfald och allas lika rättigheter. Detta innebär bland 

annat allas rätt till arbete för en fortsatt välfärd. Arbetsgivarna har en betydelsefull roll som 

grindvakter för människors möjlighet att komma in i arbetslivet. I Sverige har vi en 

miljörelativ syn på handikapp, vilket innebär att det är omgivningen som sätter upp hinder för 

individen.  

 

Fem arbetsgivare från fem olika branscher ingick i min kvalitativa studie. Jag valde att 

fokusera på den fysiska och sociala integreringen, anpassning samt möjligheter och hinder för 

integration. Resultatet av mina intervjuer bekräftade mycket som kommit fram i tidigare 

forskning, bland annat att de statliga bidragen är viktiga. Detta för att kompensera för den tid 

och anpassning som arbetsgivarna ger. Den sociala integreringen sker i det dagliga arbetet, 

där många arbetsgivare har delat in arbetstagarna i mindre arbetsgrupper. Kunskap, 

kommunikation och socialt stöd visade sig vara viktigt både internt och externt i 

verksamheten. Arbetsgivarna uppvisar en vilja att integrera arbetstagare med funktions-

nedsättning med förutsättningen att det passar både företaget och individen. Utifrån resultatet 

har jag använt mig av teorier om rationalitet, social integrering och socialt stöd. 
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Abstract 

The purpose of my study is to describe employer’s perception and experience, of the work to 

integrate employees with disabilities in the business. Employers have received people with 

disabilities and reduced work capacity through so-called transition from Samhall AB. People 

with disabilities have it more difficult to reach, get and keep work and are excluded from the 

labour market, which the government has the ambition to improve. Society is characterized by 

diversity and equal rights. This includes the right for everyone to work for continued 

prosperity. Employers have an important role as gatekeepers for people`s ability to enter the 

world of work.  In Sweden we have an environment relative approach to disability, which 

means that it is the environment that puts up barriers for the individual.  

 

Five employers from five different industries were included in my qualitative study. I chose to 

focus on the physical and social integration, adaption in the work environment and the 

opportunities and barriers to integration. The results of my interviews confirmed much that 

emerged in previous research, including that state contributions are important. This is to 

compensate for the time and adaptation that employers provide. The social integration takes 

place in everyday work, where many employers have divided the workers into smaller 

working groups. Knowledge, communication and social support proved to be important both 

internally and externally in the business. Employers are showing a willingness to integrate 

workers with disabilities on the basis that it suits both the company and the individual. Based 

on the results, I have used the theories of rationality, social integration and social support. 
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Förord 

Det är många jag skulle vilja tacka för att detta examensarbete i Sociologi med inriktning personal och 

arbetsvetenskap har blivit möjlig. För det första vill jag tacka alla mina lärare som jag har haft under de tre 

åren som jag har studerat, utan dem hade jag inte haft den kunskap om Sociologi som jag har idag. Min 

handledare Karolina Parding vill jag tacka för de råd hon bistått med under mitt uppsatsskrivande. Denna 

studie hade inte varit möjlig utan alla arbetsgivare i Luleå som har ställt upp. Ett stort tack för ert trevliga 

bemötande och för att ni tog er tid att dela med er av era upplevelser.  Samhall AB vill jag också tacka för 

att jag fick uppdraget och för den tid kontaktpersonen där gav mig. Jag är också tacksam för de 

arbetsgivare som Samhall AB hittade åt mig utifrån de kriterier jag hade ställt. Ett mycket stort tack till 

mina studiekamrater, min man och mina barn som har stått ut med mig och stöttat mig i mitt skrivande.  

 

Tack till er alla! 

 

Camilla Jonsson 

Oktober 2011 
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1 Inledning 

Integration betyder att de åtgärder som sätts in, får en sådan konsekvens att åtskilda grupper 

förs samman, samt om vilka följder det får (www.ne.se). Motsatsen till detta begrepp är 

segregation, vilket betyder att grupper skiljs åt i samhället (www.ne.se.). Människor med 

funktionsnedsättning uppgår till 900 000 i Sverige och de har svårare att komma in på 

arbetsmarknaden (www.regeringen.se) Regeringens ambition är att alla som vill och kan 

arbeta ska ha den möjligheten och det är en förutsättning för en fortsatt välfärd. Enligt SCB 

(Statens statistiska centralbyrå) så anser ungefär hälften av alla människor med 

funktionsnedsättning att de även har en nedsatt arbetsförmåga (www.scb.se). Vidare visar 

samma undersökning att hälften av dessa är i olika arbetsmarknadsåtgärder och cirka 70 

procent uppger sig behöva anpassning i arbetet (ibid.) De ökade kraven på arbetsmarknaden 

sägs vara en orsak till exkluderingen men också högre tempo och efterfrågan efter större 

kvalifikationer (Abrahamsson, 2002). 

 

I Sverige är värden som mångfald, delaktighet och jämlikhet viktiga för allas lika värde i 

samhället och i arbetslivet (www.regeringen.se). Sverige står inför stora pensionsavgångar 

och regeringen måste hitta lösningar, för att få in fler på arbetsmarknaden (ibid.). Insatser som 

nämns är lagstiftning och bidrag till arbetsgivare. I Sverige har vi ett miljörelativt synsätt 

vilket betyder att det är omgivningen som måste anpassas till människan.  Regeringen utgår 

ifrån, att det är omgivningen som påverkar om en person har nedsatt arbetsförmåga och 

svårigheter att komma in på arbetsmarknaden (www.regeringen.se). De säger vidare att 

insatser såsom förändrade attityder, arbetsuppgifter och lokalutformning kan förbättra 

arbetsförmågan. Samhall AB har fått ett samhällsuppdrag som bland annat innebär, att få ut 

människor med funktionsnedsättning på den reguljära arbetsmarknaden genom matchning. År 

2009 gjorde Samhall en undersökning av 300 större företag i Sverige i samarbete med CSR 

Sweden (Corporate Social Responsibility). Den visade att miljön var viktigast när det gäller 

hållbarhet (www.samhall.se). Socialt ansvar och integration av människor med funktions-

nedsättning prioriterades lågt (ibid.). Det är viktigt att studera arbetsgivare då de har makten 

och fungerar som grindvakter för människors möjlighet att komma in i arbetslivet.  

 

Jag har valt att studera arbetsgivarnas upplevelser och erfarenheter av arbetet med att 

integrera människor med funktionsnedsättning. De frågor jag fokuserar på handlar om 

anpassning av arbetet, fysisk och social integration samt möjligheter och hinder med 
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integreringen. Mina ambitioner med denna studie är att beskriva hur arbetet med att integrera 

ser ut idag, på fem arbetsplatser i Norrbotten. Hur arbetsgivare arbetar för att förena krav med 

behov och vilka förutsättningar som krävs. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva arbetsgivares upplevelser och erfarenheter av arbetet med 

att integrera arbetstagare med funktionsnedsättning. Frågorna som kommer att besvaras är: 

 

 Hur upplever arbetsgivare att de kan anpassa arbetet för anställda med 

funktionsnedsättning? 

 

 Hur arbetar arbetsgivarna med att fysiskt och socialt integrera människor med 

funktionsnedsättning i verksamheten? 

 

 Vilka möjligheter och hinder upplever arbetsgivarna i sitt arbete med att integrera 

anställda med funktionsnedsättning i sin verksamhet? 

 

1.2 Avgränsning 

Jag har geografiskt valt att avgränsa mig till Norrbotten och orten Luleå. Detta på grund av 

närheten till min egen bostadsort och för att jag gör denna studie på uppdrag av Samhall AB i 

Luleå. De gav förslag på arbetsgivare som samtyckte till att ingå i min studie. Av dessa valde 

jag ut fem arbetsgivare ur fem olika branscher. Alla hade tagit emot anställda med 

funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga från Samhall AB, via så kallad ”övergång”. 

Det är ett första steg mot anställning på ett företag på den reguljära arbetsmarknaden.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Forskningen om handikapp utgår från två synsätt idag, antingen utifrån individen eller utifrån 

omgivningen (Söder, 2005).  Jag har valt ut två tidigare studier samt litteratur som inte 

inriktar sig på en specifik funktionsnedsättning och som är relaterade till arbete och 

arbetsgivare. Studierna är initierade av arbetsmarknadspolitiken och handikappvetenskapen. 
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1.3.1 Ekonomiskt stöd och anpassning av arbetsplats 

Ekonomiskt stöd i form av lönebidrag, arbetsbiträde, hjälpmedel och anpassning av 

arbetsplatsen, kan arbetsgivaren få från staten (www.regeringen.se). I en studie om 

arbetsgivares erfarenhet av att anställa människor med funktionshinder och nedsatt 

arbetsförmåga visade det sig att bidrag från staten, tillgång till hjälpmedel och anpassning av 

arbetsplatsen var viktiga förutsättningar (Knutsson & Persson, 2001). Vidare så kom de fram 

till att arbetsgivarna som hade anställda med funktionsnedsättning, såg ett värde i att 

arbetstagare skulle få prova arbetet på arbetsplatsen innan anställning (ibid.). Det 

arbetsgivarna ansåg som viktigast var anpassning av arbetsuppgifter och sedan anpassning av 

tempot (Knutsson & Persson, 2001). Det som också framkom i samma studie var att 

omfattningen av funktionsnedsättningen spelade en roll för vilka arbetsuppgifter som den 

anställda med funktionsnedsättning kunde utföra (ibid.).  

 

1.3.2 Kunskap och kommunikation 

Arbetsgivare vill ha kunskap om stöd och bidrag enligt Knutsson och Perssons studie (2001), 

dels vad som finns och vart de ska vända sig för att få detta. Vidare visade samma studie att 

utbildning och information är något som arbetsgivarna som har anställda med 

funktionsnedsättning önskar få. En tidigare erfarenhet av att ha anställda med 

funktionsnedsättning bidrog till en mer positiv syn vid anställning av fler (Knutsson & 

Persson, 2001). I en senare forskningsrapport av Gustavsson (2010) om arbetsliv för personer 

med nedsatt arbetsförmåga berättade, att de genom sin erfarenhet fått en bättre personlig 

kunskap om anställda med funktionsnedsättning. Denna studie visade också att arbetsgivarna 

ville ha kunskap om funktionsnedsättningen och vad de kunde kräva av denna person. 

Resultatet visade att kunskap och kommunikation om funktionsnedsättningen för alla på 

arbetsplatsen visade sig ha betydelse (ibid.). Det gav mer förståelse, bidrog till inkludering 

och minimerade problem (Gustavsson, 2010.).  

 

1.3.3 Socialt stöd  

Antonson och Ståhl (2003) beskriver förutsättningen för om en person med funktions-

nedsättning vill stanna på ett företag eller inte. De säger att det är, när den sociala kontakten 

med arbetskamrater fungerar och individen inte längre ses som en individ med funktions-

nedsättning. Johanna Gustavsson (2010) säger att vikten av att kunna ha vanligt 

förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen leder till att relationerna stärks på en 
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arbetsplats. Det är viktigt att kontakten med andra utan funktionsnedsättning sker på ett 

naturligt sätt i arbetet och vid uppehåll i arbetet (ibid.). Hennes studier visade också att det är 

viktigt att människor med nedsatt arbetsförmåga inte har för lite att göra eller arbetar för få 

timmar i veckan (ibid.). Gustavsson (2010) menar att stödet som personer med nedsatt 

arbetsförmåga behöver för att utföra sina arbetsuppgifter bör komma inifrån verksamheten. 

Ett stöd utifrån kan innebära försämrade relationer och det är därmed bättre om 

arbetskamrater och arbetsgivare har en del i upplärningen och i anpassningen (ibid.). 

Gustavsson (2010) säger vidare att en del arbetsgivare ger också ett stöd utanför arbetsplatsen 

om de ser ett högt värde i personen. Antonson och Stål (2003) menar att förutsättningen för att 

få behålla ett arbete är när arbetsgivaren ser ett värde i personen. Då den anställde är en viktig 

del för arbetet, atmosfären och samvaron med andra i organisationen (ibid.).  

 

Gustavsson (2010) menar att inkludering i en gemenskap går lättare i en mindre grupp och 

graden av funktionsnedsättning kan också påverka relationerna på arbetsplatsen. Hon menar 

också att stödet från arbetsgivaren och kontakten med arbetskamraterna i den dagliga 

verksamheten är viktig, för att kunna stanna kvar på en arbetsplats (ibid.). Forskare har 

kommit fram till ett samband, mellan vilken inställning en person har till människor med 

funktionshinder och hur de uppträder mot dem (www.regeringen.se). Bemötandet blir bättre 

om de ses som en hel person och inte bara som en person med funktionshinder (ibid.). 

 

1.4 Disposition 

I kapitel två beskriver jag bakgrunden till segregering och integrering i samhället och i 

arbetslivet. Kapitel tre handlar om definitioner kring de begrepp jag valt ut för min studie 

såsom integrering/inkludering, funktionsnedsättning/funktionshinder och nedsatt 

arbetsförmåga. I kapitel fyra tar jag upp mina teoretiska utgångspunkter. Kapitel fem inleds 

med val av metod och jag redogör vidare mina tillvägagångssätt i denna studie. I kapitel sex 

redovisas resultaten från mina fem intervjuer och diskuteras sedan i kapitel sju. Slutsatser 

samt vidare forskning presenteras slutligen i kapitel åtta. 
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2 Bakgrund 

Handikappområdet är stort och därmed ofta tvärvetenskapligt. Jag har därmed valt att belysa 

kapitlet ur olika synsätt för att beskriva samhället och de insatser som sätts in. Kapitlet inleds 

med historien kring arbete och handikapp i samhället, främst ur ett socialpolitiskt perspektiv. 

