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Sammanfattning 

 
Syftet med studien har varit att undersöka om det finns skillnader i attityder hos de 
arbetsgivare som har anställt personer med funktionshinder, jämfört med de arbetsgivare som 
tog emot personer med funktionshinder som praktikanter, i grupperna över sex månader och 
under sex månader, samt om arbetsgivarens attityd har påverkat längden på praktiken? 

Metoden var kvalitativa intervjuer med sex arbetsgivare som varit i kontakt med Misas 
dagliga verksamhet.  

Resultatet visade framförallt att störst skillnad i attityd, mellan intervjupersonerna som 
anställt personer med funktionshinder och dem som tog emot praktikanter med 
funktionshinder. Arbetsgivare som anställde personer med funktionshinder hade mer tillit och 
förtroende för personen och ansåg att personer med funktionshinder kunde uppfylla deras 
krav, samt att lönebidrag var största anledningen att anställa personer med funktionshinder. 
Arbetsgivarna som tog emot praktikanter med funktionshinder trodde däremot inte att 
personer med funktionshinder kunde uppfylla arbetskraven samt fungera väl utifrån alla 
faktorer som är viktiga på arbetsplatsen. Resultatet visar att det finns mer likhet mellan 
arbetsgivarnas attityder i alla grupperna när det gäller känslor.  

 

 

Nyckelord: Arbetsgivare, funktionshinder, anställning, praktikant, arbetsträning, 
dagligverksamhet, attityd 

  



Abstract 

The purpose of this study was to investigate whether there are differences in the attitudes 
of employers who have hired people with disabilities, compared to those employers who 
accepted people with disabilities as trainees, in groups of six months and six months, and 
the employer's attitude have affected the length of the practice? 
The method was qualitative interviews with six employers who had contact with Misasadaily 
activities. 
The results showed above all that the greatest difference 
in attitude between respondentswho hired persons with disabilities and those who received 
the trainees with disabilities.Employers who hired persons with disabilities had more trust 
and confidence in the person and felt that disabled people could meet their requirements, 
and wage subsidieswas one reason for employing people with disabilities. The employers who 
took on trainees with disabilities did not, however, that people with disabilities could meet the 
job requirements and performing well against all of the factors that are important in the 
workplace. The results show that there is more similarity between employers' attitudes in 
all the groups in terms of emotions. 
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Inledning 

 

I dagens samhälle har arbetet en viktig funktion och betydelse i våra liv. Ett arbete är ett 
verktyg för att kunna uppnå ett bra och tillfredsställande liv. Med tiden förändras arbetslivet. 
(Sjöberg et al., 2011). Det som kännetecknar dagens arbetsliv är en försvagad organisation, 
medans individualiseringen har förstärkts i arbetet. En försvagning och avreglering av 
organisationen tyder på en minskning av de förr väldefinierade arbetsuppgifterna. Detta visar 
även på en minskning av tid och rum för utförande av arbetsuppgifterna. Istället har man idag 
organisationer som är mer flexibla och har förmåga att kunna anpassa sig i dagens föränderlig 
värld. En viktig egenskap som krävs för att dagens organisationer ska kunna överleva. Idag 
förväntar man sig mer flexibla och självständiga arbetstagare som effektiviserar sin arbetstid 
och sina arbetsuppgifter. Istället för att lägga ansvaret på överordnade, är det idag främst 
arbetstagaren som har ansvaret för arbetet. Det är idag arbetstagaren som måste anpassa sig 
till den föränderliga värld, där arbetsvillkoren ständigt förändras i organisationerna. Utifrån 
detta måste arbetstagaren utveckla sin kompetens inom social förmåga, speciellt viktigt är 
detta inom organisationer som är kundorienterade (Gustafsson, 2010).  

Arbetslöshet samt funktionshinder är ämnen som flitigt har uppmärksammats och debatterats i 
både media och inom politiken. I Sverige har man under en lång tid arbetat för att möjliggöra 
lika villkor för alla inom arbetslivet. Trots dessa insatser har arbetslösheten ökat för 
funktionshindrade individer (Koch et al., 2009). Funktionshindrade är ofta mer utanför 
arbetsmarknaden jämfört med resten av befolkningen i samhället, både under högkonjunktur 
och lågkonjunktur. Data hämtat från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att hela 15,5% av 
Sveriges befolkning (mellan åldrarna 16-64 år), alltså ca 900 000 personer, har en 
funktionsnedsättning. Drygt en halv miljon av dessa bedömer att deras arbetsförmåga 
dessutom är nedsatt (SCB, 2010). 

Molin (2004) har genom sin studie visat att förväntningarna om att få delta i arbetslivet är 
stora hos människor med funktionshinder. Arbetet är viktigt för bra livskvalitet och 
självständighet. 

Hos funktionshindrade individer har arbetsrollen stor betydelse. Genom ett arbete får de en 
“vi” känsla, där de får en chans att vara som vilken annan person som helst, med ungefär 
samma möjligheter att känna tillhörighet och delaktighet i samhället (Olson, 2004). 

Den forskning som idag finns kring arbetsmarknaden för personer med funktionshinder utgår 
främst från den funktionshindrades perspektiv, samt vilken betydelse funktionshindret haft, 
om man har stött på svårigheter på grund av funktionshindret. Det är självklart mycket 
positivt att man forskar kring den funktionshindrades tankar och upplevelser kring ämnet 
arbetsanställning/sökning, men jag tror att det även är viktigt att ha arbetsgivarens perspektiv i 
frågan med parallellt, då arbetsmarknaden består av både arbetstagare och arbetsgivare. 



En tidigare kvalitativ studie undersökte motivet hos arbetsgivarna att anställa unga personer 
eller acceptera dem som praktikanter. Resultat visade att de kriterier som är avgörande för 
arbetsgivaren var god fysik, motivation, intresse och vilja samt social kompetens. Alla 
arbetsgivarna i studien ansåg att alla ska få en chans till att komma in i på arbetsmarknaden 
(Johansson & Sandblom, 2009).  

Det är många faktorer som påverkar funktionshindrade personers chanser att få ett arbete och 
en av dem är arbetsgivarens attityder. Tidigare studier har påvisat att arbetsgivarens attityd 
gentemot funktionshindrade har en avgörande roll, när det kommer till minskning av 
arbetslösheten bland funktionshindrade (Knutsson et al., 2001). 

Koch utförde en kvalitativ studie där han visade vilka faktorer som påverkar synen på 
funktionshindrade individer hos arbetsgivare samt deras åsikt om arbetsplatsanpassning för 
dem. Studiens resultat visade att personlig erfarenhet, speciellt positiva, är viktiga faktorer för 
arbetsgivarens syn på att anställa individer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga 
(Koch et al., 2009).  

Det finns studier som visar en positiv attityd från arbetsgivaren gentemot funktionshindrade 
personer, där de uppskattar dem väl, med tanke på deras funktionsnedsättning och hur de 
klarar av att utföra sina arbetsuppgifter (Kregel et al., 1992). Andra studier har även visat att 
arbetsgivaren uppskattar andra egenskaper hos funktionshindrade personer än 
inlärningsförmåga samt arbetstempo.  

Andra studier har även visat att funktionshindrade människor har en positiv påverkan på 
arbetsplatsen samt på arbetsrelationerna. Även Lagerkvist och Harri (1998) har påvisat att 
arbetsgivarna som har erfarenhet av att ha en funktionshindrad personal även kan tänka sig att 
anställa en funktionshindrad individ i framtiden. I IFAUs rapporter från 2001 visas positiva 
attityder från arbetsgivarna som har erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade 
människor. En vidareanalys av rapporten hade ej utförts (www.ifau.se). 

Anledningen till att detta ämne valdes för denna C-uppsats är att det är högaktuella frågor i 
dagens samhälle. Studier som har undersökt arbetsgivarnas attityder gentemot 
funktionshindrade individer med nedsatt arbetsförmåga är relativt få. Vilken syn och vilka 
attityder har arbetsgivarna när det gäller funktionshindrade individer? Vilka faktorer spelar 
roll för att funktionshindrade individer ska få en praktik/anställning? Intresset för dessa 
frågeställningar har uppkommit under min yrkesverksamma tid som arbetskonsulent, 
arbetsterapeut och under min arbetspsykologiutbildning, både via arbetslivserfarenheter samt 
litteraturstudier. Det är arbetsgivaren som i slutändan har ansvaret för anställning. För att 
kunna skapa goda förutsättningar för funktionshindrade individer vid anställning, är 
samarbetet mellan arbetsgivaren samt arbetstagaren av största vikt, samt att båda känner ett 
ömsesidigt förtroende för varandra. 

  



Teorier och begrepp 

 

Då denna undersökning främst handlar om att granska attityder, kommer definitioner inom 
trekomponentsmodellen att användas för att beskriva attityder. Denna modell valdes då den 
ger en bred och god utgångspunkt för granskning av attityder. Trekomponentsmodellen 
kommer att ligga som grund för hela undersökningen; både tidigare forskning, 
frågeformulering, resultat och diskussion.  

Attitydbegreppet 

Attityder förekommer ständigt inom alla områden. Med attityd menas den inställning som 
individen har till något. Socialpsykologerna menar att det i en attityd förekommer tre 
komponenter. En affektiv/känslostyrd komponent, en kognitiv/kunskapsorienterad komponent 
och en handlings/beteende komponent. Individens beteende kretsar kring tendenser och 
avsikter med beteendet. Med affektiv komponent menas känslor kring ett objekt, som därför 
ibland även kan kallas för emotionella reaktioner. En kognitiv reaktion handlar om åsikter, 
tankar, motivation och frågeställningar samt kunskaper kring ett objekt. Vissa attityder är 
förändringsbara och ändras i olika situationer, medans andra attityder är något inlärt och kan 
därför läras om. Då man undersöker attityder genom tre olika särskiljbara reaktioner kan man 
få en uppfattning om objektets attityder (Eagly & Chaiken 1993).  

