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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar upplever sin situation på sin arbetsplats samt hur de upplever 

arbetstillfredsställelse. Detta gjordes via en intervjustudie med sju deltagare som alla 

arbetar på den reguljära arbetsmarknaden samt fått olika stödformer in i anställning. 

Resultatet visar att informanterna är medvetna om sin särställning på arbetsplatsen. Att 

vara funktionsnedsatt i arbetslivet för med sig en hög grad av osäkerhet i tillvaron. 

Informanterna talar om en önskan om att få vara delaktiga utifrån sina egna 

förutsättningar och de likställer arbetstillfredsställelse med trygghet i arbetslivet.   
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1. Inledning 

Sedan 2009 gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i 

Sverige, alla lagar och all offentlig verksamhet ska efter det följa konventionens artiklar 

(Förenta nationerna, 2014). Konventionen innebär i korthet att personer med 

funktionsnedsättning ska ha rätt att "delta i samhället på lika villkor som alla andra" vilket 

även innebär rätten till arbete och sysselsättning. Trots det låg  arbetslösheten 2017 bland 

personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga på 10% (SCB, 2018).  

 

Personer med funktionsnedsättningar har länge haft svårt att komma in och stanna kvar på 

arbetsmarknaden (Lindqvist, 2009). Många satsningar har gjorts men ändå tycks det vara 

svårt att integrera personer med funktionsnedsättningar på öppna arbetsmarknaden. Att 

uppleva sig integrerad i arbetslivet kan dock skilja sig mycket individer emellan och 

samhällets förväntningar på vad det innebär att vara delaktig på en arbetsplats kan vara hårt 

ställda. Uppfattningen om vad kompetens och social gemenskap innebär, samt hur arbete bör 

organiseras kan i många fall vara väldigt snäv. Kan det vara så att de hinder vi uppfattar står i 

vägen för personer med funktionsnedsättningar inte är så stora som vi vill tro? 

 

Det finns dock de som trots detta har en anställning och vi har valt att undersöka hur personer 

med funktionsnedsättningar som har ett arbete uppfattar sin situation på arbetsplatsen och hur 

de upplever arbetstillfredsställelse. De som redan är inne på arbetsmarknaden torde kunna ge 

oss nycklar till att förstå vad som verkligen kan fungera -och även vad som fungerar mindre 

bra. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att förstå hur människor kategoriserade med kognitiva 

(intellektuella eller psykiska/mentala) funktionsnedsättningar som har ett jobb själva upplever 

sin situation på den reguljära arbetsmarknaden. I studien läggs även fokus på inställningen till 

arbete. Därför blir våra frågeställningar:  

 

1. Hur upplever personer med kognitiva funktionsnedsättningar sin situation på sin 

arbetsplats?  

2. Hur upplever personerna i studien arbetstillfredsställelse? 

 

1.2 Avgränsningar 

Studien fokuserar på personer med kognitiva funktionsnedsättningar, vilket innebär att 

personer med fysiska funktionsnedsättningar exkluderas. Undersökningar har visat att 

personer med fysiska funktionsnedsättningar har det något lättare att integreras på 

arbetsmarknaden (Kocman, Fischer, & Weber, 2018) och därför ligger fokus på de med 

kognitiva svårigheter.  

 

Vi studerar heller inte de som står utanför öppna arbetsmarknaden, eller har en 

arbetsplatsförlagd daglig verksamhet eller praktik1. De senare arbetsformerna är mer av 

instegskaraktär och sköts ofta av en extern anordnare som stöttar personen i det dagliga 

arbetet. Studien avgränsar sig också till informanternas upplevelse av arbete och 

arbetsplatsen, fokus ligger därför inte på deras funktionsnedsättningar eller på deras privata 

situation om de inte själva upplever att det har en avgörande påverkan på arbete och arbetsliv. 

 

                                                
1 I studien görs dock ett undantag då det visade sig i efterhand att en av de intervjuade befann sig på 

arbetsplatsen inom ramen för daglig verksamhet, dock med under liknande premisser som de som hade 

regelrätt anställning. 