Det statliga och sociala företaget Samhall AB beskriver jag sedan, där de anställda med 

funktionsnedsättning arbetar innan övergången. Förutom sociala företag som bidrar till 

integrering så beskriver jag det sociala ansvaret som många arbetsgivare tar idag, beskrivet 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

 

2.1 Arbetsmarknad och funktionsnedsättning förr och idag 

Rafael Lindqvist (2007) skriver att i början av 1900-talet så var handikappade och andra som 

inte kunde försörja sig intagna på institutioner. Det var samhällets insats för att få bort dessa 

från gatan där de tiggde och de ingick i gruppen fattiga, som skulle lära sig att anpassa sig till 

försörjning i samhället (ibid.). Lindqvist (2007) berättar vidare att på 1940-talet började en del 

kommuner införliva åtgärder, för att träna och testa dessa personer gentemot arbete. Bristen 

på arbetskraft vid den tiden var en fördel för människor med funktionshinder, för att kunna få 

delta i arbetslivet på lika villkor (ibid.). Lindqvist (2007) skriver att kraven som fanns men 

som individerna med funktionsnedsättning inte kunde leva upp till kompenserades, genom 

bidrag till arbetsgivare och genom särskilt anpassade produktioner.  

 

Det var på 60-talet som insatser för de arbetshandikappade som de då kallades för kom igång 

på allvar (Lindqvist, 2007). Då började man koppla samman arbetsmarknad och ekonomi och 

inställningen blev att, det var arbetsplatsen som måste anpassas för individer med 

funktionshinder (ibid.). Lindqvist (2007) menar att på 1970 talet så blev fler utslagna på grund 

av rationaliseringar och ett högre tempo i arbetslivet och att ”arbete för alla” kom att även 

inkludera funktionshindrade. 1978 så kom arbetsmiljölagen, där arbetsgivarna fick ansvar för 

att arbetsmiljön skulle passa alla, fysiskt såväl som psykiskt (Westergren & Englund, 2006). 

1980-talet präglades av en förbättring av arbetsmiljöerna, rehabilitering och att ansvaret för 

detta lades på arbetsgivarna (Lindqvist, 2007). Att till exempel göra arbetstiderna mer flexibla 

fick arbetstagarna att känna mer kontroll över sin arbetssituation, vilket visade sig vara 

lönsamt för arbetsgivarna (Westergren & Englund, 2006). Den ökade kontrollen för individen 

resulterade i bättre trivsel, mindre sjukdagar och en ökad arbetsinsats (ibid.).  
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Lönebidrag introducerades och Samhall AB startade sin verksamhet (www.regeringen.se). 

Regeringen utredde de hinder som fanns för människor med funktionshinder (ibid.). De fann 

att stöd till dessa personer saknades och att lösningen måste utgå från människan med 

funktionshindret (www.regeringen.se). I mitten på 1990-talet så började begreppet mångfald 

och dess positiva verkan i arbetslivet diskuteras alltmer (Lindberg, 2002). Samhället och 

företagen skulle se det som vinstgivande att så många som möjligt arbetade (ibid.) Företagen 

skulle vinna mycket på att personalen speglade olika människor i samhället (Lindberg, 2002). 

En mångfald skulle bidra till att företagen blev mer omtyckta, fick en bättre interaktion med 

omgivningen och nya idéer i sin verksamhet. 1999 kom antidiskrimineringslagen som förbjöd 

diskriminerande handlingar mot människor med funktionshinder i arbetslivet (Lindqvist, 

2007). Lindqvist (2007) beskriver att 2000-talet kom att handla om att hitta hinder som fanns 

och eliminera dessa för att individer med funktionshinder skulle kunna få en ökad 

tillgänglighet, ett bra bemötande och delaktighet i samhället.  

  

Idag så är regeringens mål att hitta och avlägsna de barriärer som finns på arbetsmarknaden 

för människor med funktionsnedsättning, där attityder och arbetsplatsens utformning har en 

stor betydelse (www.regeringen.se). Arbetsgivare kan få stöd i form av hjälpmedel för 

anpassning på arbetsplatsen, hjälp med biträde och lönebidrag (ibid.). Arbetsförmedlingen är 

den myndighet som bedömer om en individ har en funktionsnedsättning som innebär en 

nedsatt arbetsförmåga (www.arbetsformedlingen.se). De beslutar om insatser och stöd till 

arbetsgivare, där lönebidrag är ett stöd som får ges i högst fyra år och utgår från arbets-

förmågan gentemot de krav som ställs på företaget (ibid.).  

 

I Sverige sätts åtgärder in i form av statliga stöd till arbetsgivare medan andra länder i Europa 

tillämpar så kallade kvoteringslagar (Lindberg, 2002). Arbetsgivarna måste anställa en viss 

mängd människor med funktionshinder i sin verksamhet och lagöverträdelse har inneburit 

böter (ibid.). I vissa fall har detta resulterat i att arbetsgivarna accepterat att betala böter 

(Lindberg, 2002). 

 

2.2 Samhall AB 

Det statliga företaget Samhall AB bildades 1980 för att det fanns ett behov att hjälpa personer 

med funktionsnedsättning att hitta betydelsefulla arbeten (www.samhall.se.). Alla anställda 

hos Samhall AB har en funktionsnedsättning som innebär en nedsatt arbetsförmåga och ett av 
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målen är att de ska gå över till arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden, via så kallad 

övergång (www.samhall.se.) Samhall AB kan tillhandahålla olika tjänster till kunder såsom 

städning och  logistik samt tillverkning av egna produkter (ibid.).  Deras uppdrag är att matcha 

rätt person på rätt plats, där målet är att fem procent ska gå över till andra arbetsgivare varje år 

(www.samhall.se). Den anställde med funktionsnedsättning får hjälp av en handledare som 

ska planera för personens utveckling samt följa upp hur det går på arbetsplatsen, detta för att 

arbetstagaren ska känna trygghet i den nya arbetssituationen (www.samhall.se) Samhall AB 

fokuserar på den enskilda personens villkor och arbetar för en hållbar utveckling, som bland 

annat ska hjälpa till att främja individens möjlighet att få sina förmågor synliggjorda 

(www.samhall.se).  

 

2.3 Hållbarhetsarbetet CSR 

En positiv utveckling i samhället idag är att organisationer gärna vill framhålla sitt ansvar i 

samhället genom olika hållbarhetsfrågor. CSR (Corporate Social Responsibility) heter 

fenomenet och delas in i områden som gäller ekonomi, miljö och socialt ansvar (Grankvist, 

2009). Det som är relevant för min studie är den delen som handlar om socialt ansvar. Enligt 

Grankvist (2009) så innebär socialt ansvar att organisationen ska föregå som ett gott exempel 

med omtanke till andra i samhället så att de trivs och mår bra. Att ta hand om sina anställda 

och om sin omgivning gör att ett företag kan öka sin tillväxt samtidigt som de får anställda 

som mår bra (ibid.). Grankvist (2009) förklarar vidare att de insatser som kan göras för de 

anställda är till exempel att stötta dem när de går igenom något svårt i livet eller i deras 

strävan efter att få arbete och familj att gå ihop. Det är också viktigt säger han att anställda 

känner att de är accepterade som de individer de är i sin interaktion med arbetsgivaren eller 

med arbetskamraterna (ibid.). För arbetsgivare gäller det att hitta ”rätt man på rätt plats” 

oavsett kön, ålder eller funktionshinder och se det positiva med mångfalden (ibid.). Genom att 

som anställd få delta i organisationens insatser för omgivningen så känner de sig mer 

delaktiga och att de kan påverka samhället (ibid.). Att ha bra värderingar på ett företag visar 

både anställda och kunder att företaget går att lita på och detta visar företagen genom 

dokumentering, men det måste också implementeras i verkligheten samt följas upp 

(Grankvist, 2009). 
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3 Begreppsdefinitioner 

I detta kapitel beskriver jag begreppen som är centrala i min studie såsom 

integrering/inkludering, funktionsnedsättning/funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga. 

 

3.1 Integrering/inkludering 

Integrering betyder att föra något till en helhet, själva skeendet att föra något till sin helhet 

men också vilka följder det får (www.ne.se.). Begreppet uppkom när institutionerna 

avlägsnades från samhället och personer med funktionshinder skulle ingå i samhället utifrån 

samma förutsättningar som övriga i befolkningen (Lindqvist, 2007). Inom politiken innebär 

begreppet integrering att människor med funktionsnedsättning ska föras in i arbetslivet 

(Tössebro, 2000). För att integreras så måste segregering förekomma och det innebär en 

uppdelning av människor och inte som en utveckling mot samhörighet (Tössebro, 2004). 

Social integration inom sociologin handlar om skeenden som resulterar i att åtskilda grupper 

eller enskilda personer sammanförs (Brante et al., 1998). Tössebro (2004) anser att begreppet 

inkludering är ett bättre ord och betyder enligt honom att människorna redan finns där och 

inte ska föras in någonstans. Han säger vidare att integreringsbegreppet används när det 

handlar om att föra in människor i till exempel skolan, utan att åtgärder sätts in på skolan 

(ibid.). Inkluderingsbegreppet utgår från att det är skolan som ska anpassas för alla 

människor, men det råder oenighet om denna betydelse av integrering och inkludering (ibid.). 

Faran ligger i att båda begreppen kan komma att riktas mot individen och dennes hinder 

(Tössebro, 2004).  

 

Mårten Söder (1979) har i sin studie om integrering av särskolan i den vanliga skolan 

identifierat fyra dimensioner av integration. Han kallar dessa för fysisk, funktionell, social och 

samhällelig integrering. Dessa dimensioner förklaras mer ingående under teoretiska 

utgångspunkter (se kap. 4.2.1). 

 

3.2 Funktionsnedsättning/funktionshinder 

Funktionsnedsättning innebär att en eller flera funktioner är nedsatta kroppsligt eller mentalt 

och det behöver inte innebära att ett funktionshinder förekommer (Danermark, 2005). 

Funktionshinder uppstår i samband med omgivningen och dess brister att anpassa den 

nedsatta funktionen (ibid.). Berth Danermark (2005) menar att många insatser har gjorts i 

samhället för att eliminera hinder som funktionsnedsättningen kan innebära, i form av 
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tekniska lösningar såsom proteser, hissar, glasögon och genom lagstiftning. Han menar också 

att begreppet handikapp har flera innebörder men uppkommer som resultat av hur resurser 

fördelas i ett samhälle (ibid.). Handikapp kan ha flera betydelser, en människa som både har 

en funktionsnedsättning och är kvinna kan ses som att ha två handikapp (Danermark, 2005).  

 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition utgick 1980 från följderna av sjukdom men 

ändrades 2001 till att det är faktorer i den omgivande miljön som påverkar (ICF, 2003). Där 

står det att omgivningen omfattar omständigheter som inte personer kan påverka, som till 

exempel arbetsmiljön, fördomar eller sociala relationer (ibid.). Funktionsnedsättning kan både 

ha uppstått från en skada eller sjukdom och avviker från det som anses vara standard i 

omgivningen (ICF, 2003). Vidare står det att avvikelsen kan vara under en kortare tid, längre 

tid eller för evigt och den kan vara liten eller stor utifrån samhällsnormen (ibid.). En 

funktionsnedsättning kan ge upphov till begränsningar att utföra fysiska aktiviteter eller att 

delta i sociala sammanhang och det kan ge upphov till fördomar (ibid.). Människor kan ha en 

funktionsnedsättning som inte påverkar prestationsförmågan (ICF, 2003).  

 

Den medicinska modellen som WHO utgick ifrån 1980 hade som utgångspunkt att sjukdom 

eller skada leder till funktionshinder och det fanns en tillit till experter inom sjukvården 

(Lindqvist, 2007). De funktionshindrade var beroende av andra och diagnosen kom att 

koncentreras till hinder i stället för möjligheter (ibid.). Enligt Lindqvist (2007) måste en 

människa ha en diagnos för att få stöd från samhället. Den sociala modellen kom 1980 som en 

reaktion mot den medicinska modellen och omgivningen kom i fokus (Gustavsson 

Holmström, 2005). Det var omgivningen som skulle anpassa sig till människan och inte 

tvärtom, då vårt synsätt på människor med funktionsnedsättning har betydelse för hur de blir 

behandlade (ibid.). Den sociala modellen betyder att behandling av sjukdom eller skada ska 

ske men utifrån individens behov (Lindqvist, 2007). Även denna modell har fått utstå kritik 

för att den inte tar upp kroppen och den mentala funktionsnedsättningen (Gustavsson 

Holmström, 2005). I Sverige använder vi begreppet miljörelativt handikapp som liknar den 

sociala modellen, där alla ska vara delaktiga och att handikappet är beroende av omgivningen 

(ibid.).  
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3.3 Nedsatt arbetsförmåga 

Arbetsförmåga är förmågan att genomföra ett arbete och kan delas in i arbete för egen skull 

eller arbete som en försörjningskälla (Furåker, 2008). Enligt Bengt Furåker kan arbetsförmåga 

handla om fysisk förmåga, mental förmåga, hur snabb eller om hur tålmodig en person är. 

Han menar att alla kan ha en arbetsförmåga som är nedsatt i relation till den uppgift som ska 

utföras och måste matchas utifrån de krav som ställs på arbetet (ibid.). Arbetsförmåga har att 

göra med aktiviteten som ska utföras, vem som utför den, vilken svårighetsgrad arbetet har, i 

vilken situation och hur långt ifrån förmågan individen är (Munthe, 2008). Individer kan träna 

upp sina förmågor eller ha förmågor från födseln (Furåker, 2008). Furåker (2008) menar 

också att social förmåga är en tillgång idag då kommunikation ska kunna ske med kollegor, 

arbetsgivare, kunder och även i de fall då konflikter uppstår. En person kan ha en 

arbetsförmåga men om viljan saknas så blir arbetet lidande (ibid.) Det kan därför vara av vikt 

för en arbetsgivare att anställa en person med lägre förmåga men med ett stort intresse för 

arbetet (Furåker, 2008).  

 

Furåker (2008) menar också att nedsatt arbetsförmåga på en arbetsplats inte behöver betyda 

att personen är arbetsoförmögen, utan att dennes förmåga kan passa på en annan arbetsplats. 