De tre tidigare nämnda komponenterna har alla en koppling till varannan men skiljer sig på 
vissa punkter. De känslor som finns hos en person, kanske inte alltid kommer till uttryck i 
beteendet, eller tvärtom, att beteendet inte alltid representerar objektets känslor. Ständiga 
diskussioner sker kring sambandet mellan beteenden och attityder, då det kan finnas andra 
förklaringar bakom ett beteende. En individ kan ha mycket starka känslor/åsikter om ett 
objekt, men låter ej denna attityd få komma till uttryck i sitt beteende.  Man håller tillbaka sitt 
beteende (uttryck till attityden) då individen kanske inte tycker att det är lämpligt för 
situationen. Ett exempel kan vara att man är rädd för att vara ensam om en åsikt inom en 
grupp och väljer då att ej yttra den. De förväntningar som en grupp har på individen är också 
viktig för individens beteende (Angelöw et al,. 2000).  

Forskning har visat att då en attityd förändras behöver det inte alltid innebära att den nya 
attityden har ersatt den gamla (Ajzen, 2001). Med detta menas att det kan förekomma dubbla 
attityder hos en person. En attityd som uttrycks för att det förväntas samt en annan attityd som 
är vanemässig men som hålls tillbaka. För att den vanemässiga attityden ska kunna bli ersatt 
av den uttryckta attityden krävs det rätt förutsättningar samt stark motivation. 
Senare forskning har också uppmärksammat begreppet ambivalens vilket innebär att en 
individ kan ha både positiv och negativ inställning till ett attitydobjekt (Ajzen, 2001).  
 
Cialdini (2005) förklarar att den attityd som en individ uttrycker i form av ett beteende 
(handling/ord) leder till att andra människor skapar eller bibehåller en bild utav individen som 
hänger ihop med individens självuppfattning. Attityder är av stor betydelse då de hjälper 
individer att snabbt kunna veta hur de ska ställa sig till en fråga.  



 

Attityders funktion 

 

Det finns fyra olika funktioner för attityder: 1- Underlättar för oss att förstå omvärlden. Ger 
stöd för hur man ska tyda händelser som sker i vardagen. 2- Tillgodose människans 
värderingar, behov och lära oss vilka beteenden som uppskattas och belönas samt vilka som 
istället bestraffas. 3- Skydda individens självkänsla samt stärka självförtroendet. 4- Förmedla 
våra värderingar till omvärlden och därmed visa vilka vi är som personer, vad vi tycker om 
och tycker mindre om (Angelöw et al., 2000). 

 

Funktionsnedsättning 

 

Detta begrepp används för att beskriva en nedsatt intellektuell, psykisk eller fysisk 
funktionsförmåga. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller 
övergående natur. Socialstyrelsen definierar funktionshinder som den begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen . Själva individen har 
inte ett funktionshinder om hinder inte finns i omgivningen. Med den nya definitionen på 
funktionshinder kan man på ett mer tydligt sätt belysa miljöns roll i funktionshindret och att 
det är just omgivningen som ligger till grund för funktionshindret (www.socialstyrelsen.se). 
 
Arbetsförmåga 

 

Detta ord används för att beskriva om en individ har egenskaper för att kunna bidra till arbete. 
Det som betonas i detta sammanhang är förutsättningarna hos individen att kunna klara av sitt 
arbete. Som mätinstrument har myndigheterna utvecklat strukturer, regelverk och mallar. Om 
man anses ha alla kvalifikationer är man med, om inte står man utanför arbetsmarknaden. 
Ofta är det från ett myndighetsperspektiv som detta begrepp används (Sjöberg et al., 2011). 
En ny definition för funktionsnedsättning som ska tydliggöra vad funktionsnedsättningen är 
hos personen samt de problem som uppstår för en funktionsnedsatt person i samhället. En 
funktionsnedsatt individ får funktionshinder då tillräckliga förutsättningar saknas eller då 
hinder finns i omgivningen.  

 

FN:s standardregler 

  

1992 tillträde FN standardregler som skulle skydda de funktionsnedsatta människornas 
rättighet och jämställdhet. I Sverige har man haft dessa standardregler som underlag till det 



politiska arbete som pågår för de funktionsnedsatta där man aktivt arbetar med att tillämpa 
dessa regler även i verkligheten. På en arbetsmarknad som även praktiskt ska kunna vara 
tillgänglig för alla, där de mänskliga resurserna används och tas till vara, är det av stor vikt att 
även uppmärksamma och upplysa arbetsgivaren resonemang samt erfarenhet kring ämnet 
(Sjöberg et al., 2011). 

 

Lagstiftning 

 

Under 1970-talet trädde nya arbetsrättsregler i kraft som någorlunda förbättrade den 
funktionsnedsatte arbetstagarens förhållande gentemot arbetslivet. De lagar som hade stor 
betydelse var anställningsskyddslagen, arbetsmiljölagen samt främjandelagen. Alla dessa 
lagar kom att bidra till att ge de funktionsnedsatta en större trygghet vid anställning samt 
förbättrade möjligheten att få en anställning. 

Lönebidragssystemet som även trädde i kraft skulle underlätta och hjälpa den 
funktionsnedsatte att behålla sitt arbete. Fram till juli 1991 var lönebidragsnivåerna fasta 
men? varierade mellan olika arbetsgivare???. Sedan juli 1991 gjorde man lönebidraget 
flexibelt och möjliggjorde därmed att bidraget fastställdes utefter graden av funktionshinder 
samt personens behov (www.ams.se). En person med signifikant nedsatt arbetsförmåga p.g.a. 
ett funktionshinder ska efter den nya lagen som ändrades år 1993 kunna vara berättigad till ett 
högre lönebidrag, samt stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade(LSS). En 
ny lag som kom att utvidga kretsen för funktionshinder, som omfattar barn till vuxna med 
varaktiga eller stora funktionshinder. Denna nya lag kräver även att alla landsting är skyldiga 
att erbjuda hjälpmedel, rehabilitering samt habilitering till de som har ett behov. Målet med 
LSS är att förstärka samt skydda rättigheterna för enskilda individer, och i detta fall speciellt 
de som har ett svårt funktionshinder (Grunewald 1996). 
Det är enligt lag ej tillåtet att diskriminera en person i arbetslivet p.g.a. funktionshinder i 
Sverige. Denna diskrimineringslag skrevs  i maj 1999. En lag som kan ha en betydande roll 
gentemot de attityder som finns i samhället. Diskrimineringsskyddet gäller relationen mellan 
en arbetstagare och en arbetsgivare. De ska både skydda de anställda samt de som är 
arbetssökande. Detta skydd gäller för individer som har ett funktionshinder p.g.a. sjukdom 
eller skada, som både kan vara psykisk samt fysisk (www.regionvasterbotten.se).  

Trots att det finns en omfattande lagstiftning som ska skydda funktionshindrade mot 
diskriminering i arbetslivet, samt olika organisationer som ska ge stöd till dessa grupper, för 
att kunna hitta ett arbete, är det idag väldigt svårt för funktionshindrade att få ett arbete. Detta 
kanske beror på att idag är det vanligare att ändra mest på ett beteende än själva attityden, 
t.ex. genom lagar och regler. 

Misas dagliga verksamhet? 

 



Misa har mer än 170 medarbetare och har för tillfället fjorton enheter inom Misa som 
specialiserat sig utifrån olika diagnoser. Elva enheter bedrivs i Stockholms län och en vardera 
i Uppsala och Västerås samt Skåne. Misa arbetar med stöd till arbetslösa som på grund av en 
funktionsnedsättning har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Misa använder metoden 
Supported Employment för sin utveckling. Supported Employment började utvecklas under 
1970-talet i USA. Denna metod är beprövad och vetenskapligt utvärderad i Sverige samt i 
andra länder. Misa har anpassat denna metod till svenska förhållanden och till vår lagstiftning 
på arbetsmarknaden. ISA-metoden handlar om att man genom en trygg relation ska kunna ge 
det stöd som behövs, för att personen ska kunna göra sina arbetsuppgifter självständigt så 
mycket som möjligt. Stödet kan vara att utveckla systematiska instruktioner som underlättar 
för personen att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Stödet kan även vara att personen får det 
stöd som behövs för att kunna fungera i arbetsplatsens sociala miljö. Syftet med det hela är att 
kunna få praktikperioden att övergå i en anställning, oftast med en delfinansiering av 
lönebidrag där man utgår ifrån personens önskemål (Sjöberg et al., 2011). 
 
Vägen till arbete med Misas trestegsmodell: 
Med trestegsmodellen menas att man alltid utgår från personen och uppdraget.  
Arbetsprocessen börjar med kort kartläggning och därefter personen börjar sin praktik. Det 
kan behöva läggas olika mycket tid för de olika stegen. (Sjöberg et al., 2011).  

 

Kartläggning: Man börjar med att göra en kartläggning av personen för att därefter hitta 
lämplig praktik och arbete.  
 
Praktik: personen har oftast liten eller ingen erfarenhet inom yrket och för att kunna skapa en 
bild av yrket och senare kunna fatta beslut om yrket är inressant för personen eller inte,  är 
detta ett viktigt steg.  De får därför börja på arbetsplatser där de kan pröva på sig fram. Ibland 
kan det hända att arbetstagaren får byta arbetsplats ett flertal gånger, tills att den hittat en 
arbetsplats/yrke som känns rätt. Övergången mellan praktik och arbete beror på hur praktiken 
har gått.  Tidpunkten för när detta ska kunna ske är väldigt individuell och beror delvis på 
vilka mål personen har satt upp för sig själv (Sjöberg et al., 2011). 
 
Arbetsverksamhet: efter att arbetstagaren har provat på olika arbetsplatser under 
praktikperioden och har kunnat bestämma sig för att kliva fram och ta steget till ett arbete så 
finns det en del olika vägar som personen kan gå. Det finns en grupp av personer som kan 
vara helt redo för anställning. För dessa är det dags att övergå till nästa steg av anställning, 
där det handlar om en långsiktig lösning där det inte längre handlar om att pröva sig fram. För 
andra kan det vara mer relevant att ta det sakta och inte ha för bråttom. För dessa kan 
anställning kännas som ett väldigt stort steg, samtidigt som de inte kan fortsätta att praktisera, 
då de har kommit fram till vilket yrke som passar dem och har fått tillräckligt med erfarenhet. 
I situationer som denna är arbetsverksamheten en bra modell. Arbetsverksamhet är en löpande 
verksamhet på en arbetsplats som personen själv har valt. I arbetsverksamheten är personen 
inte en praktikant längre. Personen har nu nått målen dvs. arbetstagaren har nått till det 
arbetsgivaren och arbetstagaren strävat sig efter. Att kunna komma i mål har sitt eget värde 



och visar arbetstagaren att han/hon faktiskt duger, dvs. med andra ord får arbetstagaren en 
bekräftelse. 
Arbetsverksamhet kan vara ett bra delmål för personer som har som långsiktigt mål att få 
kunna en anställning. Personen kan på detta sätt i lugn och ro få prova sig fram och testa sina 
egna förmågor för att kunna bli ännu mer trygg, innan personen söker en anställning (Sjöberg 
et al., 2011). 