 

 3 

1.3 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer en genomgång av tidigare forskning på 

funktionshinderområdet. Kapitlet innehåller även en historisk översikt över funktionsnedsattas 

villkor, liksom en överblick över modern svensk funktionshinderspolitik för att visa hur 

situationen utvecklats till vad den är idag. 

 

I kapitel 3 redogör vi för och motiverar uppsatsens teoretiska och begreppsliga referensram. 

Kapitlet består av en genomgång av funktionsbegreppen liksom teorier kring normalitet av 

Michel Foucault, social identitet av Richard Jenkins samt stigma av Erving Goffman.  

 

Efter det går vi igenom uppsatsens metod i kapitel 4. Den fenomenologiska ansatsen 

motiveras och redogörs för i dess olika steg, vilket följs av en beskrivning av studiens 

begränsningar och etiska överväganden.  

 

I kapitel 5 presenterar vi inledningsvis studiens informanter följt av vårt resultat med analys 

under temana autonomi, sammanhållning, normalitet samt formell funktionshinderstruktur 

varpå materialet analyseras med hjälp av våra valda teorier. 

Avslutningsvis diskuteras studiens resultat i kapitel 6; först i förhållande till uppsatsens 

frågeställningar och sedan utifrån de konsekvenser vi sett liksom möjlig vidare användning av 

studien.      
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2. Bakgrund och tidigare 

forskning 

För att förstå personer med funktionsnedsättningars situation på arbetsmarknaden har vi valt 

att inledningsvis återge den historiska bakgrunden. Den följs av en beskrivning av hur svensk 

funktionshinderpolitik formats de senaste 20 åren till att se ut som den gör idag, liksom vilka 

stödåtgärder som omgärdar personer med funktionsnedsättning. Avslutningsvis presenterar vi 

delar av den forskning som berör situationen på arbetsmarknaden med fokus på personer med 

kognitiva funktionsnedsättningar. 

 

2.1 Funktionsnedsättning och arbete - historik  

För att inleda en historisk översikt över forskning kring funktionsnedsättning har vi valt att 

använda oss av Rafael Lindqvists Funktionshindrade i välfärdssamhället (2009). I den ges en 

genomgång av hur funktionshindrade har levt och vilken syn samhället haft på 

funktionshinder de senaste cirka hundra åren. 

 

Kring förra sekelskiftet låg fokus på fattigvård, något som innefattade "äldre, 

funktionshindrade och orkeslösa". Fokus här var att ta hand om den nödställde på ett humant 

sätt men även för att eget arbete alltid skulle framstå som ett bättre alternativ. Anstalter så 

som fattigstugor sågs som ett viktigt fostrande inslag i vården av de som hamnat utanför 

arbetsmarknaden. Dessa anstalter skulle motverka både lättja och obefogade krav från 

individen på samhället. Kraven på de som sökte stöd var stränga och präglades av en stark 

arbetsmoralism. I samband med folkhemmets bildande ändrades synen på de "fattiga" men 

funktionsnedsatta tvingades fortsatt att leva på institutioner om de inte hade en familj som 

kunde sörja för dem i hemmet. Det bakomliggande motivet blev att rädda både den 

funktionsnedsatte och samhället från moraliskt förfall.  

 

Argument gällande samhällsskydd som utvecklades under den socialliberala eran levde kvar 

länge och kom att från 1930-talet och flera decennier framåt att motivera tvångsingrepp mot 
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dem som ansågs missanpassade. Från 1900- till 1950-talet växte alltså ett anstaltssystem 

baserat på åtskiljning fram. Under denna tid dominerade föreställningen om att handikapp 

borde vara föremål för medicinsk intervention.  

 

På 1960- och 70-talet avvecklades de stora institutionerna till förmån för sjukvården. Man 

införde även en handikappersättning som skulle kompensera merkostnader funktionsnedsatta 

hade på grund av vårdbesök och liknande. Under dessa år fick även begrepp som 

normalisering och integrering fäste i handikappolitiken. Funktionsnedsatta stod dock 

fortfarande i stor utsträckning utanför arbetsmarknaden.  

 

Från 1990-talet och framåt började man istället för handikapp tala om funktionshinder för att 

belysa att det inte bara finns fysiska, utan även sociala och kulturella hinder och barriärer. 