Begreppet anställningsbar används men Furåker (2008) menar att ordet ”anställningsvärd” ska 

användas istället, utifrån att det finns arbetsuppgifter som passar. Sanna Tielman (2002) 

skriver att tekniken har gjort det möjligt för att fler funktionsnedsättningar kan kompenseras 

och att detta ökar anställningsbarheten. Hon säger också att neddragningar av personal kan 

öka gränsen för accepterad arbetsförmåga, vilket i sin tur kan leda till att arbetskollegor visar 

en motvilja. En motvilja mot dem som inte kan prestera lika mycket (Tielman, 2002). Sanna 

Tielman (2002) menar också att detta kan förändra kraven, då hjälpmedel kan korrigera eller 

öka arbetsförmågan. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel tar jag upp begrepp och teorier såsom rationalisering och normalisering samt 

social integrering och socialt stöd. 

 

4.1 Rationalisering  

Rationalitet kan förklaras som något som ”bygger på förnuftet” (www.ne.se).  Rationalisering 

kan förklaras som de insatser som sätts in för att göra exempelvis en organisation mer effektiv 

(ibid.). Effektivt i form av högre produktion, vilket kan ske genom att reglera resurserna uppåt 

eller neråt för att nå målet (ibid.). Rationalisering kan handla om så mycket mer och visar vad 

arbetsgivare måste ta hänsyn till både internt och externt för att nå sina mål.  

 

4.1.1 Rationalitet och normalisering 

Ett företag har mål och anställda med färdigheter som efterfrågas för att nå målen men även 

teknik och uppdelning av arbete (Tielman, 2002). Enligt Tielman (2002) varierar kraven som 

arbetsgivare ställer på sina anställda över tid och kulturen bestämmer vilket tempo eller vilka 

arbetstider som blir accepterade. Det är inte rationellt enligt Tielman (2002), att avstå från att 

anställa personal som har kompetens för en viss arbetsuppgift på grund av brist på kunskap. 

Att handla rationellt eller irrationellt beror på vad som är normalt för den tid vi lever i (ibid.). 

Konjunkturen i samhället samt effektivisering i företag och personalneddragningar kan 

påverka vad som är normalt (ibid.). Tielman (2002) menar att det normala kan delas in i hur 

mycket personalen förväntas producera samt hur villkoren för arbetet ser ut på arbetsplatsen. 

Hur mycket en individ kan producera har att göra med den arbetssituation som råder men att 

tekniken kan hjälpa människor att producera lika mycket (ibid.). Om en person med 

funktionsnedsättning arbetar lika bra som alla andra så har han inte någon 

funktionsnedsättning, utan kan prestera enligt den rådande normen (ibid.). Företagets krav på 

sin personal och arbetssituationen hänger således ihop med prestationsförmågan. Om 

arbetsbelastningen ökar i ett företag så kan det bli konflikter mellan hög och lågpresterande 

personal (Tielman, 2002). 

 

4.1.2 Mål och Värderationell handling 

Max Weber (1983) förklarar handling som något människan sätter en personlig mening i. För 

att förstå meningen så krävs bevis som kan vara av rationell eller av känslomässig karaktär. 

Exempelvis kan vi förstå en människa som utgår från vissa medel för att nå ett mål, utifrån 
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hur situationen ser ut. Detta kallar Weber för målrationellt handlande. Förståelsen av 

handlingen blir svår när den avviker från vår erfarenhet av hur det ska vara eller från våra 

värderingar. Irrationella handlingar som utgår från känslor kan förstås utifrån vår inlevelse 

och vi kan förklara dessa som misstag och störningar som avviker från hur det egentligen 

skulle utspela sig. En handling blir social när den speglar sig i andra människors handlande. 

Weber beskriver fyra olika typer av socialt handlande: 

 Målrationell – Handlingen anpassas till olika medel för att nå målet och styrs av andra 

människors handlande och beaktande av konsekvenser.  

 

 Värderationell – Handlingen sker med tanke på vad de egna värdena såsom plikt, etik, 

varm religiositet kan ge. Den styrs av värden som aktören känner är ett krav enligt 

omgivningen och lägger inte vikt vid konsekvenser.  

 

 Emotionell – Handlingen är inte kontrollerad och bryr sig inte om konsekvenserna 

utan styrs av känslor som behöver komma ut.  

 

 Traditionell – Handlingen styrs av gamla vanor. 

 

Weber menar att en social handling inte så ofta är inriktad på bara en av dessa handlingar. 

Social handling kan också innebära att inte handla och relateras mot hur man tror att andra 

handlat, handlar eller kommer att handla (Weber, 1983). Han ville förstå och förklara 

människans handlingar och utgick från individen (Engdahl & Larsson, 2006). Händelser i 

samhället förklarades därmed genom individerna (ibid.). Det finns sociologer som utgår från 

motsatsen, nämligen det kollektiva. Att strukturen i samhället styr människans handlande 

(ibid.).  

 

4.1.3 Kommunikativ rationalitet 

Kritik har riktats mot Webers utgångspunkt, den subjektiva synen. Habermas (1988) menar att 

Weber delade upp handlingar och värderade rationaliteten inom dessa men inte utifrån ett 

socialt samband. Habermas vill förstå människan som kommunikativ i sociala sammanhang 

och talar om kommunikativ handling eller kommunikativ rationalitet (Engdahl & Larsson, 

2006). Habermas (1988) pratar om ömsesidig förståelse, intersubjektivitet. Det innebär inte 

bara att människor delar samma uppfattningar i gruppen eller samhället utan att de ser dessa 
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uppfattningar som gällande (ibid.). Människan ska betraktas som någon som lyssnar och talar 

i relation till en objektiv, subjektiv och social värld (Habermas, 1988). Det viktiga är att 

människor fokuserar på att förstå andra snarare än att tänka på goda resultat och att ansluta 

den gemensamma förståelsen till giltigheten (ibid.). Det vill säga till de normer som råder i 

samhället som delas och har godkänts utifrån individernas åsikter och utifrån vilka 

uppträdanden som tillåts (Habermas, 1988).  

 

Att nå förståelse individer emellan är målet för den kommunikativa handlingen och medlet för 

att nå detta mål är språket (Engdahl & Larsson, 2006). Människor kan försöka nå förståelse 

eller bli framgångsrika eller både och (ibid.). Engdahl & Larsson (2006) menar vidare att det 

är möjligt att samordna människor utan att det alltid finns ett egenintresse bakom genom att vi 

accepterar att alla har rättigheter. Kommunikationen utmynnar inte bara i rationella 

handlingar utan kan också komma att handla om att ta ansvar (ibid.) 

 

För att förstå varför människan handlar på ett visst sätt och vilka möjligheter och hinder denne 

ställs inför kan fyra faktorer urskiljas (Engdahl & Larsson, 2006):  

 Vad som ligger till grund för handlingen 

 Vilka tillgångar som finns tillgängliga 

 Hur omgivningen ser ut och resultatet och dess verkan framöver 

 

 Tillgångar som finns tillgängliga är till exempel ekonomiska, materiella, språkliga eller 

sociala Engdahl & Larsson, 2006) En handling kräver kvalifikationer i form av att kunna 

avgöra potentiella hinder eller möjligheter samt om tillräcklig kunskap finns eller behöver 

införskaffas (ibid.).  

 

4.2 Social integrering och socialt stöd 

Social integration handlar om skeenden som resulterar i att åtskilda grupper eller enskilda 

personer sammanförs (Brante et al., 1998). Det som sammanför människor i ett samhälle är 

normer och värderingar som förs över på individerna genom familjen och utbildning (Engdahl 

& Larsson, 2006). I detta kapitel tar jag upp lite av det som krävs för integrering i en 

verksamhet. 
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4.2.1 Dimensioner av integrering 

Mårten Söder (1979) har tagit fram fyra dimensioner av integrering i sitt arbete med 

särskolans integrering i den vanliga skolmiljön. De fyra dimensionerna av integrering är 

fysisk, funktionell, social och samhällelig. Den fysiska integreringen sker när alla elever på 

skolan umgås i samma lokaler tillsammans. Funktionell integrering innebär att alla elever 

använder sig av samma tillgångar som finns på skolan. Social integrering handlar om när en 

nära kontakt har skapats mellan alla elever oavsett handikapp. De ses som elever på skolan 

och inte som en grupp, avskiljd från alla andra. Slutligen den samhälleliga integreringen som 

sker i ett större perspektiv där människor i samhället deltar på samma villkor, med samma 

rättigheter och skyldigheter (Söder, 1979). 

 

De dimensioner av integrering som även passar i en arbetsmiljö är fysisk, funktionell och 

social integrering. Jag transkriberar Söders tolkning av fysisk och social integrering för att  

passa arbetsmiljön sett ur ett arbetsgivarperspektiv: 

 Fysisk integrering – Arbetsgivare arbetar för att anställda med funktionsnedsättning 

arbetar nära anställda utan funktionsnedsättning. Detta innebär att de delar samma 

utrymmen samt innehar liknande arbetsuppgifter. 

 

 Social integrering – Arbetsgivare arbetar för att anställda med funktionsnedsättning får 

en nära kontakt med personal utan funktionsnedsättning. De respekteras och ses som 

en anställd på arbetsplatsen med samma rättigheter och skyldigheter. 

 

Tielman (2002) menar att om en person är fysiskt integrerad så blir de inte automatiskt socialt 

integrerade. Den formella hjälpen som ges för att klara av arbetsvillkoren räcker inte till utan 

alla är olika som individer och då är den informella biten lika viktig (ibid.).  

 

4.2.2 Socialt stöd 

House (1981) förklarar här om hur socialt stöd kan bidra till ett företags effektivitet, de 

anställdas hälsa och reducering av stress. Socialt stöd kan människor få genom till exempel 

familj, vänner, medarbetare och arbetsgivare. Det finns också olika stödjande handlingar 

såsom emotionella, värderande, informativa eller bidragande. Alla dessa stödjande handlingar 

kan vara allmänna kontra problemfokuserade, objektiva eller subjektiva. House specificerar 

följande stödjande handlingar: 
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 Emotionellt stöd – Att ge stöd för självkänsla, påverkan, förtroende, oro och att lyssna. 

Detta stöd verkar ha stor inverkan på stress och hälsa.  

 

 Bidragande stöd – Att hjälpa människor klara av arbetet, ta hand om dem eller betala 

deras räkningar.  

 

 Informativt stöd – Att ge människor information som de kan använda för att klara av 

personliga problem och med problem som har med miljön att göra. Information av det 

slaget att det leder till självhjälp. 

 

 Värderande stöd – Att vara källan till information som andra människor använder för 

att utvärdera sig själva. Till exempel: arbetsgivare som säger till sina anställda om de 

gör ett bra eller dåligt arbete eller vilket resultat som den genomsnittliga arbetaren ska 

klara av.  Den anställda får då själv avgöra om de ligger över eller under genomsnittet.  

 

En förutsättning för stödjande handlingar eller beteenden är att det förekommer ett visst 

samspel mellan två människor. Eftersom det innebär kostnader i tid, energi och pengar i att ge 

socialt stöd så sker givandet och mottagandet inte helt omotiverat. Enligt House finns det 

nästan alltid förväntningar på ömsesidighet och det är fullt möjligt att träna arbetsgivare och 

anställda att ge och ta emot socialt stöd. Hur mycket en organisation främjar eller dämpar 

nivåer av stöd verkar ha att göra med de mål och prioriteringar som högsta ledningen i en 

organisation har och de större ekonomiska systemen. Socialt stöd är en stor bidragsgivare till 

arbetsmoral, tillfredsställelse och effektivitet i en organisation. 

 

Många teorier om effektivitet i organisationer betonar hur viktigt det är med stödjande 

ledarskap och stödjande gruppinteraktion. House menar att få anställda mer stödjande 

gentemot varandra inte behöver betyda utökning av tid, resurser eller energi. Detta kan bli 

möjligt om ett stort engagemang finns på alla nivåer i organisationen där målet är att integrera 

socialt stöd i den normala strukturen. För att en person ska kunna ha en stödjande relation 

med någon annan så måste denna person vara tillgänglig för dem både fysiskt och psykiskt 

(House, 1981).  
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5 Metod och tillvägagångssätt 

Detta kapitel ska ge svar på vilken metod som har använts, hur jag har gjort mitt urval av 

informanter och hur jag har gått tillväga med metoden och analysarbetet. Etik, reliabilitet och 

validitet tas också upp här. 

 

5.1 Val av metod   

Jag har utifrån mitt syfte valt att använda mig av en kvalitativ metod. För att ta reda på 

arbetsgivarnas upplevelser så använder jag mig av intervjuer. Intervjuer ingår i den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden. Denna metod är lämplig när forskare vill ta reda på vad individer 

tycker, tänker, känner eller om deras erfarenheter av fenomen (Denscombe, 2009). 

Datainsamlingen och litteraturanalyser ska resultera i begrepp eller teorier vilket brukar kallas 

för ett induktivt förfaringssätt (Backman, 2008). Analysen av intervjuerna har gett mig de 

begrepp och modeller samt tidigare forskning som är upptagna i kapitel tre. Jag har också 

använt mig av litteratur och källor via Internet såsom politiska dokument och tidigare 

forskning. Sökbegreppen har varit inkludering/exkludering, 

funktionsnedsättning/funktionshinder, integration/segregation. Sökmotorer som har använts är 

Lucia, Libris, Google, Google Scholar och publikationer vid LTU (Luleå tekniska 

universitet). 

 

5.2 Urval av informanter 

De företag som jag valde ut till min studie har alla tagit emot människor med 

funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga, via så kallad övergång från Samhall AB. 