 

Attitydfrågan är viktig i denna undersökning då studien bygger på en attitydundersökning. 
Avsikten bakom studien som rör attitydfrågor är att få med de tre tidigare nämnda 
komponenterna.  De arbetsgivare som intervjuats har alla erfarenhet av en viss modell av så 
kallad Supported Employment i samband med att de samarbetar med Misa och har rekryterat 
anställda/praktikanter med funktionshinder genom Misa. I denna studie kommer attityden hos 
arbetsgivaren gentemot en funktionsnedsatt arbetstagare vid praktik/anställningstillfälle att 
belysas och ej själva Supported Employmentmetoden. 

 

  



Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns det skillnad mellan attityder hos de 
arbetsgivare som har anställt personer med funktionshinder, jämfört med de arbetsgivare som 
tog emot personer med funktionshinder som praktikanter, samt har arbetsgivarens attityder 
påverkat längden på praktikperioden? Studien kommer att besvara följande frågor: 

1- Vilka attityder och faktorer har inverkat på beslutet att anställa/ta emot praktikant med 
funktionshinder hos arbetsgivaren? 

2- Har arbetsgivarens attityd påverkat längden på praktikperioden för personer med 
funktionshinder? 

 

Metod 

 

Metodval 

Denna uppsats består av sex halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuer som sker 
kvalitativt kan få fram data på en mycket djupare nivå och ge instinkt i komplexa frågor. 
Även om en kvalitativ studie ger en grundlig förståelse, är det fortfarande inte en helt sann 
avspegling av verkligheten. Enligt Kvale (1997) försöker den kvalitativa forskningsintervjun 
förstå och få kunskap om världen utifrån intervjupersonens synsätt, få en djupare förståelse 
för människornas erfarenheter samt presentera deras synvinkel för vetenskapen/forskningen. 
Frågor som ställs under intervjuerna sker genom ett intervjumaterial som har utarbetats i 
förväg (Bilaga 1). Enligt Kvale är en stor fördel med kvalitativa intervjuer, deras öppenhet, då 
det inte finns någon standardteknik i dem. Det förekommer dock vissa standardval att ta 
hänsyn till i de olika faserna av materialinsamlandet tex: Hur många intervjuer behövs det? 
Hur ska intervjuerna analyseras? (Kvale 1997).  

I detta fall betyder attityd hur intervjupersonerna resonerade kring personer med 
funktionshinder. Författaren ville på detta sätt kunna synliggöra intervjupersonernas tankesätt 
och deras personliga beslutsuppfattning i arbetet för att kunna svara på frågeställningarna. 
 

Urval 

Kontakt med arbetsgivare som hade tagit emot eller anställt funktionshindrade personer 
gjordes genom författarens nuvarande arbetsplats, Misa, en daglig verksamhet. Författarens 
utgångspunkt var att de arbetsgivare, som skulle intervjuas, skulle ha befogenhet att 
anställa/ta emot praktikanter med olika typer av funktionshinder.  Ett annat urvalskriterium 
var att välja privata organisationer där arbetsgivaren har högst 10 anställda, i Stockholms län . 
Anledningen var av två olika skäl, dels för att de små företagen brukar ta emot fler 



praktikanter och använder sig oftare av lönebidragsstödet än de stora företagen (SCB, 2009). 
Andra anledningen var att det skulle vara lättare att boka intervjuträffen direkt med 
arbetsgivaren eller verksamhetsledare. 20 arbetsgivare som uppfyllde kriterierna valdes via 
Misas databassökning, varav 10 valdes efter slumpmässigt urval via datasökning. Fyra 
arbetsgivarna tackade nej pga hög arbetsbelastning inför julen. Sex av företagen som kom till 
intervjuer fördelades i tre grupper. Grupp 1: Fastighetsskötsel och modeverksamhet som har 
anställt personer med funktionsnedsättningar under 2011. Grupp 2: en privat 
förskoleverksamhet och en hygienbutik som tog emot praktikant i mer än sex månader under 
2011. Grupp 3: privat förskoleverksamhet och en blomsteraffär som tog emot praktikant 
under mindre än sex månader. 

Av de sex arbetsgivare som ingick i undersökningen var tre kvinnor och tre män. 
Åldersspridningen ligger ungefär mellan 27 till 61 år. Jag vill påpeka att kön och ålder av 
intervjupersonerna inte var ett urvalskriterium. 

 

Procedur 

Halvstrukturerade intervjuer med bestämda teman har genomförts. Intervjupersonerna har fått 
prata fritt inom dessa teman tillika med att författaren ställde följdfrågor (Kvale 1997). 
Frågorna formulerades på sådant sätt att syftet och frågeställningar för studien kunde 
besvaras. Intervjufrågorna består av bakgrundsfrågor och de teman utifrån 
trekomponentsteorierna: kunskapsfrågor (1, 2, 3 ),  frågor om känslor (4, 5, 6, 7, 8) och 
beteendefrågor (9,10, 11, 12, 13, 14 ). Intervjuformuläret i sin helhet finns med i arbetet som 
bilaga (Bilaga 1). Undersökningen genomfördes i från slutet av? november till mitten av 
december 2011?. Första steget var att ta kontakt med respektive arbetskonsulent på Misa för 
att informera dem om uppsatsen. Arbetsgivaren frågade om de ville delta i undersökningen 
genom telefonsamtal från arbetskonsulenten på Misa. Näst steg var att författaren tog kontakt 
med arbetsgivarna som visade intresse via telefon och e-post. De som fick e-post fick 
beskrivning om uppsatsen och förfrågan om de ville delta i undersökningen (Bilaga 2). De 
som kontaktades per telefon fick samma information om studien, men muntligt. Innan 
författaren genomförde intervjuerna, gjorde författaren en testintervju med en bekant som har 
en chefsroll och arbetade med denna målgrupp. Detta för att få en indikation på om författaren 
ställt intervjufrågorna på ett förståeligt sätt för intervjupersonerna och kunna justera dem om 
så behövdes. Anledningen till att författaren begränsade sig till sex informanter var att 
författaren gjorde bedömningen att skulle ge tillräckligt med data och samtidigt ha möjlighet 
att göra en bra bearbetning och analys av materialet.  

Fem av intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på respektive intervjupersons arbetsplats 
och en intervju genomfördes hos författaren efter personens önskemål. Intervjuerna spelades 
in. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och en timma, då det kan ta lite mer tid att komma 
igång vid t.ex. kontrollering av data och prat runt uppsatsskrivandet.  

Författaren började med att klargöra syftet med intervjun och informerade om att författaren 
är ansvarig för studien. Intervjupersonen informerades att deltagandet är frivilligt och att de 



har rätt och avbryta sitt deltagande. Intervjupersonen fick muntligen information om hur 
materialet kommer att användas och att det endast kommer att användas inom ramen för 
denna studie ,samt att ljudinspelningen kommer att raderas efter att uppsatsen blivit godkänd. 
Ljudinspelningen gav författaren möjligheten till att kunna fokusera och ge all 
uppmärksamhet till den information som framkom. Fördelen med ljudinspelning är att 
forskaren lättare kan hålla sig till ämnet och dynamiken i samtalet (Kvale, 1997). Efter 
intervjun bad författaren om att få återkomma vid behov.  

Själva uppsatsarbetet började med att göra en analys och bearbetning av det vetenskapliga 
materialet, se referenslista. Intervjuerna skrevs först ut ord för ord, för att därefter kunna välja 
ut de delar som var mer betydelsefulla i skriftspråk. Detta gjordes för att kunna dela upp de 
olika delarna och därefter bearbeta dem genom användning av ad hoc-metoden (Kvale, 1997). 
Med ad hoc-metoden menas att man inte använder sig av någon standardmetod vid analys. 
Istället använder man sig av olika tekniker och växlar mellan dessa under hela analysen av 
intervjumaterialet. Man börjar genom att läsa igenom materialet för att på detta sätt skapa en 
bra översiktsbild av vad materialet innehåller. Därefter fortsätter man med att gå tillbaka till 
vissa delar och söka efter de ämnen som kan ge svar på de frågor man har, man gör alltså en 
djupare tolkning av materialet genom att t.ex. skapa olika metaforer för att kunna tydliggöra 
materialet ännu mer. På detta sätt kan man få ett mer övergripande intryck av hela intervjun 
och man kan gå tillbaka till de delar som behöver djupare tolkningar i diskussionsdelen 
(Kvale, 1997).    

Insamlade data delades in i tre huvudkategorier: grupp 1, grupp 2 och grupp 3 med 
underrubrik av kunskap/kognitiv – känslor/affektiv samt handlingar/beteende. Detta för att 
skapa en struktur på den insamlade information och skapa en tydlig struktur för att jämföra, 
likheter samt skillnader i de tre grupperna. Bakgrundfrågor och övriga åsikter sammanfattades 
i samma text. Efter varje avsnitt/rubrik gjordes en sammanfattning där innehållet av arbetet 
beskrevs. På frågorna under intervjun kunde också följdfrågor ställas och det ledde till 
stödpersonens roll på daglig verksamhet/arbetsplatsen utifrån arbetsgivarens perspektiv.?? 
 

 

Reliabilitet och validitet 

Inom kvantitativ innehållsanalys är orden validitet och reliabilitet mycket vanliga, medan 
orden beroende, trovärdighet och överförbarhet numera används i större utsträckning i den 
kvalitativa grenen. Viktiga mått att följa är t.ex. att kunna redovisa metoden öppet och visa 
hur kategoriseringen har skett, gärna genom att ge några exempel, t.ex. genom att ha en 
välfungerande datainsamlingsmetod och att genom detta kunna beskriva de olika 
sammanhang i vilket datainsamlingen gjorts så utförligt som möjligt. Intervjuernas 
halvstrukturerade karaktär bidrog till att samtalet kunde formas från varje persons unika 
erfarenhet, men det har också skapat en viss svårighet under bearbetning av materialet. 
 