Under denna period tar man ett rättighetsperspektiv istället för att tala om normalisering och 

integrering vilket resulterade ibland annat viktiga lagar så som LSS och LASS. Den 

handikappreform som nu sker kännetecknas av individualisering då individen utrustas med ett 

antal rättigheter. Detta har dock resulterat i att individen även fått högre ställda krav på sig att 

själv bevaka och ta dessa rättigheter i anspråk.   

 

De utökade rättigheterna har dock ingen motsvarighet i rätt till arbete och sysselsättning. 

Arbetsmarknaden har polariserats sedan början av 1990-talet och den arbetslöshetskris som 

Sverige då genomgick ökade antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder. Sverige utmärker sig 

dessutom genom att i stor utsträckning använda sig av lönesubventionerad anställning, så som 

lönebidrag, istället för arbetsmarknadsutbildning. Sedan ungefär 1985 har arbetsmarknaden 

utvecklats negativt för funktionsnedsatta, många är arbetslösa och arbetsvillkoren är ofta 

sämre än för andra grupper då de tenderar att ha enformiga och fysiskt olämpliga arbeten. 

 

2.2 Svensk funktionshinderpolitik och 

stödåtgärder 

I rapporten Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017  

2017 från SCB och Arbetsförmedlingen (SCB, 2018) säger man att cirka 15 procent av 

befolkningen mellan 16 och 64 år uppger att de har någon funktionsnedsättning. Detta innebär 
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runt 900 000 människor. Funktionsnedsättning innefattar här, förutom kognitiva/psykiska och 

fysiska funktionshinder, även bland annat allergier, diabetes, tal- och röstproblem samt hjärt- 

och kärlsjukdomar. Av de som uppgett sig ha funktionsnedsättningar bedömer cirka 66 

procent att det innebär en nedsatt arbetsförmåga. Antal personer i arbetskraften har varit mer 

eller mindre stabilt sedan 2006, dock är det en markant skillnad mellan gruppen 

funktionsnedsatta där det 2017 var 68,2 procent som var i arbetskraften och den övriga 

befolkningen där det var 86,7 procent. Även värt att nämna är att i gruppen "övrig befolkning" 

har antalet i arbetskraft ökat med nästan fem procentenheter sedan 2006, medan gruppen 

"personer med funktionsnedsättningar under samma period minskat marginellt, från 68,7 

procent till 68,2 procent  (SCB, 2018). Det är med andra ord en stor etablerad skillnad mellan 

gruppen med funktionsnedsättning och gruppen utan funktionsnedsättning i arbetskraften.   

 

Regeringen kom 2000 med propositionen Från patient till medborgare - en nationell 

handlingsplan för handikappolitiken (Regeringens proposition 1999/2000:79, 2000). Som 

titeln indikerar tar man nu tydligt ställning för medborgarperspektivet gentemot gruppen 

personer med funktionsnedsättningar. Målen som antogs efter denna proposition 

koncentrerades till företrädesvis tre huvudområden: se till att funktionshinderperspektivet 

genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligt samhälle samt att förbättra 

bemötandet. Man menar att statliga myndigheter bör vara föredömen när det kommer till att 

göra lokaler, information och verksamhet tillgänglig. Detta innebär också att det finns en 

tydlig riktning för att underlätta för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.  

 

I propositionen kopplar man svensk funktionshinderspolitik till en internationell kontext och 

FNs standardregler. Dessa regler är ett antal ”tydliga principiella 

ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar på olika 

samhällsområden”. Efter en första utvärdering av dessa i Sverige konstateras det att vi varit ett 

föregångsland på lagstiftningsområden så som LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionsnedsatta) och LASS (lagen om assistansersättning) vilka varit viktiga för att 

människor med funktionsnedsättningar ska kunna skapa sig så bra livsförutsättningar som 

möjligt Sverige. Detta kan också vara förutsättningar som är avgörande för att en person med 

funktionsnedsättning ska kunna ta sig ut i arbete.  