Arbetsgivarna är från fem olika verksamhetsområden, vilket var positivt för min studie 

eftersom perspektivet blev bredare. Med bredare menar jag att det ger en inblick i olika slags 

organisationer för att se om de arbetar på olika sätt när det gäller integrering och under samma 

förutsättningar. Det var små företag i överlag och de hade verksamhet inom restaurang, 

logistik, detaljhandel, tjänster och föreningsliv. En förfrågan skickades ut via Samhall AB till 

företagen om de kunde tänka sig ställa upp och sedan valde jag ut fem stycken som jag tog 

kontakt med själv. Urvalet kan kallas subjektivt eftersom individerna som ska studeras är 

valda på grund av att de anses kunna ge den information som behövs för att besvara syftet 

(Denscombe, 2009). Jag beslöt mig för att materialet var mättat efter fem intervjuer och att 

fler inte skulle behövas för det utrymme jag hade och den tid jag hade till förfogande. 

 



23 

 

5.3 Genomförande av intervjuer 

En semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) användes där frågorna är öppna och som 

inbjuder informanten till att öppna sig och ge utförliga svar. De teman eller frågor som ställs 

behöver inte komma i en viss följd (Denscombe, 2009). Jag utgick från teman som 

organisatoriska, fysiska och sociala förutsättningar med inspiration av Mårten Söders (1979) 

dimensioner av integrering. Han beskriver dessa utifrån skolmiljön men jag ansåg att de även 

passade in när det gällde arbetsmiljön (se kapitel 4.2).  

 

Innan intervjuerna testade jag ljudupptagningen på en bandspelare som skulle återge 

intervjuerna för senare transkribering. De fem intervjuerna genomfördes på fem olika 

arbetsplatser i Luleå där jag stämde träff med arbetsgivaren via telefon. De fick bestämma 

plats och tid och informanterna valde antingen ett konferensrum eller sitt eget arbetsrum.  En 

arbetsgivare intervjuades i sin hemmiljö. Jag ansåg att de skulle intervjuas på en plats där de 

kunde känna sig avslappnade och bekväma. Innan intervjuerna så presenterade jag mig själv 

och mitt syfte. Informanterna informerades om de forskningsetiska principerna (se kap. 5.7) 

samt om begreppen integrering och funktionsnedsättning, för en gemensam förståelse av 

ordens betydelse.  Jag hade informerat innan mötet om bandinspelning för att minska risken 

för att detta inte skulle accepteras men gjorde det även vid intervjutillfället.  

 

Första intervjun var en test för att se om mina frågor skulle generera det som var avsikten. Det 

visade sig att frågorna fungerade bra. Intervjuerna var mycket olika, en del hade tid men 

avbröts av samtal eller personer som kom förbi medan andra hade både tid och såg till att inte 

bli störda. Arbetsgivarna som blev avbrutna fortsatte där de slutade eller så ställdes frågan om 

på nytt. Avsiktliga pauser gjordes för att få informanten att öppna sig ytterligare och få tid att 

reflektera över sina svar. Enligt Krag jacobsen (1993) så ger en paus både den som intervjuar 

och informanten tid att tänka men också en kännedom om när en fråga är avslutad, om det kan 

passa med en följdfråga eller om det är en känslig fråga som inte vill besvaras (Krag 

Jacobsen, 1993). Följdfrågor ställdes för att få svaren bekräftade eller för att få ut mer. 

Intervjuerna pågick i 30-45 minuter.  

 

5.4 Analysprocessen   

Intervjuerna transkriberades ordagrant från bandspelaren till ett worddokument. Vid 

transkriberingen så visade sig bandinspelningen i ett fall vara av låg kvalitet då 
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intervjupersonen talade med låg röst i vissa partier. Bandspelaren gick dessutom sönder så att 

den inte gick att spola bak, fram eller pausa men informationen gick ändå att få ut efter otaliga 

genomlyssningar. Direkt efter intervjuerna antecknade jag sådant som jag hade observerat 

under intervjuerna som störningar och rummets utformning med mera. Utifrån utskrifterna 

från alla intervjuer så gick jag igenom fråga för fråga. Jag skrev ner i ett worddokument vad 

varje arbetsgivare hade svarat lite kort under varje fråga för att sammanställa materialet. Efter 

denna process så tog jag ut teman som jag ansåg viktiga gentemot mitt syfte och mina 

frågeställningar. Det sista steget var att få fram gemensamma begrepp som kunde användas i 

min analys.  

 

Processen kan liknas vid en spårhundsprincip då jag pendlat mellan dessa olika delar i 

analysprocessen, mellan data och teori (Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn, 1991) En 

analys kan börja med en öppen kodning för att ta reda på vad som framkommit av intresse för 

studien (Starrin et. al., 1991). Ur koderna växer det fram vad som är gemensamt eller vad som 

skiljer sig åt mellan informanterna (ibid.). Den sista processen är att hitta enstaka begrepp, 

huvudteman som beskriver det väsentligaste som framkommit i studien såsom problem eller 

handlingar (Starrin et.al., 1991). Inför diskussionskapitlet så analyserade jag fram möjligheter 

och hinder för anpassning och social samt fysisk integrering, för att besvara min tredje fråga 

och dessa sammanfattade jag i en tabell (se bilaga 2). 

 

5.5 Reliabilitet 

Kan min studie göras om av andra och under andra tidpunkter är frågor man ställer sig när det 

gäller reliabilitet (Kvale & Brinkman, 2009). Eftersom min studie kom fram till liknande 

resultat som tidigare forskning om arbetsgivare och deras erfarenhet av anställda med 

funktionsnedsättning så bör min studie komma till samma grundläggande resultat om den 

studeras på nytt. Jag använde mig av teman och frågor som vägledning även om följdfrågor 

ställdes så finns huvudfrågorna presenterade som bilaga. Informanterna upplevde jag som 

avslappnade och att ingen fråga var för känslig för ärliga svar. Den anonymitet som utlovades 

hade nog också en påverkan till de ärliga svaren. De fick själva välja tid och plats för 

intervjutillfället och redan efter två intervjuer upplevde jag början till en mättnad i materialet.  

Deras upplevelser och erfarenheter pekade mot samma problemställningar och 

förutsättningar. Transkriberingen hade jag problem med i ett av fallen men det jag hörde 

skrevs ner ordagrant efter flera lyssningar. Det jag inte hörde togs inte med, så inga gissningar 
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har gjorts och inga ofullständiga citat har tagits med. Studien kan nog göras om och komma 

fram till samma resultat om inte förutsättningarna förändras för arbetsgivarna och dess 

omgivning.   

 

5.6 Validitet 

Med validitet menas om jag har mätt det som jag hade för avsikt att mäta, om korrekt metod 

har använts och om det speglar verkligheten (Kvale & Brinkman, 2009). Att studera 

arbetsgivares upplevelser och erfarenheter lämpar sig bäst genom intervjuer som ingår i den 

kvalitativa metoden. Handikappsforskningen är mångdisciplinärt och inga tidigare studier 

fanns att hitta om just arbetet med att integrera människor med funktionsnedsättning i 

verksamheter ur ett arbetsgivarperspektiv av sociologiska forskare. Mårten Söder som är en 

sociolog inspirerade mig då han har utformat fyra dimensioner av integration då han studerade 

integrering av utvecklingsstörda i skolmiljön. Utifrån dessa utformade jag teman som grund 

för min intervjuguide och täckte in den sociala och fysiska integrationen men också om 

organisatoriska förutsättningar kunde urskiljas. På detta sätt kunde jag mäta på vilket sätt 

människor integreras på arbetsplatser, vilka möjligheter och hinder som finns och hur 

arbetsgivarna arbetar för att lösa dem.  

 

 Enligt bland annat regeringens viljeinriktningsdokument 2010 och Statens statistiska byrå 

fick jag bekräftat att människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har 

svårare att finna, få och behålla arbete på den Svenska arbetsmarknaden. I tidigare forskning 

har statliga utredningar studerat arbetsgivares erfarenheter och bakomliggande orsaker till att 

nå, få och behålla arbete. Dessa studier har kommit fram till liknande resultat som jag. Jag 

tycker därmed att syftet är mycket relevant och viktigt även om den bara ger en liten inblick 

hos ett litet antal arbetsgivare i Luleå. Urvalet blev bra då jag fick flera olika branscher och 

storlekar på företagen. Validiteten anser jag som relativt god.  

 

5.7 Etik  

För att skydda individen har Vetenskapsrådet (www.vr.se) lagt upp fyra rekommendationer 

vid samhällsvetenskapliga studier som forskare kan utgå ifrån: 

 Informationskravet innebär att informanterna delges syfte med studien, att de deltar 

av egen vilja och att de kan avbryta när som helst. Informanterna skall också vara 

medvetna om att materialet bara ska användas till denna studie för att sedan raderas. 
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De ska också veta att studien ska offentliggöras samt om det finns en uppdragsgivare, 

som i detta fall Samhall AB. I detta fall är deltagandet passivt eftersom informanterna 

och deras verksamheter har garanterats anonymitet. Jag har uppgett dessa kriterier för 

informanterna.  

 

 Samtyckeskravet där informanterna går med på att vara med i studien. Samtycke har 

kommit från deltagarna själva, utom i ett fall där jag fick gå genom personalchefen 

men med bådas samtycke så genomfördes intervjun. Det är också viktigt att det är 

informanten som bestämmer längd och förutsättningarna för intervjun. Vid 

telefonsamtal med informanterna kom vi överens om tiden och de valde även 

förutsättningarna.  

 

 Konfidentialitetskravet innebär anonymitet för informanterna vars identitet inte får 

undanröjas. Detta löstes genom att arbetsgivarnas namn inte nämns samt att deras 

organisation benämns som en allmän bransch såsom restaurang, logistik, detaljhandel, 

tjänsteföretag samt idrottsförening.  

 

 Nyttjandekravet betyder att materialet bara får användas för denna studie Alla 

intervjuer har raderats efter transkribering för att säkerställa att materialet inte ska 

kunna användas till något annat än till denna studie.  
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6 Resultat av empirin 

Här kommer resultatet av mitt insamlade intervjumaterial. Jag har valt att presentera de fem 

företagen var för sig men med samma teman som kom fram under analysarbetet. Detta val 

baseras på att få ut det mesta av det insamlade materialet. Företagen är verksamma i olika 

branscher och har därmed olika förutsättningar och arbetssätt. På detta sätt kan varje 

arbetsgivares upplevelse komma till sin rätt där både olikheter och likheter kan urskiljas och 

möjligheter och hinder. 

 

6.1 Detaljhandeln  

Detaljhandeln har cirka 100 anställda totalt, varav cirka sex personer med 

funktionsnedsättning har en fast anställning. De har kommit via Arbetsförmedlingen eller fått 

en funktionsnedsättning genom arbetet. I två år har Samhall AB haft en verksamhet hos 

detaljhandeln där de plockar och kör ut varor till kunder. I den verksamheten arbetar 

ytterligare 15 personer med funktionsnedsättning. Idén med denna verksamhet kom från södra 

Sverige där den var beprövad och utifrån detta initierades en kontakt med Samhall AB. 

Detaljhandeln är nu på väg att ta över två anställda från Samhall AB på så kallad ”övergång”. 

Anställda från Samhall AB får prova på att arbeta på företaget i ett år med lönebidrag innan 

företaget tar över anställningen. Deras arbetsuppgifter kan bestå av att plocka varor ute på 

avdelningarna eller att sitta i kassan. Arbetsgivaren har flera års erfarenhet av människor med 

funktionsnedsättning. Detaljhandeln har många policydokument om bland annat mångfald 

men arbetsgivaren vet inte om människor med funktionsnedsättning ingår i dem. De har 

nyligen dragit igång ett hållbarhetsarbete men det är ännu oklart vad det kommer att handla 

om.  

 

6.1.1 Anpassning av arbetskrav kräver lönebidrag 

Det stöd som arbetsgivaren upplever sig behöva, för att kunna anpassa arbetskraven och 

arbetsplatsen är lönebidrag. Arbetsgivaren tycker det är bra att de anställda med 

funktionsnedsättning får prova på arbetsuppgifterna innan anställning. Verksamheten får 

ersättning för den tid det tar att lära ut och ersättningen utgår från vilken funktionsnedsättning 

de har. Innan personer med funktionsnedsättning ska anställas så får de praktisera för att 

sedan gå över till lönebidragsanställning och om de klarar av att lära sig arbetsuppgifterna 

inom ett år så får de välja att bli anställda av företaget eller att gå tillbaka till Samhall AB.  
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De arbetskrav som jag identifierade hos detaljhandeln är följande: 

 Vara användbar 

 Ha högt tempo 

 Vara stresstålig 

 Tåla förändringar  

 Fysiskt arbete 

 

Kassan är ett arbetsmoment där kunderna förväntar sig ett visst tempo.  Kunderna är olika och 

kan ställa svåra frågor vilket kan orsaka stress. Detta innebär att en person som inte tål snabba 

förändringar och kan byta arbetsuppgifter snabbt inte kan arbeta där. De ska kunna plocka 

varor ute på avdelningarna, sitta i kassan och hantera datorer. Enligt arbetsgivaren gör dessa 

krav att arbetet inte passar alla människor. Även människor med funktionsnedsättning måste 

kunna alla förekommande arbetsuppgifter för att integreras fullt ut i verksamheten och få en 

fast anställning. De måste kunna vara användbara och om individen inte känner sig redo efter 

ett år har de en möjlighet att gå tillbaka till Samhall AB. Arbetsgivaren beskriver sin 

upplevelse, när arbetstagaren inte klarar av alla förekommande arbetsuppgifter: 

 

Då har vi nog inget arbete, det är svårt. Då skulle jag göra fel om jag skulle rekrytera 

någon till ett sånt jobb och få några såna problem för att då kommer det inte att bli 

roligt, dem kommer att må dåligt […] 

 

Verksamheten arbetar med olika lösningar för att anpassa arbetskraven för personal med 

funktionsnedsättning under övergången: 

 Arbetsplan 

 Prova på 

 Tid att lära 

 Flexibla arbetsvillkor (arbetstid, arbetsuppgifter och rotation) 

 Arbetsteknik och arbetshjälpmedel 

 

Nyanställd personal får börja i kassan eftersom detta är det viktigaste i verksamheten som går 

ut på att sälja varor och sedan är de ute på avdelningarna. När personal kommer från Samhall 

AB så gör de tvärtom, de börjar med enklare arbetsuppgifter som de kan känna sig trygga med 

och får sedan prova att arbeta i kassan när de känner sig redo. Arbetsgivaren lägger upp en 

plan över arbetsuppgifter tillsammans med arbetstagaren som de utgår ifrån och bygger upp 
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under året. Den handlar om vad personen ska börja med och hur utvecklingen ska se ut. 