Intervjun har genomförts med sex personer och man utgått från samma kunskap, känslor och 
beteende vilket gör att reliabiliteten är god. Därmed har det skapats möjligheter till att göra 



jämförelser emellan berättelserna. Personernas berättelser var liknande, vilket bidrog till att 
man kunde betrakta berättelserna som trovärdiga. Genom att frågorna besvarades utifrån 
trekompetensmodellen bidrog detta till att studien har hög validitet. För maximal reliabilitet, 
bad författaren att intervjupersonerna skulle förklara sig ytterligare om något av svaren 
kändes otydligt. Slutligen gjordes en sammanfattning för att vara helt säker på att 
intervjupersonerna hade förstått författaren korrekt. Att datainsamlingen genomfördes ett 
flertal gånger förväntas även stärka trovärdiga resultat, reliabiliteten kan i detta fall alltså ses 
som väldigt god. De sex personerna kunde berätta om sina berättelser med enkelhet. Genom 
att man besvarade frågorna utifrån trekompetensmodellen så bidrog det till att informationen 
fick en hög validitet då denna modell är erkänd i forskningssammanhang (Langemar, 2008).  

  



Resultat 

Utifrån databearbetning framkommer tre huvudkategorier i resultatet gällande vad som 
påverkar intervjupersonernas attityd till personer med funktionshinder som anställd eller 
praktikant under olika praktikperioder. Dessa huvudkategorier är kunskap, känslor och 
beteende. Under huvudkategorin finns följande underkategorier:  

Grupp 1: anställda med funktionshinder 

Grupp 2 : praktikanter över sex månader  

Grupp 3 : praktikanter under sex månader 

 

Sammanfattning av bakgrund 

Bakgrundsfrågor 

– Kan du kort beskriva verksamheten och din roll? (Ålder, utbildning, position, 
arbetslivserfarenhet, antal anställda) 

– När påbörjade personen sin anställning/praktik här? (heltid/ deltid, diagnos) 

 

Grupp 1: Anställd person med funktionshinder 

Intervjuperson 1, 48 årig kvinna, verksamhetschef inom modebranschen, har en till anställd i 
sin verksamhet och har högskoleutbildning inom design och konst. Har flera år 
arbetslivserfarenhet. Hon har haft kontakt med personer med funktionshinder i arbetslivet för 
ca ett år sedan. Har anställt en person med funktionshinder under 2011. Intervjupersonen 
känner till personens funktionshinder men men vill inte nämna personens diagnos pga 
sekretess? . Personen med funktionshinder började som praktikant och fick sin anställning 
efter ca elva månader. 

Intervjuperson 2,  61 årig man, är entreprenör och sköter företaget tillsammans med sin 
kompanjon, har 5 anställda i sin verksamhet och har ingenjörsutbildning inom trägård. Har 
flera års arbetslivserfarenhet. Har anställt en person med funktionshinder under 2011 som har 
Asperger syndrom. Personen med funktionshinder började som praktikant och efter tio 
månaders praktik fick han anställning. 

 

Grupp 2: Praktikant med funktionshinder över 6 månader 

Intervjuperson 3: 27 årig kvinna, butikschef sedan ca ett år, med två anställda , chefutbildning 
via?? företaget, har haft kontakt med en praktikant med intellektuellt funktionshinder för ca 8 
månader sedan. 



 

 

Intervjuperson 4: 54 årig man, verksamhetschef och förskollärare med 8 anställda, har lång 
arbetslivserfarenhet. Haft kontakt med två? praktikanter med funktionshinder. En med 
hörselskada och den andra hade nyligen börjat och intervjupersonen kände inte till diagnosen.  

 

Grupp 3: Praktikant med funktionshinder under 6 månader. 

Intervjuperson 5: 58 årig man, egen företagare och butikchef på en blomsteraffär, jobbar 
ensam och har inga anställda, har högstadieexamen, lång arbetslivserfarenhet. Fick kontakt 
med en praktikant för ca 5 månader sedan. Känner ej till personens diagnos. Längden på 
praktiken bestämdes under praktikperioden.  

Intervjuperson 6: 47 årig kvinna, förskolechef/avdelningsansvar med 3 anställda och en 
resursperson, förskolelärare med många års arbetslivserfarenhet. Fick kontakt med en 
praktikant för ca 3 månader sedan. Känner ej till personens diagnos. Längden på praktiken 
bestämdes under praktikperioden. 

 

Kunskap (svar på fråga 1,2 och 3) 

1-Vilken erfarenhet hade du av personer med funktionsnedsättning innan du anställde/tog 
emot personen i fråga? 

2-Hade du innan du anställde/tog emot praktikant kunskap om att anställa personer med 
funktionsnedsättning? -Om nej, känner du att du har fått kunskap under tiden? På vilket sätt 
har du fått denna kunskap? 

Båda arbetsgivarna i grupp 1 har personlig och arbetslivserfarenhet samt har kunskap om att 
anställda personer med funktionshinder: 

Intervjupersonen 1: ”..hade erfarenhet från tidigare arbetsplatsen…..ja, erfarenhet från OSA-
anställning”. 

Intervjupersonen 2: ”..har kusin som har funktionsnedsättning och har erfarenhet från 
tidigare arbetsplatsen… ja, hade erfarenhet från tidigare arbetet”. 

Intervjupersonerna i grupp 3 har tidigare erfarenhet och kunskap om att anställda personer 
med funktionshinder, antigen personliga eller från tidigare arbetslivet: 

Intervjupersonen 5: ”…ja, har stor erfarenhet”. ..ja, hade kunskap och erfarenhet”. 

Intervjupersonen 6 ”…från egen personligt erfarenhet. Ingen yrkesmässig”… ”…ja,via 
praktikanter har jag lärt mig. Dels vi har fått information från Misa, andra aktörer och  från 
min chef. En person har fått lönebidragsanställning här”.  



 

En av intervjupersonerna i grupp 2 har ingen tidigare erfarenhet och kunskap om anställning 
för personer med funktionsnedsättning och den andra hade tidigare erfarenhet och kunskap: 

Intervjupersonen 3: ”Ingen alls…..nej men jag känner mig att Misa har gått in ganska mycket 
och berättade vad jag behövde veta och personen själv berättade en del att så här fungerar 
jag och utifrån den anpassade vi arbete och hon känner sig nöjd”. 

Intervjupersonen 4: ”ja,…hade praktikanter som var nära och få anställning.” 

 

3-Vad är fördelen med att personer med funktionsnedsättning finns i arbetslivet? 

Intervjupersonerna i grupp 1 talar om vikten av en personlig utveckling när de har fått 
medarbetare med funktionshinder. Denna har medfört förändring hos arbetsgivare själv och 
arbetsgruppen. Främst handlar det om att arbetsgivarna själva har fått andra insikter och 
perspektiv i sitt världsbild: 

Intervjuperson 1: ”..det påverkar mer mänsklighet på arbetsplatsen än bara presstera själva 
jobbet. Man ser andra biten av livet och inte bara göra sina arbetsuppgifter”. 

Intervjuperson 2: ”..det är så ganska enkelt. Jag har den synsätt att alla människor får testa 
och prövas utifrån sina förutsättningar även man har vissa bekymmer”. 

 

En av arbetsgivarna i grupp 2 tycker att det är bra att ordinarie personal får avlastning, utan att 
belasta ekonomin och den andra intervjupersonen anser att om funktionshindrade vill så ska  
de kunna delta i arbetslivet: 

Intervjuperson 3: ”…jag har inte funderat innan träffade min praktikant. För henne är super 
viktigt. Hon har tydligen inte fått chansen att visa sig. Det är självklart att hon ska jobba som 
de andra”. 

Intervjuperson 4: ”… denna person kan avlasta original personaler utan att belasta ekonomi. 
Skulle vara alldels för dyrt om skulle betala för denna person. Tack vara denna person som 
kan utföra praktiska sysslor då personaler med pedagogiskt jobb sköter sin roll”. 

 

En av arbetsgivarna i grupp 3 talar om vikten av avlastning för personens föräldrar samt att 
personens närvaro förbättrar moralen hos andra medarbetarna: 

Intervjuperson 5: ”..föräldrar orkar inte med denna person dygnet runt, de får avlastning när 
denna person jobbarriska människor ser den också och förstår hur kan vara livet för vissa 
och få bättre förståelse.”  

Intervjuperson 6 anser sig som en fördel med olikheter: 



”..dels jobbar vi med att alla är olika. Det finns ingen rädsla av att man har 
funktionsnedsättning. Alla ska ha tjänst och ger människor värdighet. Vi kan ge en schyst 
arbetsplats med schysta människor runt omkring. Vi kräver ändå att man kan delta i jobbet 
och växa i ansvaret och tar mer och mer ansvar till förhoppningsvisst till en vanlig 
arbetsanställning”. 

 

Sammanfattning 

Fem av de sex intervjupersonerna har tidigare erfarenhet och kunskap om att anställa personer 
med funktionshinder förutom en av intervjupersonen i grupp 2. Alla intervjupersonerna ser 
fördelar av att ha personer med funktionshinder på arbetsplatsen, men av olika anledningar. 
För intervjupersonerna i grupp 1 är fördelen personlig utveckling för dem själva, samt att de 
ser det som en mänsklig rättighet för de funktionshindrade, medan merparten av 
intervjupersonerna i målgrupp 2 och 3 anser att fördelarna är att få avlastning och mångfald 
på arbetsplatsen. En intervjuperson i grupp 2 uttrycker att hon inte var medveten om fördelen 
att ha personer med funktionshinder i arbetslivet tills hon fick denna person som praktikant.  

 

Känslor (svar på fråga 4, 5, 6, 7, 8) 

4-Hur nöjd är du med personens anställning/praktik? 

I resultatet framkom att samtliga intervjupersonerna är nöjda med sina anställda/praktikanters 
arbetsinsatser: 

”Mycket nöjd”. 

”Mycket nöjd. Det är mycket mer än mina förväntningar”. 

”Nöjd, jätte nöjd. Hon vill väldigt mycket, det går framåt hela tiden”. 