     

Sedan 2009 gäller FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar 

i Sverige, vilket innebär att all offentlig verksamhet och alla lagar skall anpassas efter denna. I  
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regeringens proposition Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken som 

antogs 2017 (Regeringens proposition 2016/17:188, 2017)2 fastslår man att 

funktionshinderspolitiken är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, och ett förslag till ett 

nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken med FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt lämnas. I propositionen redovisas även 

ett antal åtgärder, bland annat rörande arbetsmarknaden, som ska bidra till de nationella målen 

för svensk funktionshinderspolitik. Dessa åtgärder sammanfaller med områden där FN:s 

kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har lämnat rekommendationer 

till Sverige. I avsnittet om arbetsmarknaden konstaterar man att arbetsmarknaden har 

strukturella problem. Därför ger man bland annat arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda om, 

och i sådana falla hur, termen "nedsatt arbetsförmåga" påverkar de personer som berörs av 

den. Man initierar även en utredning gällande behovet av flexiblare insatser, så som flexjobb, 

som ett verktyg för att ge funktionsnedsatta större möjlighet att få behålla ett arbete 

(Regeringens proposition 2016/17:188, 2017).  

 

De senaste åren har, som ovan beskrivits, präglats av ett större fokus på personer med 

funktionsnedsättning som medborgare, med rättigheter, skyldigheter och ansvar som alla 

andra. Det har också för med sig ett stora förändringar för situationen på arbetsmarknaden där 

dessa ska ha  ”rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på 

arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö̈ som är öppen, som främjar integration och är 

tillgänglig för personer med funktionsnedsättning” (Förenta nationerna, artikel 27, 2014). 

Även om de specificerade målen kring arbetsmarknaden är tagna så sent som förra året har 

FN-konventionen varit gällande i 9 år vilket borde givit utslag på arbetsmarknaden.  

 

De stödåtgärder som ges på arbetsmarknaden för anställning i Sverige är bland annat 

personligt stöd, ekonomiskt bidrag, så som lönebidrag, och hjälpmedel. I dessa räknar vi inte 

in åtgärder som förberedande kurser för övergång till arbetslivet, daglig verksamhet med 

mera. I personligt stöd har de senaste 30 åren mer och mer fokus lagts på metoden Supported 

Employment (SE), en amerikansk modell för individuell handledning som sedan utvecklats på 

flera håll runt om i världen. Denna metod innebär att individen får ett personligt utformat stöd 

för att finna att jobb på öppna arbetsmarknaden. Från början var den ämnad för personer med 
                                                
2 Propositionen antog i november 2017, med tillägget ”-en samhällsgemenskap med mångfald som grund” till 
målen. 
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intellektuell funktionsnedsättning men har senare även innefattat personer med andra typer av 

funktionsnedsättningar då det är en metod som visat goda resultat över tid 

(Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, 2017).  

 

Myndigheten för delaktighet släppte nyligen rapporten Uppföljning av funktionshinders-

politiken 2017 (Myndigheten för delaktighet, 2018) där de utvärderar hur väl regeringen har 

efterföljt sina nationella mål under 2017. Man kommer fram till att sammantaget visar 

resultaten på sämre tillgänglighet och förutsättningar i samtliga undersökta områden. Gällande 

arbetsmarknaden konstaterar man att trots god konjunktur och stor efterfrågan på arbetskraft 

är funktionsnedsatta med tillhörande nedsatt arbetsförmåga fortfarande en grupp med lågt 

deltagande på arbetsmarknaden. Att denna grupp ges begränsad möjlighet att delta på arbets-

marknaden ger sociala och hälsorelaterade likväl som allvarliga ekonomiska konsekvenser för 

många.  

 

2.3 Forskning kring funktionshinder och arbetsliv  

Svensk forskning om funktionshinder och arbetsliv är ett relativt litet område. Under åren 

2002-2010 var det endast 8% av forskningsprojekten som ägnades åt det, vilket anses som en 

låg siffra mot bakgrund av att området varit prioriterat från politiskt håll (Rönnberg, Classon, 

Danermark, & Karlsson, 2012, s. 34). Den forskning kring arbetsmarknad och personer med 

kognitiva svårigheter som dock finns tillgänglig är ofta mindre studier eller studier där fler 

typer av funktionsnedsättning finns representerade. Beskrivningen nedan är därför i en 

bredare kontext än den svenska och vi har i urvalet fokuserat på kognitiva svårigheter. 