Arbetsgivaren tycker det är viktigt att personalen ska få prova på saker när tid och möjlighet 

finns till detta. De måste ha möjlighet att få träna sig för att se om de kan växla över till andra 

arbetsuppgifter. Arbetsgivaren berättar om en gång när han fick erfarenheten av att allt är 

möjligt bara chansen ges. Det handlade om en arbetstagare som ville lära sig kassan: 

 

[…]Nä, jag tror inte det blir bra. Det var inte rätt mot honom eller kunderna. När jag 

var på semester och kom tillbaka så satt han i kassan och bara log mot mig och då 

hade han fått börja när jag var borta men det tog mycket, mycket längre tid för honom. 

[…] Det var en jättebra lärdom, faktiskt att det går och att jag inte ska vara 

överdomare. De måste få testa. 

  

Tiden är ett återkommande tema. Att verksamheten ska ha tid att lära ut och att arbetstagaren 

ska få den tid det tar att få prova på olika arbetsuppgifter. När det gäller arbetstid så har 

människor med funktionsnedsättning samma villkor som andra. Verksamheten måste anpassa 

sig efter kunderna som även kommer på kvällar och helger och handlar. De kan erbjuda hel 

och deltidstjänster samt att arbetar de på helger så får de lediga dagar. De använder sig av 

arbetsrotation så att personalen inte sitter i kassan för länge och sliter ut sig där. När 

personalen har behov av avlastning så tillhandahåller arbetsgivaren detta i form av 

arbetsteknik och arbetshjälpmedel. Hjälpmedel såsom höj och sänkbara vagnar för att komma 

upp till en bra nivå och eltruck för att höja eller sänka pallar. Arbetsgivaren upplever att de 

kan vara ganska flexibla med arbetsvillkoren. 

 

6.1.2 Behov av kunskap, kommunikation och socialt stöd 

När ny personal från Samhall AB anländer så placeras de i en arbetsgrupp. Där sker 

introduktion och upplärning av kunnig personal som arbetat där länge. De utser en 

gruppledare som är ansvarig för sitt område eller avdelning och hittar själva en arbetsform 

som fungerar bra. Människor med funktionsnedsättning umgås med alla inom det området i 

det dagliga arbetet. Arbetsgivaren berättar att förr i tiden så var det många anställda med 

funktionsnedsättning som hamnade i varuintaget och som plockade upp varor och prismärkte 

varorna. De hade olika arbetshandikapp och de skulle inte vistas ute bland kunderna. Idag är 

de ute på avdelningarna och sitter i kassan. Arbetsgivaren upplever att en del kommer med 

dåligt självförtroende men det har visat sig bli bättre i takt med upplärning av nya 

arbetsuppgifter.  
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Arbetsgivaren berättar om att okunskapen om funktionsnedsättningen har gett upphov till 

konflikter. En fysisk funktionsnedsättning som att till exempel halta är lättare för 

omgivningen att förstå än en psykisk funktionsnedsättning som inte syns. De blir svårt för 

kollegorna att acceptera att de inte kan arbeta fullt ut och de kan glömma bort att personen har 

en funktionsnedsättning. När fördomar eller konflikter uppstår som kommer till 

arbetsgivarens kännedom så tas de hand om direkt. Arbetsgivaren beskriver en situation där 

en anställd har skämtat ironiskt. Den anställda med funktionsnedsättning har inte uppfattat 

nyanserna i det sagda och tagit upp detta med sin handledare. Handledaren talar om detta för 

arbetsgivaren som beskriver situationen för den anställda. Denna i sin tur får förklara för den 

utsatte hur han tänkte. Det händer inte ofta men när ny personal anländer från Samhall AB så 

kan det ske. Arbetsgivaren berättar att de informerar de närmaste arbetskamraterna om på 

vilket sätt personen har en mindre funktion.  

 

Arbetsgivaren beskriver en situation där en annan chef på företaget inte hade fått information 

om ett hjälpmedel och hur detta ledde till ett missförstånd:  

 

Vi hade en kille som behövde en kickbike, han kunde inte gå långa sträckor […]då fick 

han en kickbike och åkte runt […]det var en miss i informationen för en chef skällde ut 

honom för att han lekte och här jobbar vi! 

 

Arbetsgivaren löste detta genom att ringa upp den andra chefen och förklara situationen.  

 

6.1.3 Avslutande reflektioner från arbetsgivaren 

Arbetsgivaren upplever att orsaken till att de tog in människor med funktionsnedsättning har 

att göra med samhällsklimatet och samhällsdebatten. Det börjar i storstäderna och sprider sig 

sedan ute i landet. Kvotering tror arbetsgivaren inte på samtidigt som det är svårt på 

arbetsmarknaden så kan det bli fel att tvinga detta på arbetsgivare. Avslutningsvis tycker han 

att alla större arbetsgivare ska anställa människor med funktionsnedsättning eftersom de är en 

del av samhället. Det är viktigt att det är rätt person för arbetet och att de kommer in på rätt 

sätt. Så uppmaningen till andra arbetsgivare är att våga anställa! 
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6.2 Idrottsföreningen  

Föreningen arbetar med allt från administration till praktiska uppgifter. På kansliet är de fem 

anställda och utöver detta finns det tränare och spelare. Tre är på kansliet och två är ute på 

fältet. En av de anställda har kommit dit från Samhall AB på övergång och har varit hos dem 

hela 2010 och framåt som materialförvaltare. Arbetet innebär att serva idrottslaget med 

utrustning och tvätta kläder inför matcher och träningar. Inköp och städning är arbetsuppgifter 

som också utförs vid behov. De hade inga tankar på att kontakta Samhall AB men blev 

kontaktade av en person från Samhall AB som tidigare hade arbetat som ungdomsledare i 

föreningen. Vid denna tidpunkt hade de behov och den anställde från Samhall AB hade både 

intresse och tidigare erfarenhet av liknande verksamhet. Arbetsgivaren har erfarenhet av 

anställda med funktionsnedsättning som har kommit till dem via Arbetsförmedlingen och 

personen från Samhall AB som har varit där i över ett år. Idrottsföreningen har ingen policy 

om mångfald, jämställdhet eller hållbart arbete. De har en policy som gäller ungdoms-

verksamheten där de arbetar med mångfald när det gäller ungdomar med utländsk bakgrund.  

 

6.2.1 Anpassning av arbetskrav kräver lönebidrag 

Idrottsföreningen får ekonomiskt stöd för hjälpmedel och lönebidrag. De har inte så mycket 

resurser till att ta in människor med funktionsnedsättning. Lönebidraget är en förutsättning för 

att kunna anställa människor med funktionsnedsättning. Arbetsgivaren beskriver situationen 

så här: 

 

Det blir ju tuffare och tuffare för idrottsföreningar att även ha lönebidragsanställda för 

det går ju inte, procenterna går ju neråt och inte uppåt. Vi skulle nog kunna ha ännu 

fler människor anställda naturligtvis om man slapp värdera in kostnaderna för det. 

 

De arbetskrav som jag identifierade hos idrottsföreningen är följande: 

 Vara användbar 

 Ha intresse av arbetet 

 Självständigt arbete 

 Fysiskt arbete 

 Arbetstider 
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Arbetsgivaren berättar att det är en liten förening med få anställda på kansliet och därmed är 

de beroende av att vissa poster ska fungera. De tar in personer som är lämpade för uppdraget 

och det spelar ingen roll om personen har funktionsnedsättning eller inte. Eftersom intresse av 

arbetet fanns så visade sig personen vara mycket lämpad för uppgiften, enligt arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren upplever att arbetstagaren med funktionsnedsättning klarar av många olika 

arbetsuppgifter, vilket gör honom användbar. Det är ett självständigt arbete som är förlagt på 

olika ställen. Tillgång till bil är en fördel och vissa arbetsuppgifter innebär tunga lyft. Som 

materialförvaltare så krävs en person som kan jobba heltid på helger och kvällar då matcher 

spelas och då träningar är förlagda. 

 

Föreningen gör följande för att anpassa arbetet: 

 Arbetsbeskrivning  

 Flexibla arbetsvillkor (arbetstider, arbetsuppgifter, tempo) 

 Hjälpmedel 

 

Föreningen har en arbetsbeskrivning där det står vad personen med funktionsnedsättning kan 

göra och inte göra. Det finns saker som arbetsgivaren måste ta hänsyn till som exempelvis att 

undvika tunga lyft, stress eller högt tempo. Arbetsgivaren säger så här om arbets-

beskrivningen: 

 

Vi kan ju inte lasta på han allt som vad vi vill göra utan vi får ju naturligtvis tänka oss 

för att, är det här lämpligt […] Tycker han att det är roligt, tycker han det är kul och 

känns det som om han inte blir nervös för att vi ger han för svåra uppdrag. 

 

Arbetstagaren får ta den tid som behövs för varje arbetsuppgift. Om det uppstår problem så 

förs en dialog och arbetstagaren får den tid det tar för upplärning. Arbetsgivaren berättar att 

en idrottsförening måste vara mycket flexibel när det gäller vilka arbetsuppgifter som utförs. 

Arbetsuppgifterna är varierande och de kan erbjuda enklare uppgifter. Arbetstiderna kan 

individen anpassa under veckorna då heltidstjänsten inkluderar kvällar, helger och lediga 

timmar. När det gäller tunga lyft så finns det hjälpmedel att tillgå som är höj och sänkbara.  

 

6.2.2 Behov av kunskap, kommunikation och socialt stöd 

Introduktionen av den anställda med funktionsnedsättning sker med hjälp av en handledare 

som utses av idrottsföreningen. Det finns en arbetsbeskrivning där det står vad den anställda 
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inte får utsättas för som till exempel stress eller tunga lyft. Alla på idrottsföreningen hjälper 

till, från spelare till tränare. De informerar och visar vad som ska göras. Arbetsgivaren säger 

så här om den sociala biten: 

  

Det är så naturligt, han är mitt i smeten i en 22-manna trupp och unga spelare och han 

trivs ju, den sociala biten är förnämlig. Han har ju blivit presenterad för våran A-

lagstrupp och våra tränare. Här har vi XX och han kommer att jobba som 

materialförvaltare, ta väl hand om han så han börjar trivas. 

 

Arbetstagaren med funktionsnedsättning har daglig kontakt med alla som arbetar inom 

föreningen det vill säga medarbetare på kansliet, tränare och spelare. De behandlar inte 

personen annorlunda än andra och arbetsgivaren upplever hans symptom som lindriga och att 

han inte kan särskiljas något från andra. De tar emot medarbetare på samma sätt och på ett så 

bra sätt de kan. Arbetet är självständigt och det finns stunder när arbetstagaren med 

funktionsnedsättning arbetar ensam ute på arbetsställen för att förbereda matcher och 

träningar. Det är en del av arbetsrollen som materialförvaltare.  

 

De hade aldrig tänkt på Samhall AB, att den möjligheten fanns. Arbetsgivaren upplever att det 

finns en okunskap i vilka vägar man kan gå. Arbetsgivaren upprepar ordet dialog, att de för en 

ständig dialog med arbetstagaren med funktionsnedsättning. Om problem uppstår så kan 

arbetstagaren komma och prata. För arbetsgivaren är det viktigt att de anställda trivs och har 

intresse. Det är också viktigt att den anställda med funktionsnedsättning inte blir nervös för att 

uppdragen är svåra. Arbetstagaren kan prata med arbetsgivaren om allt och för även en daglig 

dialog med tränare och lagspelare. Arbetsgivaren har veckomöten då och då där information 

ges om vad som väntar inom den närmaste tiden med mera.  

 

6.2.3 Avslutande reflektioner från arbetsgivaren 

Anställningen ska passa arbetstagaren och verksamheten enligt arbetsgivaren. En arbetstagare 

måste tycka att arbetet är roligt och meningsfullt samt att de måste trivas. Arbetsgivaren ser 

positivt på att anställa arbetstagare med funktionsnedsättning. Idrottsrörelsen kan vara en bra 

miljö, dels för att idrottsföreningar är en viktig del i samhället. Han uppmanar andra 

arbetsgivare att se det positiva men också att vara noggranna och ta reda på fakta. Att ta reda 

på problemet och att göra en arbetsbeskrivning så att personen passar för arbetet. ”För oss har 

det varit lyckat!” Säger arbetsgivaren. 
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6.3 Tjänsteföretaget 

Företaget utför hushållsnära tjänster både för privatpersoner men även mot företag. De har 

cirka 30 anställda. De har två anställda med funktionsnedsättning som har kommit via 

övergång från Samhall AB och en via Arbetsförmedlingen och de har varit på företaget i drygt 

ett halvår. Huvudsakligen arbetar företaget med städning men åtar sig även trädgårdsarbete, 

fastighetsskötsel och barnpassning. De har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen så 

därför såg de inte något behov av andra intressenter. Verksamhetschefen blev kontaktad av 

Samhall AB för ett samarbete.  De är underentreprenör åt Samhall AB och ska ta emot 

övergångar från dem vid behov. Arbetsgivaren har ingen tidigare erfarenhet av anställda med 

funktionsnedsättning utan har erhållit lite erfarenhet under det halvår han har haft de anställda 

från Samhall AB och Arbetsförmedlingen. Företaget har en mångfald bland personalen när 

det gäller kön, ålder och etnicitet. De vill vara öppna för vilka de tar oavsett tidigare historia 

eller påbrå. De har ingen policy på företaget mer än hur arbetet ska utföras ute hos kunderna. 

 

6.3.1 Anpassning av arbetskrav kräver lönebidrag 

Ekonomiskt stöd i form av lönebidrag och hjälpmedel är en förutsättning för företaget. 