”..två senaste personer är båda jag och personaler nöjda.…jag är nöjd men tänker mer på 
henne. Jag ser att personer anstränger sig och kämpar verkligen. Hoppas hon är nöjd 
också”. 

”Mycket nöjd”. 

”..väldigt nöjd. Jag är glad att hon är här. Hon jobbar och är resurs för oss. Inom vårt yrke 
behövs alltid flera vuxna som kan vara med barnen”. 

5-Vad har du sett som positivt med att ha personer med funktionsnedsättning i din 
arbetsplats? 

Samtliga intervjupersonerna beskriver en positiv syn på personen med funktionshinder. Flera 
av dem anser att ha fått ett bredare livsperspektiv, förbättrad arbetsmoral och personen 
skapade arbetsglädje: 



Intervjuperson 1: ”..Förutom att de gör ett bra jobb så tycker jag att det bli en mänskligare 
arbetsplats. Jag har fått lära känna härliga människor och lärt mig om deras 
funktionsnedsättningar, vilket har vidgat min värld”. 

Intervjuperson 2: ”…personen är socialt och arbetsvilig. Är villig och jobba in de förlorade 
tiderna efter tex tändläkare besök som kanske är inte lika vanlig hos andra anställda…”. 

Intervjuperson 3: ”…..hon gör en glädje och styrka till hela personaler som är helt otroligt. 
Hon kommer in med så mycket energi och visar att den här vill jag. Jag tror alla känner att 
hon verkligen vill och alla är glada”. 

 Intervjuperson 4: ”….att ha gemenskap med funktionsnedsättningar, att personaler deltar 
aktiv med andra personer som hade inte haft tidigare erfarenhet av och att vara avlastning 
för personaler”. 

Intervjuperson 5: ”..att kunde visa min mäsklighet och hjälper till. ….hon kämpar utifrån sina 
förutsättningar och det räcker bra för mig…känner mig nöjd.”. 

Intervjuperson 6: ”..för barnen det spelar ingen roll. Ur pedagogiska synpunkter ökar vår 
förståelse, det vidga och tänka. Det är tillgång att vi är olika. Det är mer utifrån mänskliga 
plan är positiv men inte utförande av arbetsuppgifter ”.”..alltid är bra att ta in någon utifrån. 
Det ställs frågor till mig då tvingar jag att tänka om en gång till”. 

 

6-Vad har du sett som negativt med att ha personer med funktionsnedsättning i din 
arbetsplats? 

Intervjupersonerna beskriver också en negativ syn på personer med funktionshinder, förutom 
en person i grupp 1: 

Intervjuperson 1 anser att bristande hygien kan leda till negativa attityder ge hos gruppen: 

”…en del saker man trodde att det borde personen har lärt sig hemifrån tex regler och 
normer vid matbordet. Det är jobbigt för arbetsgivare och gå in i sådana situationer. En viss 
information är bra och veta som arbetsgivare. Då brukar jag tar upp med andra 
medarbetarna och berätta lite om anledning till en viss avvikelse handlingar. Detta skapar 
bättre arbetsrelation”. 

Intervjuperson 2: ”..noggranhet och passa tider……det är bara positiv, allt är positiv”. 

Intervjuperson 3: ”…det kan vara svårt med stress. Hon kommer inte kunna jobba ensamt i 
alla fall i det dagsläge. Det kan vara negativ. Vi har ingen personal budget för att vara flera 
samtidigt just nu. Det kan vara negativ för henne att vill jobba men kan inte jobba själv”. 

Intervjuperson 4: ”..när inte fungerar med tider. Har inte ringt när hon var sjuk… var 
tvungen att ringa runt för att bli säkert att hon mår bra... det ställer till ibland.” 

 



En av intervjupersonen i grupp 3 tänker tillbaka på sin egen känsla och kände sig frustrerad 
när personen inte klarade att sköta sina arbetsuppgifter, samt att samspelet med det motsatta 
könet inte fungerade så bra gav en negativ bild av denna person: 

Intervjuperson 5: ”… men tänker mer på henne. Jag ser att personer anstränger sig och 
kämpar verkligen. Hoppas hon är nöjd också….…hon vill gärna ta avstånd från män”. 

Intervjuperson 6 menar att frånvaro är negativ: ”…. För personen som kommer kan vara att 
det bli socialt nätverk. Vi tycker att vi är här för att jobba. Det har funnit det behovet hos 
personen mer...det handlar om oerfarenhet. Kan hjälpa till för mycket. Vi hjälper inte för 
mycket barnen…kanske personen behöver vara borta länge. Då bli inte konturering närvaro. 
Det kan leda till oro när personen inte är närvaro utan att hör av sig. Om det är en person 
som inte kom helt plötslig pga sin funktionsnedsättning eller hade inte förmåga att hör av sig 
det skapade oro hos oss och ta reda på anhörigas telnr. Den oro skulle vi göra med vilken 
som helst personaler som inte kom till jobbet. I ett stressigt jobb är negativ med sådant 
ansvar”.  

7-Hur har inkluderingen på arbetsplatsen fungerat? 

Vad gäller att inkluderas på arbetsplatsen upplever de flesta av intervjupersonerna att det har 
fungerat relativ bra, förutom en intervjuperson i grupp 3. Han menar att stödpersonens 
närvaro kan utgöra ett hinder för personens inkludering: 

Intervjuperson 5: ”….fördel är att jag bli bekant med de andra personer som kommer från 
Misa och nackdelen är att jag inte har direkt kontakt med henne”. 

Intervjuperson 1: ”..Relativt bra. Jag har lärt mig att man behöver förbereda de andra 
anställda ifall personen har något särskilt beteende pga sin funktionsnedsättning”. 

Intervjuperson 2: ”..denna person är en i arbetslagen och generellt sätt finns inte 
skillnad.Denna person är så pass klok att om det är någon bekymmer kommer personen i 
fråga till mig direkt så vi kan diskutera ögat i ögat om det är något”. 

Intervjupersonen fortsatte med att man inte ska känna sig udda bara för att man har en viss 
sjukdom eller svaghet. 

”..att vara en i gänget och känna den är oerhört viktigit”. 

Intervjuperson 3: ”…hon har träffat alla, har haft introduktion schema som sakta men 
säkerhet bli bekanta med alla, de är unga tjejer Precis som hon är. De har ganska kul 
tillsammans. Hon ska vara på första personalmöte. Hon får allt information precis som de 
andra anställda. Vi har inte anpassat så mycket efter henne. Hon har kommit in allting som vi 
jobbar”. 

Intervjuperson 4: ”….en som började nyss var inte med på personalfest och andra ville inte”. 



Intervjuperson 6: ”…vi är i ett arbetslag. Vi frågor personen hur tänker du om barnet? 
Diskutera arbetet även med denna person. Vi bjuder in personen till personalfest. Presenterar 
personen till föräldrar att vi har fått ny kollega och ska vara hos oss under denna period.” 

8-Vad anser du om personens bemötande gentemot andra, exempelvis arbetskamrater och 
kunder? 

Intervjupersonerna i grupp 1 tar på sig mer ansvar för att personen ska få en bättre 
arbetsrelation. En av intervjuperson i grupp 1 tycker att arbetsgivaren behöver ett visst 
förhållningssätt för att kunna hantera arbetssituationer i grupp: 

Intervjuperson 1: ”Det skapade en del problem i arbetsgruppen då jag inte informerade dem i 
förväg. När jag gjort det fungerar det mycket bättre”. 

Intervjuperson 2 är nöjd med personens bemötande. Han tycker att bemötande är en process 
som man kan växa i under tiden:  ”... denna person är mycket socialt och växer personen i 
arbetslagen. En del kanske har svårt med en viss dialog/uttrycka som sker på arbetsplatsen 
vid fika och kommer aldrig och acceptera sig pga sin sjukdom och andra kanske ser som 
möjlighet och ser inte så farlig att deras åsikter kommer fram ”. 

Intervjupersonerna i grupp 2 och 3 anser att nedsatt social samspelsförmåga och olika 
personligheter kan vara ett hinder: 

Intervjuperson 3: ”… Jätte mycket positiva feedback får jag från personal och kunder… Hon 
har lite svårt med sina ordval ibland, när hon prata med kunder, det kan bli klumpigt för att 
hon inte ibland kan läser av alla situationen rätt.” 

Intervjuperson 4: ”…gick upp och ner. Kan vara hur trevligt som helst men ibland var 
gränslöst. Hade svårt och förstå sociala koder. Mellanåt hade svårt och förstå”. 

Intervjuperson 5: ”….hon kan inte vara trygg med vem som helst. Tar avstånd från män och 
är blyg. När kommer kunder går hon undan och gömmer sig. Hon vill inte ta första 
kundkontakter”. 

Intervjuperson 6: ”…ibland den personen var för mycket socialt. Vissa saker ska inte 
personen göras och ibland kräver att jag pratar med denna person och säger till att ska prata 
lite mer med föräldrar och hjälper till och ge förslag till vad kan man säga för att öppna 
samtal”. 

 

Sammanfattning 

I resultatet framkom att alla arbetsgivarna är nöjda med personens arbetsinsatser och samtliga 
intervjupersonerna ser positivt på att ha personen i arbetslivet. Fem av sex av 
intervjupersonerna har en negativ syn på personer med funktionshinder när det gäller hygien, 
kundbemötande och socialt samspel. En intervjuperson i grupp 1 kunde inte se något negativt 
hos personen på arbetsplatsen. Inkludering har fungerat relativt bra, förutom hos en 



intervjuperson i grupp 3. Han medger stödpersonens närvaro kan minimera hans 
ansvarsområde. Samtliga intervjupersoner anser att personens bemötande kan vara båda 
positiv och negativ men i grupp 1 tar arbetsgivarna eget ansvar för att underlätta bemötande 
och relationer för personen med funktionshinder. 

Alla arbetsgivarna hade inte information om personens sjukdom och vissa upplevde inte det 
som negativt. Samtliga arbetsgivarna hade största fokus på vad den anställde/praktikanten kan 
och bidra med än att ha fokus på personens brister och svagheter. Samtliga arbetsgivarna 
tyckte att en person med funktionsnedsättning i arbetslivet faktiskt inte utgör något hinder. 
Däremot medger flera av arbetsgivarna att ett tydligt förhållningssätt och tydliga 
arbetsuppgifter är nödvändigt för personen. 