 

Arbetsgivarens attityder 

Attityder och föreställningar hos arbetsgivare kan spela en avgörande roll för integrering av 

personer med funktionsnedsättning. Ofta tar det sig uttryck i form av diskriminering och 

negativa attityder, vilket kan göra att dessa personer aldrig får möjlighet till arbete på ett tidigt 

stadium. Nota, Santilli, Ginevra, & Soresi har gjort en studie över hur italienska arbetsgivare 

ställer sig till olika typer av funktionsnedsättningar (2014). Man fann att de var mer negativa 

mot att anställa personer med psykiska problem än att personer med intellektuella funktions-

nedsättningar och sensoriska funktionsnedsättningar -speciellt avseende social förmåga. 

Författarna menar att detta berodde på en lägre kunskap om psykisk problematik än övriga 
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svårigheter. När arbetsgivarna fick mer information om vad personerna med de olika 

funktionsnedsättningarna hade för styrkor ändrades resultatet till mer positiv inställning till 

samtliga grupper, men att det blev mest förmånligt för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Här talar man om betydelsen av en god matchning mellan företaget 

och personen med funktionsnedsättning.  

 

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Hjärnkoll3 har Caroline 

Lagercrantz tagit fram rapporten På väg mot ett hållbart arbetsliv (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016). Undersökningen som ligger till grund för rapporten genomfördes i form av 

fokusgruppintervjuer med både chefer och ambassadörer för Hjärnkoll. Frågor man sökte svar 

på var exempelvis vad inkludering innebär, dels på arbetsplatsen men även i samhället i stort. 

Vidare ville man veta vilka förutsättningar som krävs för att människor med psykiska 

funktionsnedsättningar och tyngre psykiska diagnoser ska kunna bidra, utvecklas och stanna i 

verksamheten samt vilka hinder som finns. Rapporten kommer fram till att det som krävs för 

människor med psykiska funktionsnedsättningar, så som tydlighet, öppenhet och rimlig 

arbetsbelastning gynnar alla medarbetare. Från arbetsgivares och kollegors håll krävs 

engagemang och intresse för frågan, det vill säga större kunskap kring den problematik som 

kan uppstå för personer med funktionsnedsättningar. Okunskap listas nämligen som ett av de 

största hindren för att denna grupp ska komma in, och stanna kvar, på arbetsmarknaden. 

Slutligen menar man att politiska initiativ krävs för att en inkluderande arbetsmarknad ska bli 

verklighet, framförallt genom att se till att resurser finns så arbetsplatserna kan genomföra 

nödvändiga förändringar. (SKL, 2016) 

 

Även i två olika studier där man följde upp SIUS-konsulenter4 (Jarhag, Nilsson, & Werning, 

2009) respektive IPS(Lexén, Emmelin, & Bejerholm, 2016) som båda är varianter av externt 

personligt stöd på arbetsplatsen, fann man att även om dessa visat goda resultat så är 

arbetsgivares inställning till att anställa personer med funktionsnedsättning avgörande.  

 

 

 
                                                
3 Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Deras mål är lika 

rättigheter för alla, oavsett psykiskt funktionssätt. 

4 Specialintroduktion	och	Uppföljningssupport 
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Normalitet 

I artikeln “Creating the disabled person: A case study of Recruitment to “Work-for-the-

Disabled” Programs” skriver Mikael Holmqvist om hur Arbetsförmedlingen skapar den 

funktionsnedsatta personen (Holmqvist, 2008). Han har tittat på hur rekryteringen till 

arbetsmarknadsåtgärder ser ut och funnit att man i den processen gör personer till 

funktionsnedsatta. Detta menar Holmqvist sker när den arbetssökande tvingas att följa 

arbetsförmedlingens normer och acceptera organisationens regler och rutiner för att kunna få 

hjälp in i anställning. Därför var det även personer som inte hade andra svårigheter än just det 

faktum att söka och bibehålla ett jobb, som räknade som avvikande. Som avvikande blev de 

följaktligen funktionsnedsatta och kunde därför ingå i ett åtgärdsprogram för denna grupp. 