Arbetsgivaren säger så här om lönebidrag: 

  

Vi kan inte ta in folk på halvfart och betala full lön, då går vi i konkurs så att, det är det 

första sedan beror det på hur mycket nedsatthet man får stöd för. […]Vi har ju 

lönebidrag för dem som är nedsatta beroende på vad som är nedsatt men vi får ju 

anpassa oss efter det. 

 

Lönebidraget hjälper till så till vida att företaget kan ge individer med funktionsnedsättning 

lön för de fyra timmar de har arbetat på ett uppdrag som är på två timmar. Företaget får bara 

inkomst för två timmar från uppdragsgivaren så lönebidraget kompenserar för resterande 

timmar. Hjälpmedel får de också samt handledare för arbetstagaren med funktionsnedsättning 

vid behov som har ansvaret för att allt fungerar ute hos kunden.  

 

De krav som identifierades hos tjänsteföretaget är: 

 Fysiskt arbete 

 Arbetstid 
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Alla arbetsuppgifter de kan erbjuda är fysiska och de vet inte alltid i förväg hur det ser ut dit 

de kommer eller exakt vad som måste göras. Arbetstagarna arbetar heltid och måste fylla upp 

sina timmar eftersom företaget får betalt per timme. Många av städuppdragen sker på 

morgonen.  

 

Anpassningar och arbetssätt på företaget: 

 Provperiod 

 Tid att lära 

 Flexibla arbetsvillkor (arbetstider, arbetsuppgifter, tempo) 

 Hjälpmedel 

 

Alla nyanställda får en introduktion och internutbildning och arbetstagare med 

funktionsnedsättning får även en provperiod på två veckor. Den är till för att individen ska få 

tillfälle att känna av hur mycket de klarar av. Arbetsgivaren tycker det är viktigt att hitta 

arbetsuppgifter som passar arbetstagarna, som de kan klara av. Han säger så här: 

 

Det är så viktigt för dem som är nedsatta att de kanske kan jobba där igen och att de 

själv kan känna, få en provperiod och känna av hur mycket de klarar av, vi får inte vara 

chef utan vi måste ju…de kanske tror att de klarar av allt. 

 

Arbetstagarna med funktionsnedsättning får lite mer tid på sig än andra. När det gäller 

arbetstider så arbetar alla på företaget heltid men de kan anpassa schemat efter behov. De kan 

arbeta halva dagen och vara ledig resten av tiden. Arbetstiden anpassas också efter 

funktionsnedsättningen och ett arbete som tar två timmar får arbetstagaren göra på fyra 

timmar. De kan också anpassa så att individen arbetar två timmar på ett arbete som tar fyra 

timmar. Hjälpmedel som företaget har införskaffat för att anpassa de fysiskt tunga jobben är 

specialbyggda städvagnar och skaft. 

 

6.3.2 Behov av kunskap, kommunikation och socialt stöd 

Samhall AB informerar företaget om det är något speciellt de behöver veta om 

funktionsnedsättningen som kan påverka arbetet. Introduktionen av arbetstagare med 

funktionsnedsättning skiljer sig inte från andra arbetstagare. Det är viktigt att informera till 

dem det berör om att personen jobbar långsammare på grund av den här funktionsned-

sättningen. ”Dem det berör” är den grupp som individen kommer att tillhöra. Om det påverkar 
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arbetet så är det viktigt att arbetskamraterna som de ska jobba tillsammans har kunskap om 

vad det är. Arbetstagare med funktionsnedsättning arbetar alltid i grupp oavsett vilken kund 

de kommer ut till och ibland har de även en handledare med sig.  

 

6.3.3 Avslutande reflektioner från arbetsgivaren 

Arbetsgivaren tycker inte att kvotering ska tillämpas. Anställning ska vara upp till 

arbetsgivaren att bestämma då de måste utgå från företaget. Det är bra att kunna hjälpa till 

genom samarbete med Arbetsförmedlingen och Samhall AB. Till andra arbetsgivare vill han 

säga att deras erfarenheter hittills har varit mycket bra och positiva. Arbetsgivare kan prova i 

en månad och se vad de klarar av och hur det fungerar. Arbetsgivaren är glatt överraskad över 

att de kan arbeta på den nivån som de gör och att de kan göra mer än han hade trott från 

början. Han kommer definitivt att anställa fler.  

 

6.4 Logistikföretaget 

Företaget i Luleå ingår i en större entreprenad- och logistikföretag som finns över hela 

Sverige. De utför säsongsarbete som vintertid innebär klippning och skötsel av grönytor för 

kunds räkning och på vintern snöskottning med traktor eller manuellt.  De är tre anställda året 

om och under sommarhalvåret anställs mellan 30-50 stycken medarbetare. Det är mestadels 

ungdomar men också en person med funktionsnedsättning från Samhall AB som under 

vinterhalvåret går tillbaka till Samhall AB. Den anställda med funktionsnedsättning har varit 

på företaget till och från i ett halvår. Arbetsgivaren har arbetat med honom tidigare på ett 

annat företag, så totalt blir det tre säsonger som de arbetat tillsammans. Arbetsgivaren tog 

själv kontakt med personen i fråga eftersom han var duktig och kom då i kontakt med Samhall 

AB där han är anställd. Eftersom de ingår i ett större koncept så finns det policydokument om 

mångfald och jämställdhet och de försöker göra det bästa för alla individer som är möjligt. 

 

6.4.1 Anpassning av arbetskrav kräver lönebidrag 

Arbetsgivaren berättar att de kan sätta in extra personer i verksamheten men att det måste gå 

ihop ekonomiskt också. Han upplever situationen så här: 

 

Ja visst, har man stöd av något slag då kan man ju alltid ta in någon som kanske inte 

kan göra ett fullt jobb som en normalt arbetsför kan. Då kan man vara fyra på det 

området som man kanske hade planerat att vara tre om man får ekonomiskt stöd, så där 
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finns ju alla möjligheter att ta in fler personer. Då blir det som en extraresurs 

egentligen som man inte har några krav på, då har man inte samma krav på dem heller. 

 

De krav som företaget ställer på sina anställda handlar om: 

 Fysiskt arbete 

 Arbetsvillkor (arbetsuppgifter, arbetstider, tempo) 

 Bra lokalsinne 

 Utomhusarbete 

 

På logistikföretaget är det fysiskt arbete som ska göras på en bestämd tid, på en bestämd plats 

och i en bestämd takt för att hinna med allt. Arbetsgivaren förklarar situationen så här: 

 

Det är ju ett fysiskt arbete därför är det ju fysiska personer som jag söker […] Det är 

utomhus och det är fysiskt arbete så det går inte att hitta så mycket annat i och med att 

det finns inget annat just där. 

 

Arbetstiden som gäller är dagtid och de måste anpassa sig till att inte använda gräsklippare 

före klockan 7 på morgonen eller efter klockan 10 på kvällen. De har personal som arbetar 

både hel och deltid. Det är stora ytor som ska klippas och de ska hinna en viss yta på en viss 

tid. Detta innebär att den anställde måste hålla ett ganska högt tempo och ha ett bra 

lokalsinne. De ska ibland inte klippa hela gräsmattan utan det finns gränser och detta måste de 

anställda lära sig fort. Arbetsuppgifterna är få, det finns inte så mycket att erbjuda. Klippa 

gräs, rensa rabatter och trimma buskar, det är tre moment som finns men eftersom det krävs 

ett kunnande så utför varje person bara ett utav momenten. Det är fysiskt jobbigt att hantera 

en trimmer fem dagar i veckan och alla klarar inte av det. Arbetsgivaren skulle vilja införa 

rotation men säsongen är så kort och det behövs ett kunnande om områdena som de klipper 

och därmed finns inte den möjligheten i dagsläget. 

 

Företaget har inte så många anpassningsmöjligheter som det ser ut idag på grund av 

arbetsuppgifternas karaktär men det jag kunde identifiera var följande: 

 Flexibla arbetsvillkor (arbetsuppgifter, arbetstid) 

 Hitta andra arbetsställen vintertid 
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Företaget kan erbjuda deltidstjänster om önskemål finns. Arbetsgivaren tycker att de kan vara 

flexibla om individen också ställer upp vid behov, det handlar om att ge och ta. Arbetet kan 

bli enformigt då arbetstagarna utför samma moment men detta har arbetsgivaren löst genom 

så kallade ”extra jobb”. Det handlar om andra arbetsuppgifter inom branschen som arbets-

tagarna får utföra i slutet av veckan. Arbetstagaren med funktionsnedsättning har haft intresse 

och önskemål om arbete vintertid men arbetsgivaren har inte den platsen just nu. 

Arbetsgivaren försöker lösa detta genom att hitta leverantörer som har möjligheten att ge 

honom arbete. Det ligger i hans intresse att få behålla duktig personal från år till år.   

 

6.4.2 Behov av kunskap, kommunikation och socialt stöd 

På logistikföretaget arbetar de anställda i grupp om 2-4 stycken ute på grönområden där de 

även kommer i kontakt med allmänheten. Arbetsgivaren har ett arbetssätt där han bildar lag. 

Han är med dem i några veckor och observerar vilka som arbetar bäst ihop. Arbetsgivaren 

tycker att det bidrar till en bra sammanhållning med laganda, delaktighet och en strävan mot 

samma mål och goda resultat. Arbetsgivaren beskriver gruppen som en liten familj som 

umgås dagligen på sitt område som de ansvarar för. De känner varandra väl och det har inte 

varit några problem med fördomar eller dåligt bemötande. Om någon skulle hamna utanför så 

skulle han ta reda på orsaken och hjälpa personen. Ett bra sätt är att umgås med personen på 

dagarna och höra hur de resonerar och sen omplacera personen där han kan känna sig hemma. 

Arbetsgivaren introducerar alla nyanställda likadant och anser inte att hans arbetstagare med 

funktionsnedsättning behöver någon speciell introduktion. I hans ögon så ser han inte någon 

som har ett hinder. Alla behandlas lika. 

 

Arbetsgivaren vet inte vilka resurser det finns för att kunna anpassa maskinerna men han har 

en bra kontakt med Arbetsförmedlingen (som kan tillhandahålla hjälpmedel och bidrag). 

Arbetsgivaren försöker ha högt i tak för att undvika konflikter och missförstånd. I början av 

säsongen kan konflikter uppkomma som har med arbetsuppgiften att göra men alla ska kunna 

prata och lösa problem med varandra. Om detta inte går så får de komma till arbetsgivaren 

som hjälper till att lösa situationen. Arbetsgivaren tycker också att det är viktigt att ge beröm 

direkt till den det berör och inte till honom. Han informerar de anställda som ska arbeta med 

arbetstagaren med funktionsnedsättning att de inte kan kräva samma arbetsinsats av honom 

men inte varför. Han berättar om vad han brukar säga och vad som kan hända om han inte gör 

det: 
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Vi har inte samma krav på den här personen utan vi ska hjälpa honom så gott vi kan för 

att han skall kunna komma ut i arbetslivet på ett bra sätt. […] för annars kan en del 

tycka, varför gör han så lite, då kanske vi också gör så. 

 

6.4.3 Avslutande reflektioner från arbetsgivaren 

Arbetsgivare vet bäst vilka de behöver och det går inte att tvinga arbetsgivare till att anställa 

människor med funktionsnedsättning. Det blir inte bra för arbetsgivaren att få en person som 

inte fungerar på en arbetsuppgift och det blir inte roligt för arbetstagaren att inte kunna utföra 

arbetsuppgiften. Anställningen ska passa verksamheten och det finns människor med 

funktionsnedsättning som kan göra jobbet bättre än de som inte har funktionsnedsättning. Det 

beror på vilken arbetsuppgift de får. Arbetsgivaren ser positivt på att ha en anställd med 

funktionsnedsättning, för det har fungerat så bra.  

 

6.5 Restaurangen 

Restaurangen ingår i en organisation som har restauranger över hela Sverige. Totalt på denna 

restaurang så är det 35 anställda. De har två anställda med funktionsnedsättning som är inne 

på det tredje året. Arbetsuppgifterna består av att hålla rent ute i serveringen, exempelvis att 

torka bord och putsa fönster. De får även arbeta i köket när de har varit med ett tag. Det var 

företagets personalchef som är stationerad i södra Sverige som tog initiativet för fem år sedan 

att anställa personer med funktionsnedsättning och var den som tog kontakt med Samhall AB. 

Restaurangen har policy om mångfald, jämställdhet och hållbarhet. I dokumenten så nämns 

personer med funktionsnedsättning. Restaurangchefen har gått en kurs i hur man leder i 

mångfald och har varit med sedan starten för fem år sedan.  

 

6.5.1 Anpassning av arbetskrav kräver lönebidrag 

Restaurangchefen får lönebidrag och hjälp av Arbetsförmedlingen med andra ekonomiska 

lösningar. Till exempel om en anställd inte kan arbeta heltid. Hon säger att de har resurser och 

har fått bidrag och stöd vid behov. Arbetsgivaren har haft anställda som har krävt mycket av 

henne och då har hon ansökt om att få ett personligt biträde. Arbetsgivaren upplever att de kan 

anpassa allt. Jag kunde inte identifiera några arbetskrav. De kan erbjuda enklare arbets-

uppgifter. Det enda hinder i anpassningen är att företaget har ett miljökrav eller hygienkrav. 

De kan inte ta emot människor som är rullstolsbundna. Rullstolen kan ta med sig smuts in i 
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köket. De har inte möjlighet att rengöra rullstolen hela tiden samt att de inte kan anpassa 

köket för rullstolsbundna.  