 

Beteende (svar på fråga 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

 

9-Fanns det ett ledigt arbete som behövde tillsättas när du tog emot personer med 
funktionsnedsättning? Om nej, har arbetet skapades utifrån att personen skulle komma? 

Ingen av intervjupersonerna hade någon ledig tjänst som behövde tillsättas: 

Grupp1: 

Intervjuperson 1: ”Nej, egentligen inte. Jag hade kännedom att personen jobbade bra utifrån 
tidigare arbetsplatsen och gjorde för att få stanna här”. 

Intervjuperson 2: ”..den personen började med praktik några månader och företaget fick mer 
jobb och uppdrag,  blev möjligt för företaget med löneanställning”. 

Grupp 2: 

Intervjuperson 3: ”..nej, det blev en praktikplats i början. Hon har gått på sidan med mig och 
har haft en del av mina arbetsuppgifter. Hon har gjort allt uppgifter som de andra. Bara för 
att hon är praktikant behöver inte göra annorlunda arbetsuppgifter”. 

Intervjuperson 4: ”…nej, ingen tjänst”. 

Grupp 3: 

Intervjuperson 5: nej. Jag klarar mig själv. Vill bara hjälpa till. Jag vill känna att jag bidra 
till samhället och då tycker jag att via denna erbjudande kan jag bidra till hjälp”. 

Intervjuperson 6: ”Nej. Det alltid varit att personen har gått extra”. 

10-Vilka var de betydelsefulla faktorer för att personer fick anställning/praktik här:- 
individuellt/personen själv, jobb som behövde utföras, stöd från andra arbetskonsulent, 
lönebidrag? 



Angående avgörande faktorer för att personen fick anställning/praktik är i första hand 
lönebidrag som är avgörande för grupp 1: 

Intervjuperson 1: ”…för små företagen som har ekonomiska begränsningar är viktigt att få 
denna lönebidrag annars finns det inga möjligheter och anställa denna personer……… Det 
var anställningsstopp men eftersom denna person inte kostade så mycket kunde vi anställa 
personen”. 

Intervjuperson 2: ”….ekonomiska stöd och detta möjlighet  är mycket viktigt för en lite ugn 
företag”. 

För intervjupersonerna i grupp 2 är alla faktorer samt individuella faktorer var avgörande: 

Intervjuperson 3: ”….det var pga hennes skull och hennes utveckling i första hand”. 

Intervjuperson 4: ”….alla tre. Lönebidrag sänker varje år. Misas stöd var bra, Misa ger stöd 
till personaler. Detta personalstöd är viktigt för personaler”. 

 

Arbetsgivarna i grupp 3 anger individen och att utföra arbete är avgörande faktorer: 

Intervjuperson 5: ”…bara för hennes skull. När hon vill komma hit vill jag hjälpa till”. 

Intervjuperson 6: ”..första hand pratar vi inte om lönebidrag anställning. Det kom lite senare. 
Vi bruka träffas först. Det är viktigt att vi kan samarbeta”. 

11-På vilket sätt har du, i din roll som arbetsgivare, varit viktig för att personen ska kunna 
klara av sitt arbete? 

Båda intervjuarna i grupp 1 och grupp 2 anser tydlighet i sin roll hjälpte mer personen med 
funktionshinder på arbetsplatsen: 

Grupp 1: 

 Intervjuperson 1: ”Som chef är det viktigt att jag är tydlig med vad jag förväntar mig och när 
det inte blir som jag tänkt. Det är också viktigt att jag ger bekräftelse och uppmuntran. Efter 
en pressande arbetsperioder var vi tillsammans till spa. Syftet var att bekräfta att vi har 
producerat bra jobb.” 

Intervjuperson 2: ”..att försöker och förstå lära dem att vi har ett uppdrag som ställer krav på 
oss, de kraven ska vi tillgodose, gör vi den då har vi trygg i arbetet”. 

Grupp 2: 

Intervjuperson 3: ”…visa hela tiden vad behövs och göras. En tydlig dialog, ge positiv 
feedback. Hon behöver en lugn person som ger henne trygghet.” 

Intervjuperson 4: ”…tydlig förväntning, gjorde om handlingsplan, gränssätter, vilka regler 
gäller, tydlig arbetsbeskrivning”. 



 

En av intervjuperson i grupp 3 anser att genom att sänka sin auktoritet skapade mer trygghet 
hos personen och andra intervjupersonen i samma grupp anser att hennes öppenhet för 
olikheter samt hennes förståelse hjälpte personen: 

Intervjuperson 5: ”…hon tror att jag är chef och har auktoritet. Jag försöker komma till 
hennes nivå och minimera min auktoritet. Att stå på samma nivå som hon är och ställer krav 
utifrån hennes förutsättningar minimera hennes oro och rädsla och förhoppningsvisst utöka 
trygghets känsla hos henne”.  

Intervjuperson 6: ”..jag är öppen för olika människor. Att man inte klara av allt från början, 
man får växa i och den kunskapen kanske har inte alla. Jag är bra på att hitta kvalitet hos 
personen utan att man behöver klara sig allt från början”. 

12-Vad som ytterligare kunde förbättra personens trivsel eller möjligheter att utföra ett bra 
arbete på arbetsplatsen? 

Vad gäller personens trivsel tycker hälften av intervjupersonerna i grupp 1, 2 och 3 att de har 
gjort allt som behövs och vet inte något mer. Andra intervjuperson i grupp 1 vill fokusera mer 
på personens hälsa. Att personen ska må bra på arbetsplatsen: 

Intervjuperson 1: ”….Nej, vet inte mer annars skulle göras”. 

Intervjuperson 2: ”…att  som arbetsgivare försöker och ha en bild av att personen ska må bra 
på sitt arbete, gör man det, det det kommer de andra bitarna utvecklas. Trivas, bra 
arbetsmiljö och må bra kanske är det viktigaste bitarna. Känslan av att allmänt trivs på 
arbetsplatsen är viktigt och känna trygg”. 

 

Andra intervjupersonen i grupp 2 anser chefens tillgänglighet och utmaningar kan utöka 
personens trivsel på arbetsplatsen: 

Intervjuperson 3: ”…det är vara tillgänglig som möjligt och inkludera henne allting och få 
pröva på. det gäller och ge nya utmaningar…… jag kunde mer än jag trodde”. 

 

En intervjuperson från grupp 3 tycker att man borde se hela personens liv, familj, hennes 
socialomkrets och fritiden: 

Intervjuperson 5: ”…hennes familj, sociala omkretsen spelar stor roll också i hennes 
livskvalitet och arbetsglädje. Om hon kan jobba mer dagar och tider skulle öka 
arbetsstillfredställande. Eller jobbar i olika arbetsplatser och har kontakt med olika 
personlighet för att kunna jämföra med”. 

 

En av intervjuperson i grupp 3 bruka fokusera på personens friska sida än svårighet. 



Intervjuperson 6: ”Nej, vet inte mer. Det är inte så viktigt och veta den personens svårighet 
utan fungerar jobbet det är jätte bra. Det är kanske skönt och håller på att bara jobbar. Min 
chef brukar säga att vi inte är skyddad verksamhet utan det här ett jobb som måste fungera”. 

13-Vad ser du som de viktigaste kraven i arbetslivet/på den specifika arbetsplatsen? Anser du 
att arbetssökande med funktionsnedsättning möter dessa krav? 

En av intervjupersonerna i grupp 1 anser att de viktigaste kraven i arbetslivet hos henne är 
fokusering: 

Intervjuperson 1: ”…vi är tre personer som sitter tillsammans i ett rum. Om någon ska dras 
in uppmärksamhet hela tiden och prata är svårt för de andra och jobba”. 

 

Och andra anser yrkesutbildning och yrkesintresse är mer krävande i hans arbetsplats: 

Intervjuperson 2: ”..yrkesutbildning, trivas jobba utomhus, jobba i trädgård och är noggrann”. 

 

Intervjupersonerna i grupp 2 tycker samarbete/socialsamspel, empatisk tänkande och 
stresshantering är viktig hos dem: 

Intervjuperson 3: ”…att man kan bemöta alla typ av kunder, ta hand om alla kunder och har 
förståelse på vad de menar. Att lära sig de sociala biten, stresshantering. Att man kan ta det 
lugnt men betyder inte att man stå still och man kan gör alltid fastän man är avkopplat”. 

Intervjuperson 4: ”…här ska man ha ett förhållningssätt till barn, föräldrar och personaler. 
Empatiska tänkande är viktig”. 

 

Intervjupersonerna i grupp 3 anser att ge god kundservice, utbildning och socialempati är 
viktig hos dem: 

Intervjuperson 5: ”..kundservice. kunden vill ha bästa service”. 

Intervjuperson 6: ”…utbildning, utföra sina arbetsuppgifter är viktigaste. Det beror på hur 
andra i gruppen ser ut. Gruppen måste komplettera varandra, är socialkompetens, ledare 
egenskaper och leder barngrupp och samarbetsförmåga. Det känner mod, att våga vara 
personen som tar upp svåra samtal svåra beslut. Att ha social empati. Det kan empati hindra 
tex man kan hindra barn, kollegor genom att inte ställer krav pga empati”. 

Intervjupersonerna i grupp 1 har hög tilltro till person och är säkra att personen kan fylla 
arbetskraven hos dem: 

Intervjuperson 1: ”Ja, det beror på vår tro. Jag tror att personen kan utföra lika bra arbete 
som de andra……vi signalera denna till personen också”. 



Intervjuperson 2: ”Javisst”. 

Medan intervjupersonerna i grupp 2 och 3 inte anser personen kan fylla arbetskraven på deras 
arbetsplats: 

Grupp 2: 

Intervjuperson 3: ”...nej. hon har hittills svårt och bemöta alla kunder tex män, att kunna 
hantera stress är stort bit som vi har inte kommit fram ännu”. 

Intervjuperson 4: ”… nej, den erfarenhet jag har kan inte personen fylla i kraven. Inte i 
pedagogiska arbetsuppgifter men i praktiska sysslor finns möjlighet och hjälpa till”. 

Grupp3: 

Intervjuperson 5: ”Nej. Hon är till hjälp men kan inte lämna hela ansvaret till henne. Båda 
kunden och denna person behöver lika mycket uppmärksamhet. Hon själv behöver mycket 
uppmärksamhet och därför har svårt och fokusera på andra än sig själv”. 

Intervjuperson 6: ”Nej, saknar utbildning”. 

14-Vad anser du skulle öka dina möjligheter (individuellt/personen, utförande av jobb eller 
struktur/stöd av andra organisation) att anställa personer med funktionsnedsättning? 

Intervjupersonerna i grupp 1 tycker att lönebidrag kan öka deras möjligheter att anställa flera 
personer med funktionshinder medan i grupp 2 och 3 anser att utföra är viktig: 

Grupp 1: 

Intervjuperson 1: ”…bidrag. Om det finns det bidraget, finns mer anställning”. 

Intervjuperson 2: ”…ekonomiska stöd och utbildning till arbetstagare för att stärka 
yrkesrollen”. 

Grupp 2: 

Intervjuperson 3: ”….dels hennes personlig utveckling för att kunna orka och jobba sedan är 
kostnad. Bidrag biten är ganska viktig om det skulle bli en anställning. Lönebidraget spelar 
inte stor roll när personen inte kan jobba ensamt. Det hänger mycket på hennes 
självständighet. Det skulle vara bäst för henne att ha någon på sidan om”. 

Intervjuperson 4: ”…att de klara av arbetsuppgifter, annars det hjälper inte med lönebidrag”. 

Grupp 3: 

Intervjuperson 5: ”…att kunna sköta arbetsuppgifter”. 

Intervjuperson 6: ”..att kunna sköta jobbet fullt ut. Jag behöver kollegor som jag kan ha fullt 
förtroende på”. 

 



Sammanfattning 

I resultatet framkom det inte att fanns lediga tjänster hos någon av intervjupersonerna.  

Personer med funktionshinder börjar alltid med en praktikplats/arbetsträning i arbetslivet. 

Intervjupersonerna i grupp 1 och 2 tyckte att tydlighet och dialog i deras ledarskapsroll 
underlättade arbete för personer med funktionshinder medan en av intervjupersonerna i grupp 
3 tyckte att hennes egen positiva personlighet och förmåga att? sänka sin auktoritet 
förbättrade personens förutsättningar på arbetsplatsen. Angående bättre trivsel för personer 
med funktionshinder fanns det olika åsikter. Två av intervjupersonerna var nöjda med sina 
arbetsinsatser och upplevde inte att de kunde tillföra något mer och de andra tyckte att 
personens hälsa, arbetsgivarens tillgänglighet, att se helheten hos personen och fokusera på 
det friska kunde öka trivseln för personen med funktionshinder. I resultatet framkom att 
intervjupersonerna i grupp 1 har en positiv bild och stor tilltro till personen med 
funktionshinder och lönebidrag är en viktig faktor för dem, medan de andra 
intervjupersonerna i grupp 2 och 3 inte anser att personen kan uppfylla deras arbetskrav och 
tycker att arbetet ska bli utfört på ett bra sätt är viktigare än lönebidrag. 

Intervjupersonerna i målgrupp 1 fokuserade mer på sitt eget ansvar, för att kunna underlätta 
arbetet för personen. De ansåg inte kunna utföra arbetet är avgörande faktor för 
anställningsmöjlighet, de var säkra på sig själva och personen och visste att de med hjälp av 
ekonomiskt stöd kan öka personens möjlighet till anställning.  

 

Sammanfattning av fråga 15 

15– Finns det något som ni tycker att jag missat att fråga om under intervjun som är viktigt?      

Arbetsgivarens utbildning, intern utbildning för personen samt mer information om 
arbetssökande med funktionsnedsättningar synpunkter som intervjupersonerna framförde: 

Grupp 1: 

Intervjuperson 1: ”En handlednings bok för arbetsgivare innan man tar emot personen som 
anställd eller praktikant. Allmän kunskap om dessa sociala normer, hur en arbetsgivare kan 
handskas med vissa jobbiga området gentemot arbetstagare”. 

Intervjuperson 2: ”, ju mer man har på CV oavsätt om man har funktionsnedsättning eller inte 
är bra. Man måste ha en bra bakgrund för att få ett jobb i framtiden visa skolan eller intern 
utbildning…… Att arbetsgivare får ekonomisk stöd för att erbjuda personen den 
grundutbildningen som krävs genom intern eller extern utbildning.”.  

Grupp 2: 

Intervjuperson 3: ”…Jag har bara positiva erfarenhet av samarbete med personen med 
funktionshinder och det är säkert flera som ska gilla den upplevelse”. 



Grupp 3: 

Intervjuperson 5: ”….jag kan håller kurser, lära ut allt som handlar om blommor på min 
arbetsplats om jag får ekonomisk stöd…….. De som vill jobba med blommor kan komma hit 
och lära sig hela jobbet i en riktig arbetsplats. De kan koppla av här och använder denna 
gröna rehabilitering samtidigt…..jag skulle gärna ha yrkesutbildning här på min eget affär 
på fm när jag har mindre kunder .om jag får stöd för ekonomisk stöd”. 



Diskussion 

Denna studie svarade på frågeställningarna och har lett till att författaren tycker sig kunna dra 
ett antal slutsatser att resonera kring i studien. 

Resultatet visade tydlig skillnad mellan intervjupersonernas attityder i grupp 1 (som anställde 
personer med funktionsnedsättning) och intervjupersonerna i grupp 2 och 3 (som tog emot 
personen som praktikanter) när det gäller beteende/handling och kunskap. Resultatet visar att 
det finns en större likhet mellan arbetsgivarnas attityder i alla grupper när det gäller känslor.  

I denna undersökning hade utbildning, kön och ålder ingen påverkning på arbetsgivares 
attityd. Arbetsgivarens attityder visade inga skillnader i längden på praktik mellan grupp 2 
och grupp 3. 

Arbetsgivarna i första gruppen, som anställde personer med funktionsnedsättning, hade mer 
tillit och förtroende för personen, upplevde att personen påverkade deras egen personliga 
utveckling i positiv riktning och att personen har rätt att jobba fastän trots en diagnos. Det 
handlar främst om att arbetsgivarna själva utvecklar sina tankar och får ett bredare 
livsperspektiv, samt upplevde att personens närvaro skapade mer mänsklighet på 
arbetsplatsen som ofta glöms i det stressiga arbetslivet. Intervjupersonerna i grupp 1 känner 
sig mer ansvariga och båda hade mer personliga erfarenheter och arbetslivserfarenhet än de i 
grupp 2 och 3. Arbetsgivarna i grupp 1 anser att arbetssökande med funktionsnedsättning har 
förmåga att klara arbetsuppgifter och arbetskrav. De är mer positiva till att anställa personer 
med funktionsnedsättningar. En förklaring kan vara att vårt beteende styrs av våra attityder 
och de arbetsgivarna som har anställt personer med funktionshinder var säkrare på att denne 
person skulle lyckas, än innan de anställt personen.  

Viktigaste faktorn för arbetsgivarna i grupp 1 för att anställa en person med funktionshinder 
och som även skulle kunna möjliggöra att anställa flera var lönebidraget, medan den 
viktigaste faktorn för arbetsgivarna i grupp 2 och 3 var att den anställde/praktikanten klarade 
att utföra arbetsuppgifterna. En förklarning kan vara arbetsgivarens egna positiva attityd och 
inställning och en annan förklarning kan vara att på denna arbetsplats hade inte personen 
någon direkt kundkontakt - personen sköter uppdraget men arbetsgivaren har hand om direkta 
kundkontakter. I grupp 2 och 3 har personerna direkt kundkontakt och det ställer högre krav 
på andra egenskaper hos arbetstagaren. 

Samtliga intervjupersonerna är positiva och nöjda att ha personer med funktionshinder som 
anställda/praktikanter, men jag anser att det är skillnad mellan att ha positiva åsikter och ha 
positiv attityder. Utifrån denna studie bedömer författaren att det kräver mer att ha en positiv 
attityd än ha en positiv åsikt.  

Resultatet visar tecken på ambivalenta attityder där medvetenhet om att personen med 
funktionshinder har rätt att få en plats i arbetslivet, men att tillit till personens förmåga att 
klara detta verkar vara låg hos grupp 2 och 3. Författaren anser att arbetsgivare också bör 
uppmuntras, lyssnas på och coachas för att skapa mer anställningsmöjlighet för personer med 
funktionshinder. 



Den positiva inställningen till att anställa flera personer med funktionshinder hos grupp 1, 
följer i linje med tidigare forskning. Knutsson & Persson (2001), Kregel med flera (1992) och 
i IFAU rapporter (2001) framkom i resultatet av deras studie att de arbetsgivare som redan har 
erfarenhet av att ha en funktionshindrad person anställd, även kan tänka sig att anställa flera i 
framtiden. Detta bekräftar också Lagerkvist och Harri (1998), att arbetsgivare som har 
erfarenhet av anställda med funktionshinder är positiva till att anställa flera. I denna 
undersökning intervjupersonerna från grupp 1 ville anställa flera personer med 
funktionshinder. 

Resultat visade störst skillnad i framförallt beteendedelen från trekompetensteorin, mellan 
grupp 1 och de andra två grupperna. Det är också de arbetsgivare som har anställt personer 
med funktionshinder som i störst utsträckning uppger att de kan tänka sig välja fler personer 
med funktionshinder för anställning. Därefter följer i tur och ordning lönebidrag, 
arbetsgivarens tillit till personer med funktionshinder, och arbetsgivarens syn på sig själv som 
är ansvarig för att underlätta arbetet för personer med funktionshinder att ha stor påverkan på 
intervjupersonernas attityd.  

En del av intervjupersonerna uppger att en viss utbildningsnivå krävs för att utföra de 
arbetsuppgifter som är viktiga på arbetsplatsen, medan tre av fyra intervjupersoner som 
erbjuder praktik med okvalificerade arbetsuppgifter eller som en extra resurs till 
arbetsgruppen, inte anser att brist på kunskap och utbildning är ett hinder för att ta emot 
personer om de inte behöver betala lönen. Förmåga att hantera stress, att ha empatisk 
tänkande och ett gott kundbemötande var viktigare för dem än att personerna hade utbildning. 
Denna studie bekräftar tidigare studier om att sociala förmågor och utbildning är avgörande 
för att kunna få jobb (Johansson et al,. 2009). Att ha egenskaper så som empati, social 
kompetens och att kunna läsa av oskrivna regler, samt utbildning, nämns som viktiga och har 
en avgörande roll för samtliga arbetsgivare.  