 

Företaget har stora möjligheter till anpassning och dessa är: 

 Flexibla arbetsvillkor (arbetsuppgifter, arbetstider, tempo) 

 Hjälpmedel 

 Tid att lära 

 

De anställda med funktionsnedsättning börjar alltid arbeta ute i serveringen med enklare 

arbetsuppgifter såsom städuppgifter och att putsa fönster. Om de vill och har kunskapen så 

kan de börja arbeta i köket men de kan också stanna kvar ute i serveringen. Den enda 

skillnaden är att de byter titel. Heltids och deltidstjänster erbjuds, de anpassas utifrån hur 

många dagar i veckan anställda med funktionsnedsättning kan arbeta. De kan dela upp det 

genom att antingen arbeta långa men få dagar i veckan eller korta dagar hela veckan. Tempo 

är något som också går att anpassa och arbetsgivaren förklarar det så här: 

 

De torkar bord och är ute i serveringen och håller rent och snyggt och det gör dem ju 

helt i sitt eget tempo, det är ju där de börjar. […] Det är bara det att de allra flesta 

behöver bara lite längre tid på sig att lära sig. 

 

Tunga lyft förekommer i form av sopor som ska bäras ut. Restaurangen har skrindor men 

eftersom de är hjulförsedda så kan de inte, på grund av hygienkravet rullas i köket. Vägen 

från köket till det bakre utrymmet där skrindorna står får utföras av anställda som orkar bära.  

 

6.5.2 Behov av kunskap, kommunikation och socialt stöd 

När det gäller introduktion på arbetsplatsen så ser den likadan ut för alla nyanställda. De 

internutbildas, visas runt och presenteras för personalen. Alla umgås med varandra på 

restaurangen i det dagliga arbetet. Det enda undantaget är på lunchrasten som tas i intervaller, 

då är det sällan två personer samtidigt i lunchrummet. Arbetsgivaren säger att ”det är som 

vanligt, dem är ju som en vanlig anställd, det är ju ingen skillnad”. 

 

Restaurangen anställer många unga människor och det kan förekomma okunskap i början av 

anställningen, när det gäller att förstå varför anställda med funktionsnedsättning inte behöver 

utföra vissa arbetsuppgifter. Enligt arbetsgivaren är det också svårt för unga att förstå varför 
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någon med psykisk funktionsnedsättning måste tas på ett annat sätt än andra. Restaurang-

chefen kan inte tala om diagnosen och får hitta andra lösningar till att förklara. Arbetsgivaren 

har fått gå en utbildning i hur man leder i mångfald och ser som sin uppgift att förmedla detta 

vidare till sina anställda. Arbetsgivaren tycker att det är viktigt att ha en bra dialog med den 

anställda med funktionsnedsättning om anpassningen av arbetsplatsen. Hon har även en bra 

dialog med deras samarbetspartners, Samhall AB och Arbetsförmedlingen. Vid problem så tar 

hon kontakt med Samhall AB som i sin tur tar kontakt med Arbetsförmedlingen och de träffas 

alla för att lösa problemet. Hon beskriver deras kommunikation så här: 

 

Kommunikation i alla led. Att det är lika viktigt från ja men oss som företag som 

anställer de här personerna till att det är Samhall eller Arbetsförmedlingen, för alla 

parter som har något med det här att göra, att man har en jäkligt bra dialog. 

 

Arbetsgivaren låter individen med funktionsnedsättning bestämma om denne vill tala om sin 

diagnos eller inte till sina medarbetare. I vissa fall har de ålagt henne att göra det och i andra 

fall så vill de inte alls tala om det. Hon förklarar hur hon gör när individer inte vill tala om sin 

diagnos och vad som händer om de väljer att göra det: 

 

Det viktiga är att man utbildar dem eller att jag som chef gör det, att jag är djävligt 

tydlig med att nummer ett, det är inte okej och nummer två, att liksom det är så här det 

är, att man får försöka förklara och det bästa är ju dem personerna som har velat tala 

om sin diagnos själv med egna ord eller sin funktionsnedsättning för den delen. Då har 

dem köpt det direkt, då har det som inte varit något. 

 

Arbetsgivaren berättar att det blir diffust om anställda med funktionsnedsättning inte vill tala 

om sin diagnos, att medarbetarna får svårt att acceptera att de inte gör lika mycket. Hon får i 

detta läge vara bestämd och tala om att det inte ska ifrågasättas utan den anställda med 

funktionsnedsättning ska göra de här arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren säger att det handlar 

mycket om chefskapet, att hon som restaurangchef inte ska acceptera fördomar eller dåligt 

bemötande. Hon tycker också att det är viktigt att hon har en dialog med föräldrar till de 

anställda med funktionsnedsättning. Det är viktigt att samarbeta och få hjälp av föräldrarna 

också till de anställda med funktionsnedsättning. Om arbetsgivaren inte har möjlighet eller tid 

att hjälpa till med praktiska saker så kan föräldrarna hjälpa till. Det kan vara till exempel att få 

tillgång till sjukpenning om de vill gå ner i tid. 
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6.5.3 Avslutande reflektioner från arbetsgivaren 

Arbetsgivaren är glad för att hon fått chansen att vara med att hjälpa människor med 

funktionsnedsättning till att komma ut i arbetslivet. Däremot tycker hon inte att det är rätt att 

ett företag skulle få böter, om de väljer att inte kvotera in människor med funktions-

nedsättning i verksamheten. Då ska det även ges böter om arbetsgivare inte tar emot lika 

många kvinnor och män eller på grund av etnisk bakgrund.  Hon tycker att det är människors 

syn som måste förändras. Restaurangchefen tycker att arbetsgivare ska anställa för att det är 

värdefullt. Framförallt för att lära unga människor att vi ser likadana ut men att en del behöver 

mer stöd och hjälp än andra. Om unga människor har fördomar så raderas dessa ut ganska 

snabbt, om arbetsgivare kan visa att anställda med funktionsnedsättning klarar av saker och 

att de är lika värdefulla. 
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7 Diskussion 

Samhällets värderingar och normer betyder mycket och insatser sätts in för att hjälpa 

människor med funktionsnedsättning som exkluderas från arbetslivet. Ju fler som arbetar 

desto större välfärd.  För att alla ska ha rätt till arbete så måste alla människor accepteras efter 

sin egen förmåga. Arbetsgivarna känner ett socialt ansvar och spelar en stor roll som 

grindvakter, då de kan hjälpa människor in i arbetslivet. De vill inte bli tvingade genom 

kvotering till att anställa, utan de tar in människor som har intresse och som kan klara av 

arbetet. En positiv trend i samhället är att företag har börjat se lönsamheten i att människor 

ska spegla deras kundkrets som består av en stor mångfald. Att förena människors olika behov 

i och med deras funktionsnedsättning, med de allt högre kraven i arbetslivet kan ses som ett 

stort hinder.  

 

Jag har träffat arbetsgivare som har valt att öppna grinden in i arbetslivet för människor med 

funktionsnedsättning. Med hjälp av bidrag från staten och en vilja att våga prova så har de 

tagit steget. Jag vill lyfta upp dessa goda exempel och visa på möjligheter och hinder med 

integrering. Inte alla företag som jag undersökte har dokumentation i form av policyn om 

mångfald eller hållbarhet men oavsett hur det ser ut, så agerar de. I min undersökning visade 

sig arbetsgivarna vara mycket positiva till att anställa människor med funktionsnedsättning.  

Erfarenheten har mycket att göra med den positiva bilden vilket också kan bekräftas i andra 

studier. Knutsson & Persson (2001) säger att erfarenheten av att ha anställda med funktions-

nedsättning bidrog till att arbetsgivarna såg positivare på att anställa fler.  

 

Mitt syfte var att beskriva arbetsgivarnas upplevelser och erfarenheter av arbetet med att 

integrera anställda med funktionsnedsättning i deras verksamhet. Arbetsgivarnas erfarenhet 

var olika långa men efter två intervjuer började jag redan känna en mättnad, då de uppgav 

liknande upplevelser. Alla var positiva och de såg inte en människa med funktionsnedsättning 

utan de behandlades som alla andra, som en i gänget. Utifrån mina frågeställningar om 

anpassning, social och fysisk integrering samt möjligheter och hinder, så fick jag fram 

olikheter men också likheter. Nästan alla arbetsgivare arbetade utifrån arbetsgrupper och de 

hade hittat intressanta arbetssätt för att lösa problem. Jag har delat upp diskussionen utifrån 

mina frågeställningar för att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar som gällde 

arbetet med anpassning, fysisk och social integrering samt möjligheter och hinder.  
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7.1 Anpassning  

Lönebidrag var något som samtliga arbetsgivare upplevde att de behövde för anpassning av 

arbetsvillkoren. De mindre företagen var mer beroende av ekonomiskt bidrag än de större. I 

slutändan ska företagen ta över anställning utan lönebidrag vilket inte alla upplever att de kan. 

Tiden är den avgörande faktorn. Arbetsgivarna upplever att anställda med funktionsned-

sättning behöver mer tid för upplärning och för att klara av arbetsuppgifterna.  Anpassning av 

arbetsuppgifter och tempo ansåg arbetsgivare vara viktigast enligt en tidigare studie av 

Knutsson och Persson, 2001.  Vissa yrken var av det slag så att anpassning av tempo inte gick 

att lösa. Att de anställda skulle få prova på olika arbetsuppgifter var viktigt för mina 

informanter. De beskrev olika orsaker. Det ger den anställde bättre självförtroende och de ser 

vad de klarar av samt att arbetsgivaren ser vad de klarar av. Några arbetsgivare upplevde att 

de anställda med funktionsnedsättning klarar av lika mycket eller mer än anställda utan 

funktionsnedsättning.  

 

Fysiska krav var något som förekom på företagen i min studie. Detta krav kunde kompenseras 

med hjälpmedel, andra arbetsuppgifter eller med stöd av arbetskamrater. En del företag hade 

bara arbetsuppgifter av fysiskt slag och då måste de få en individ som klarar av kravet. Typen 

av funktionsnedsättning spelade därför roll. Flexibla arbetsvillkor var något som de flesta 

arbetsgivarna upplevde att de kunde erbjuda, mer eller mindre. Vissa arbeten krävde kvällstid, 

helgarbete, endast heltid eller endast halvtid. De företag som kan anpassa bäst utifrån krav 

och behov är de som kan ge individen den tid de behöver, kan vara flexibla och som har 

enklare arbetsuppgifter. Då kan de anpassa oavsett vilken funktionsnedsättning individen har. 

 

Arbetsgivarna såg inte bara till deras bästa utan det var viktigt att arbetet även passade 

arbetstagaren och att ett intresse fanns. De arbetsgivare som jag träffade hade tagit steget och 

modet att anställa trots den ovissa utgången. Enligt min tolkning av Weber (1983) så handlar 

arbetsgivarna främst mål- och värderationellt. De har mål och behöver arbetskraft för att nå 

målet. I detta kanske de också ser en lönsamhet i mångfald. Deras handlande kan grundas sig 

på andra arbetsgivares agerande där lyckade resultat har kunnat uppvisas. Värderationell är 

handlandet i form av deras egna värden av plikt och vad som är rätt. De känner krav från 

omgivningens normer och tar en chans att anställa trots ovissa konsekvenser. Arbetsgivarna i 

min studie ville hjälpa dessa människor in i arbetslivet men att de måste utgå från deras 

verksamhet och individens intresse och förutsättningar.  
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En del av arbetsgivarna använde begreppet ”anställningsbar” vilket kunde betyda att personen 

måste kunna allt eller att personen kunde mycket utifrån sina förutsättningar. Jag skulle vilja 

använda ordet ”anställningsvärd” som enligt Furåker (2008) är ett bättre uttryck. 

Arbetsgivarna får ett år på sig att göra en person ”anställningsvärd” och intresserad av att 

stanna kvar. Detta är en trygghet för arbetsgivarna men också för arbetstagarna som får gå 

tillbaka till Samhall AB i fall de inte vill eller kan stanna kvar. Tydliga instruktioner från 

Samhall AB om individens begränsningar gav arbetsgivaren något att utgå ifrån. En 

arbetsplan nämndes också som en metod för att planera den anställdes utveckling under 

övergången. 

 

7.2 Fysisk & social integrering  

De flesta arbetstagare med funktionsnedsättning arbetade i mindre arbetsgrupper vilket 

hjälper både den fysiska och sociala integreringen. Detta bekräftas i en studie av Gustavsson 

(2010) som menar att det går bättre att komma in i en gemenskap i mindre grupper. Det som 

var gemensamt för alla företag, var att de anställda med funktionsnedsättning umgicks med 

anställda utan funktionsnedsättning i det dagliga arbetet. Det betyder att de inte hade 

arbetsställen avskilt från andra arbetstagare. På idrottsföreningen arbetar den anställda med 

funktionsnedsättning ibland själv men det hade även en materialförvaltare utan funktions-

nedsättning. Det hade med yrkesrollen att göra.  

 

Arbetsgivarna har sett till att anställda med funktionsnedsättning är både fysiskt och socialt 

integrerade enligt min mening. Detta grundar jag på att arbetsgivarna ser till att de behandlas 

som alla andra, de arbetar tillsammans med alla andra anställda och med samma arbets-

uppgifter.  Att enklare arbetsuppgifter erbjuds tycker inte jag är något negativt. Det betyder 

inte heller att det är arbetsuppgifter som inte är vanligt förekommande på arbetsplatsen. 

Tvärtom möjliggör det för arbetsgivare att ta in människor oavsett vilken funktionsned-

sättning de har, som kan utföra lättare arbete för att sedan avancera om de vill och kan. Enligt 

Tielman (2002) så blir inte en person socialt integrerad bara för att de är fysiskt integrerade. 

Hon menar att individer är olika och de behöver mer hjälp än att bara klara av arbets-

uppgifterna. Stöd från arbetsgivarna och kontakt med arbetskamraterna visade sig vara viktigt 

i Gustavsson (2010) studie för att kunna stanna kvar i en verksamhet. Arbetsgivarens stöd är 

viktigt i form av dialog med arbetstagaren för att ta reda på eventuella problem eller 
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utvecklingsmöjligheter. Om det uppstår konflikter eller missförstånd så tar arbetsgivarna tag i 

detta så fort de får kännedom om det. 

 

Arbetsgivarna har visat i min studie att de ger emotionellt, bidragande, informativt och 

värderande stöd. Detta är enligt House (1981) stödjande handlingar som bidrar till bland annat 

hälsa och effektivitet i ett företag. Det emotionella visas i form av dialog, de lyssnar och tar 

till sig eventuella problem. En av arbetsgivarna tog också upp att de försöker lyfta upp 

självkänslan hos den anställde med funktionsnedsättning. Bidragande stöd handlar om den 

hjälp de ger dem för att klara av arbetet som introduktion, hjälpmedel, biträde. Informativt 

stöd kan handla om att de får information om hjälpmedel och arbetsteknik så att de kan hjälpa 

sig själva. Det värderande stödet som beröm eller kritik kunde jag se framförallt hos 

arbetsgivaren på logistikföretaget. Där var det viktigt med att arbetskamraterna gav beröm 

eller kritik direkt till den det berörde. Arbetsgivarna tyckte att arbetstagarna med 

funktionsnedsättning gjorde ett bra eller bättre arbete än anställda utan funktionsnedsättning.  

Enligt Tielman (2002) så har en person ingen funktionsnedsättning om de arbetar lika bra i 

förhållande till vad som är normen.  

 

Introduktion av nyanställda med funktionsnedsättning sker på samma sätt som med anställda 

utan funktionsnedsättning. Däremot att informera nyanställda utan funktionsnedsättning om 

personal med funktionsnedsättning, visade sig vara viktigt i min studie. Arbetsgivarna 

informerade de personer som var berörda för att undvika frågor om varför vissa arbetstagare 

inte behöver göra lika mycket, varför de inte kräver samma sak av dem. Detta är viktigt för att 

undvika fördomar och prat bakom ryggen. Det finns ”osynliga funktionsnedsättningar”, till 

exempel psykiska och det kan försvåra acceptansen för att arbeta långsammare eller för att 

undvika vissa arbetsuppgifter. De missförstånd och konflikter som uppstod handlade om att 

kommunikationen och kunskapen inte hade fungerat, de uppstod oftast när nya anställda kom. 

Enligt Gustavsson (2010) så är kunskap och kommunikation om funktionsnedsättningen för 

alla på arbetsplatsen viktig, då den bidrar till en bättre förståelse, inkludering och minimerar 

problem.  

 

I min studie visade det sig att även missförstånd uppstod från ledningen som inte blev 

informerad om ett hjälpmedel för den anställde med funktionsnedsättning. Det är därmed 

viktigt med information och kommunikation i alla led. Enligt regeringen (www.regeringen.se) 

så blir bemötandet bättre om arbetstagaren med funktionsnedsättning ses som en person och 
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inte som någon med ett funktionshinder. På restaurangen utbildas alla arbetsledare i mångfald 

vilket kommuniceras ut till de anställda. Där var det högsta ledningen som initierade 

anställningen av människor med funktionsnedsättning och även mångfaldsutbildning för 

chefer. Restaurangchefen får även mycket stöd i frågor som rör de anställda med 

funktionsnedsättning, både från ledningen och från Samhall AB samt från 

Arbetsförmedlingen. Enligt Habermas (1988) så är förståelsen viktig när det gäller 

kommunikation. Inte bara utifrån individens egna känslor och åsikter utan också att de delas 

av medlemmarna i gruppen och av samhället.  

 

7.3 Sammanfattning: möjligheter och hinder  

I bilaga 2 har jag identifierat vilka möjligheter och hinder som jag hittade. Jag har valt att inte 

dela upp dessa efter företagen utan sammanfattat allt som kom fram. Detta hoppas jag kan 

hjälpa företagen vidare i deras fortsatta arbete med att integrera anställda med funktionsned-

sättning i verksamheten. För att förstå möjligheter och hinder till en handling så identifierar 

Engdahl och Larsson (2006) fyra kriterier. Motivet för handlingen, tillgängliga resurser och 

omgivningens betydelse idag och i framtiden. Motivet i detta fall kan ses som en vilja att 

hjälpa in människor i arbetslivet. Det behövs resurser i form av bidrag för att kompensera 

funktionsnedsättningen och arbetskraven. De mindre företagen är i störst behov av 

ekonomiska resurser. Samhällets insatser, ambitioner och värderingar påverkar arbetsgivarna 

också.  

 

Att prova på arbetsuppgifter var en fördel både för arbetsgivarna och för arbetstagaren med 

funktionsnedsättning. Flexibiliteten i företagen när det gällde arbetsvillkor varierade. En del 

arbetsgivare var begränsade på grund av arbetets art. Alla anställda introduceras in i 

verksamheten på samma sätt och har oftast samma arbetsvillkor. De kan behöva extra stöd i 

form av biträde för att underlätta för arbetsgivaren men också för att klara av arbets-

uppgifterna. Externt stöd är bra men kan också innebära hinder för integrering. Gustavsson 

(2010) kom fram i sin undersökning att stöd utifrån kan bidra till försämrade relationer. Den 

anställda med funktionsnedsättning blir mer integrerad vid upplärning av arbetskamrater och 

arbetsgivare.  

 

Beroende på verksamhet så arbetar de flesta i grupp. Detta kan underlätta den fysiska och 

sociala integreringen då arbetskamraterna kommer nära varandra. De kan ge stöd till varandra 
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och prata med varandra vilket ger en naturlig kontakt i det dagliga arbetet. Samma fenomen 

kan även ske på mindre arbetsplatser eller arbetsställen. När konflikter blossas upp så är det 

ofta på grund av okunskap, information som inte har delgivits alla i verksamheten och vid 

nyanställning. Om individen inte talar om varför denne presterar mindre eller inte gör alla 

förekommande arbetsuppgifter, då kan också konflikter uppstå. Utbildning i mångfald, 

kommunikation i alla led och socialt stöd är det som krävs enligt min mening. Detta gäller 

från ledningen till arbetsledarna till de anställda till externa kontakter. Både arbetsgivare och 

arbetstagarna med funktionsnedsättning behöver stöd. Det finns många möjligheter och de få 

hinder som finns går att lösa med kunskap, anpassning och en bra matchning av rätt person på 

rätt plats. Kunskap är viktigt för att kunna se möjligheter och hinder och för att handla 

(Engdahl & Larsson, 2006). Förståelsen av våra handlingar blir svår om de avviker från vår 

erfarenhet av hur det ska vara eller från våra värderingar (Weber, 1983). 
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8 Slutsatser och fortsatt forskning 

Samhalls matchning av rätt person på rätt plats i samarbete med arbetsgivarens vetskap om de 

förutsättningar som krävs är a och o för en lyckad integrering. Arbetsgivarna såg till sitt eget 

intresse såväl som till arbetstagarens. Arbetstagaren med funktionsnedsättning måste passa in 

på företagets krav och behov och vice versa. Anpassning, kunskap, kommunikation och 

socialt stöd var viktiga för en fysisk och social integrering. Arbetsgivarna hade olika 

arbetssätt för att lösa problem som uppstod och har många erfarenheter som de kan dela med 

varandra. De fick också lärdom genom att ha anställda med funktionsnedsättning, vilket 

uppskattades. Utbildning i mångfald verkar vara ett bra sätt för ökad acceptans av olikheter. 

Det spelar ingen roll om företag har saker nedskrivna om de inte gör något aktivt.  

 

Kommunikation i alla led visade sig vara viktigt, inte bara inom arbetsgruppen utan inom hela 

verksamheten samt med externa kontakter. Arbetsgivarna var positiva och upplevde att de 

anställda med funktionsnedsättning klarade av mer än deras förväntningar. Idag finns så 

många bra hjälpmedel och ekonomiska bidrag för att kompensera en funktionsnedsättning. 

Det handlar bara om att undersöka vad som finns och vem som kan hjälpa till med 

anskaffningen. Idag får arbetsgivarna som anställt arbetstagare med funktionsnedsättning 

information från Samhall AB om nedsättningen och vad de kan kräva av arbetstagaren. De 

kan även få hjälp med utbildning i mångfald via Samhall AB. Det sociala stödet var viktigt 

inte bara till arbetstagaren med funktionsnedsättning utan också till arbetsgivarna. 

Arbetstagare med funktionsnedsättning blev behandlade som vem som helst, vilket bidrar till 

integreringen. Att förena arbetsgivarnas krav och behov med arbetstagarens krav och behov 

beror på funktionsnedsättningen och anpassningsmöjligheterna på företaget.  

 

Utifrån denna studie så kom det fram att företag har hunnit olika långt i sitt arbete kring 

mångfald. Arbetet kan handla om utbildning, kommunikation och bemötande. Det skulle vara 

intressant att undersöka hur detta påverkar arbetet med att integrera människor med 

funktionsnedsättning i verksamheten. Studier kan göras utifrån flera perspektiv. Ledningen på 

ett företag, arbetsledare, anställda utan funktionsnedsättning, anställda med funktions-

nedsättning, externa kontakter och så vidare.  Jag har bara undersökt fem arbetsgivare och det 

skulle vara intressant att undersöka fler. Det kom fram att initieringen av mångfald, både när 

det gäller etnicitet och funktionsnedsättning har i många fall kommit från södra Sverige. Det 

kan vara intressant att jämföra små och stora städer och se om det finns någon skillnad. Om 
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storstäderna har kommit längre i sitt arbete med att integrera. Det skulle också vara intressant 

att jämföra stora och små företag då detta verkade ha betydelse för möjligheten till integrering 

i arbetslivet. Möjlighet till bra kommunikation och samarbeta kan också variera beroende på 

företagets storlek.  

 

Arbetsgivarna har så mycket att ge varandra när det gäller olika arbetssätt och lösningar på 

problem. De skulle behöva skapa ett forum för att dela sina erfarenheter så att fler företag blir 

inspirerade till att anställa arbetstagare med funktionsnedsättning. Det skulle också vara 

intressant att jämföra arbetsgivare som har anställt människor med funktionsnedsättning med 

arbetsgivare som inte har gjort det. Vad de ser som hinder och möjligheter. Diskursen 

angående funktionsnedsättning/funktionshinder, integrering/inkludering, 

arbetsförmåga/arbetsoförmåga, anställningsbar/anställningsvärd med mera är också intressant. 

Det finns också ett behov av en aktuell litteraturstudie av vad olika forskare har kommit fram 

till och vad som behöver forskas om i framtiden. Jag hoppas att jag med denna studie har gett 

en inblick i hur det ser ut idag, väckt nya tankar och idéer samt inspirerat arbetsgivare med 

eller utan anställda med funktionsnedsättning.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Vilken befattning/roll har du på företaget? 

Hur många anställda har ni med funktionsnedsättning? 

Hur länge har ni haft arbetstagare med funktionsnedsättning?  

Vilken erfarenhet hade du innan av människor med funktionsnedsättning? 

Kan du beskriva hur du kom i kontakt med Samhall AB? 

 

Organisatoriska förutsättningar: 

1. Kan du beskriva verksamheten lite kort? (bransch, antal anställda)  

 

2. Vilka värderingar och normer upplever du att företaget har som främjar integrering av 

människor med funktionsnedsättning? Hur dokumenteras dessa? (policy) 

3. Vilka resurser upplever du att ni behöver för att kunna integrera anställda med 

funktionsnedsättning? (tid, pengar, hjälpmedel, biträde) 

4. Har du upplevt några svårigheter med att integrera anställda med 

funktionsnedsättning? 

Fysiska förutsättningar: 

5. Vilka arbetsuppgifter kan ni erbjuda anställda med funktionsnedsättning? 

6. Hur arbetar ni för att anpassa den fysiska arbetsmiljön för att tillgodose behoven som 

de anställda med funktionsnedsättning har? (tillgänglighet, hjälpmedel m,m.) 

7. På vilket sätt kan ni anpassa arbetsvillkoren så att behoven tillgodoses för anställda 

med funktionsnedsättning? (Arbetstid, tempo, arbetsuppgifter m,m.) 

Sociala förutsättningar: 

8. Hur introduceras de anställda med funktionsnedsättning i verksamheten?  

- Arbetsuppgifter 

- Arbetskamrater 

9. I vilka situationer finns det möjlighet till socialt samspel mellan anställda med 

funktionsnedsättning och utan funktionsnedsättning? (Fika, lunch, aktiviteter, 

arbetsuppgifter, samarbete, möten m, m.) 

10. Hur hanterar ni dåligt bemötande/fördomar gentemot anställda med 

funktionsnedsättning?  

Avslutande frågor/Framtiden: 

Vad tycker du om kvotering i arbetslivet av människor med funktionsnedsättning? 

 

Vad skulle du säga till andra arbetsgivare som funderar på att anställa individer med 

funktionsnedsättning? 

 

Är det något som jag inte har tagit upp som du tycker är viktigt? 
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Bilaga 2. Möjligheter och hinder 
 Möjligheter Hinder 

Anpassning  Bidrag för tid & 

anpassning 

 Få prova på 

arbetsuppgifter 

 Flexibla arbetsvillkor 

 Hjälpmedel, biträden 

& arbetsteknik 

 Vara användbar, dvs. 

Göra mer än vad som 

förväntas. 

 Arbetsplan, 

arbetsbeskrivning och 

anpassning av schema 

 Många olika 

arbetsuppgifter 

 Arbetsuppgifter och 

arbetskrav som inte 

går att anpassa till 

alla individer med 

funktionsnedsättning. 

 Vara användbar, dvs. 

kravet att kunna alla 

förekommande 

arbetsuppgifter 

 Fasta, obekväma 

arbetstider som ej går 

att anpassa. 

 Tid att lära 

 Hygienkrav 

Social & fysisk integrering  Samma introduktion, 

arbetsuppgifter och 

arbetsvillkor 

 Arbetsgrupp för 

inlärning och stöd 

 Kontakt i det dagliga 

arbetet 

 Konflikthantering 

 Stöd & dialog och 

utbildning i flera led. 

 Som alla andra – ser 

till individens bästa 

 Information till 

berörda om 

individens 

förutsättningar 

 Högt i tak – beröm 

och kritik till berörda 

 Osynliga handikapp 

såsom psykiska där 

individen ej vill tala 

om det. 

 Konflikter i samband 

med okunskap 

 Handledare 

 Lite raster för socialt 

umgänge 

 