 
Att ha kontakt med en stödperson sågs som positivt av arbetsgivarna (förutom en arbetsgivare 
i grupp 3) för både dem själva och för arbetstagaren. Denna arbetsgivare tycker att 
ansvarsfördelningen har visat sig bli oklar när stödpersonen går in aktivt på arbetsplatsen och 
arbetsgivaren har i dessa fall minskat sitt ansvar för personen. Arbetsgivaren medger att har 
därmed inte engagerat sig lika mycket för att inkludera personen på arbetsplatsen och 
upplevde att det inte fanns plats för honom att ta kontakt med arbetstagaren. En del i 
förklarningen till detta kan vara att i dessa verksamheter är arbetsgivaren ensam och har ingen 
mer personal än praktikanten. I dessa situationer efterfrågas mer stöd av personen för att 
utföra sina arbetsuppgifter, men inte i samma utsträckning av arbetsgivaren . Andra upplever 
bla att stödpersonen kan avlasta deras mentala belastning och arbetsgivaren kan fokusera på 
det friska hos personen och lämnar problemområdet till stödpersonen. Stödpersonen har en 
viktig funktion för båda arbetsgivaren och arbetsteamet .  

Resultaten visade också att arbetsgivarna i grupp 1 inte hade direkta kundkontakter jämfört 
med de andra men detta kan inte generaliseras pga litet antal studieunderlag. Författaren 
menar att det finns personer med funktionshinder som inte klarar av kundkontakter, men det 



finns också personer som väl klarar av kontakter med kunder. Författaren tror att det behövs 
mycket mer arbete med arbetsrekrytering för att hitta ”potentiella lämpliga arbetsuppgifter” .  

En allmän inställning är att det krävs mer samarbete med arbetsgivaren och 
dagligverksamhet/Misa, gemensamma målsättning och handlingsplan gör att arbetsgivaren 
känner sig mer delaktig i anställningsprocessen. En gemensam målsättning med 
arbetsgivaren, arbetstagaren och stödpersonen ökar möjligheterna till att arbetsgivaren tar mer 
ansvar för personen. Arbetsgivaren blir en viktig faktor för att kunna behålla ett jobb. Dagliga 
verksamheter borde ifrågasätta sina arbetsmetoder tillsammans med arbetsgivare, för att hitta 
nya vägar för att personer med funktionsnedsättning snabbare skall kunna få en anställning.  

Det som författare framför allt vill peka på är att ingen arbetsgivare lyfter fram personens 
funktionsnedsättning som negativ. De ser att de får en ökad lojalitet och mänsklighet i 
arbetsgruppen, vilket även visas i andra studier. Det framkom dock inte från de flesta 
arbetsgivarna hur de kunde bidra till att minimera personens brister samt hur kan de stärka 
personens möjlighet till anställning och självförsörjning. Hur länge ska arbetsgivare se 
personer med funktionshinder som en tillfällig hjälp, extra resurs eller bara en avlastning? 

Utifrån attitydteorin påverkar handlingar vår attityd och min personliga uppfattning är att 
människor presterar bättre om man visar att man tror på dem och på deras arbetsinsatser. Så 
länge utgår vi från äldre syn på personen med funktionshinder kan vara ett hinder. Samtliga 
intervjupersonerna vill erbjuda praktik och är inte oroliga för olikhet. I detta sammanhang bli 
praktiken en avgörande faktor för personer med funktionshinder att visa sin bästa sida. Detta 
kan leda till mer oro och stress hos personen och därför kan arbetsgivarens stöd och närvaro 
samt förmåga att ge positiv feedback spela stor roll för personens arbetsprestation och 
självförtroende.  

Ingen arbetstagare med funktionshinder sökte jobbet själv. Arbetsgivarna tog egna initiativ 
tillsammans med daglig verksamhets kontaktperson och erbjöd anställning eller praktik. 
Författaren menar att daglig verksamhet tillsammans med den funktionshindrade personen ska 
inrikta sig mer på att personen själv tar mer ansvar vid arbetssökningen och på så sätt kan 
påverka arbetsgivarens attityd genom att visa en positiv bild av sig själv och kan signalera 
tydligare till arbetsgivare att jag vill ha en anställning.  

Brist på kunskap om funktionshinder samt omedvetna och medvetna handlingar/beteenden 
hos arbetsgivaren kan leda till funktionshindrade personers chanser minimeras i arbetslivet. 
Det krävs mer studier om arbetsgivarens roll för anställning för personer med 
funktionshinder, hur man kan förbättra kunskapen hos arbetsgivare för att kunna ta mer 
medvetna beslut och se sitt ansvar i denna process. 

Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer kan få fram data på en mycket djupare nivå och ge instinkt i komplexa 
frågor. Även om en kvalitativ studie ger en grundlig förståelse, kan den inte ge en helt sann 
avspegling av självaste verkligheten.  



En faktor som kan ha påverkat validiteten är att undersökningspersonerna valdes ut genom ett 
icke-sannolikhetsurval. Författaren valde undersökningspersonerna genom nästan bestämda 
urvalssystem. En annan faktor som kan ha påverkat validiteten är att samtliga 
undersökningspersoner hade kontakt med Misa ,samt var bekanta med ISA-metoden/ Support 
Employment och hade en bra kontakt med arbetskonsulenten. 

I denna studie hade undersökningspersonerna stöd av en arbetskonsulent under personens 
praktikperiod. Detta kan ha lett till att intervjupersonerna hade mer förståelse för och 
positivare inställning till personer med funktionshinder, än på en vanlig arbetsplats utan stöd. 
En annan faktor som kan ha påverkat studien är att första kontakten med intervjupersonerna 
genomfördes via deras kontakt med Misa och de kanske kände sig skyldiga att ställa upp för 
Misa. 

Det hade varit intressant att vidare studera och få ta del av synpunkter från både arbetsgivare 
och arbetstagare om hur deras kvaliteér används på arbetsplatsen. Känner de att deras 
arbetspotential används på arbetsplatsen och vad i så fall är det som får dem att göra det? 

Till sist vill författare tillägga att denna studie kommer att påverka min yrkesroll positivt. 
Denna uppsats vidgade författares kunskap och tack vara detta tror författare dessutom, i 
större omfattning än tidigare, kommer att vara mer lyhörd för att använda mig av 
arbetsgivarens kompetens och kunskaper under anställningsprocessen för personer med 
funktionshinder.  
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Intervju inspelningar källor 

Intervjuperson 1           2011-11-28 

Intervjuperson  2          2011-11-23 

Intervjuperson 3           2011-12-12 

Intervjuperson 4          2011-12-14 

Intervjuperson 5          2011-12-05 

Intervjuperson 6          2011-12-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

Intervjufrågor attityd 

Bakgrundsfrågor 

– Kan du kort beskriva om verksamheten och din roll? (Ålder, utbildning, position, hur länge 
har du arbetat här, antalet anställda personal) 

– När personen började med sin anställning/praktik här? (heltid/ deltid, diagnos) 

1-Vilken erfarenhet hade du av personer med funktionsnedsättning innan du anställde/tog 
emot personen i fråga? 

2-Hade du innan du anställde/tog emot praktikant kunskap om att anställa personer med 
funktionsnedsättning? -Om nej, känner du att du har fått kunskap under tiden? På vilket sätt 
har du fått denna kunskap? 

3-Vad är fördelen med att personer med funktionsnedsättning finns i arbetslivet? 

4-Hur nöjd är du med personens anställning/praktik? 

5-Vad har du sett som positivt med att ha personer med funktionsnedsättning i din 
arbetsplats? 

6-Vad har du sett som negativt med att ha personer med funktionsnedsättning i din 
arbetsplats? 

7-Hur har inkluderingen på arbetsplatsen fungerat? 

8-Vad anser du om personens bemötande gentemot andra, exempelvis arbetskamrater och 
kunder? 

9-Fanns det ett ledigt arbete som behövde tillsättas när du tog emot personer med 
funktionsnedsättning? Om nej, har arbetet skapades utifrån att personen skulle komma? 

10-Vilka var de betydelsefulla faktorer för att personer fick anställning/praktik här:- 
individuellt/personen själv, jobb som behövde utföras, stöd från andra arbetskonsulent, 
lönebidrag? 

11-På vilket sätt har du, i din roll som arbetsgivare, varit viktig för att personen ska kunna 
klara av sitt arbete? 

12-Vad som ytterligare kunde förbättra personens trivsel eller möjligheter att utföra ett bra 
arbete på arbetsplatsen? 

13-Vad ser du som de viktigaste kraven i arbetslivet/på den specifika arbetsplatsen? Anser du 
att arbetssökande med funktionsnedsättning möter dessa krav? 

 



14-Vad anser du skulle öka dina möjligheter (individuellt/personen, utförande av jobb eller 
struktur/stöd av andra organisation) att anställa personer med funktionsnedsättning? 

15– Finns det något som ni tycker att jag missat att fråga om under intervjun som är viktigt?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Hej, 

Jag är arbetskonsulent och jobbar i Misa. Jag läser samtidigt arbetspsykologiprogrammet på 
Blekingens högskola. Jag har valt att göra en studie att undersöka om det finns det skillnad 
mellan attityder hos de arbetsgivarna som har anställt personer med funktionshinder gentemot  
de arbetsgivare som tog emot personer med funktionshinder som praktikant över sex månader 
och under sex månader samt har arbetsgivares attityd påverkar på längden av praktiken? 
 
Om du går med på att låta mig ta reda på och studera de kunskapar och erfarenheter som du 
har, kommer all den information som jag använder mig av självklart att vara anonymt i 
uppsatsen så att det inte går att bevisa till en speciell person. Om man vill kan man också få ta 
del av uppsatsen när den är färdig. Uppgifterna i studien kommer att vara konfidentiellt. De 
insamlade uppgifterna i studien kommer endast att användas i denna studie. Intervju kommer 
och tar 1-1,5 timme.  

Min fråga är att: kan jag intervjua Dig och använder Dina kunskaper och erfarenhet i min 
undersökning? 

  

 Tack på förhand 

  

 