Holmqvist lyfter fram hur stor betydelse den enskilda handläggaren har i bedömningen om 

eventuell avvikelse, trots att den saknar kunskap på området. Därför var besluten ofta 

godtyckliga, men vilket gav den arbetssökande en helt ny roll på arbetsmarknaden, den som 

funktionsnedsatt. Detta innebär att handläggaren inte identifierat den arbetssökandes 

svårigheter utan skapat dem. I det fortsatta betraktar arbetssökanden sig själv, genom 

organisationens påverkan, som funktionsnedsatt. 

 

Jobbtillfredsställelse 

En nederländsk studie har undersökt jobbtillfredställelse hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning placerade på skyddade verkstäder5 och integrerade på öppna arbets-

platser (Akkerman, Janssen, Kef, & Meininger, 2016). När de hade placering ute på arbets-

platser hade de stöd från den egna organisationen, vilken kan liknas med en svensk daglig 

verksamhet som är en LSS-insats6. De teman som dök upp under intervjuerna var själva 

arbetsuppgifterna, arbetsförhållanden, kravnivå, sociala relationer på arbetet, stödfunktioner, 

upplevd autonomi, möjligheter att använda sin kompetens, möjlighet att utvecklas samt 

meningsfullhet. Den stora skillnaden mellan denna studie och vår är att vår studie är att våra 

informanter har en anställning på öppna arbetsmarknaden. 

 

Per Olov Larsson har i sin licentiatuppsats från 2006 studerat bland annat kulturen på 

arbetsplatser där personer med intellektuell funktionsnedsättning på olika sätt har integrerats 
                                                
5 Sheltered employments, att jämföra med Samhall 

6 LSS, lagen om stöd och service innefattar en rad insatser för personer som hör till vissa 

funktionshindergrupper. Intellektuell funktionsnedsättning tillhör en av dess grupper. 
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(Larsson, 2006). Studien är intressant därför att han själv har intervjuat personerna och för att 

situationen för flertalet liknar våra informanters. Hans resultat visar att integrationen brister på 

grund av att dessa individer har andra annorlunda arbetsvillkor än övriga på arbetsplatsen. En 

del av dessa villkor är att de behöver större socialt stöd samt har en ekonomiskt svårare 

situation på grund av lönebidragsanställning. Detta skapar utanförskap och underordning, en 

integrering som avvikare, vilket blir en motsägelsefull situation när personerna med 

funktionsnedsättning söker just det normala livet, att leva som alla andra. Ett annat fynd 

Larsson gjorde i sin avhandling är att dessa personer riskerar att utsättas för allt för höga krav 

i sin arbetssituation. Personerna i studien identifierade sig dock mer som normala än 

funktionsnedsatta, även om de i någon mån kände sig som avvikare. En annan slutsats 

Larsson gjort är att mindre arbetsplatser bättre lyckats med att integrera personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Han menar att på mindre arbetsplatser behöver alla i 

gruppen hjälpas åt och ta ansvar över att samtliga arbetsuppgifter utförs. Han lyfter även att 

en osynlig funktionsnedsättning ställer högre krav på personen med funktionsnedsättning, 

eftersom denne antas vara ”normal”. I Larssons studie finns stora likheter med hur stöd-

insatser för personer med funktionsnedsättning ser ut i dag, men med undantaget att de 

Supported Employment-varianter som finns i dag ännu inte var etablerat. 

	

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar kan därför sägas ha 

gått från fattigvård till, i teorin, jämlik medborgare. Det visar sig dock att dessa personer ännu 

har en bit kvar till att vara fullt integrerade, både utifrån vad statistik och forskning kring egna 

upplevelser visar. Genom att rikta ett teoretiskt perspektiv med fokus på normalitet och ett 

interaktionistiskt upprätthållande mot våra informanters berättelser söker vi belysa ämnet från 

ännu ett håll. 
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3. Teoretisk och begreppslig 

referensram 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensram som ligger till grund för vår analys 

presenteras. Inledningsvis redogör vi för funktionsbegreppen, så som de används i svensk 

funktionshinderpolitik och generellt inom det vetenskapliga området. Efter det går vi vidare 

till Foucault vars teorier om normalitet, makt och disciplin tydliggör på en strukturell nivå hur 

normalitet och avvikande skapas och upprätthålls(Foucault, 2003, 2010). I anslutning till 

Foucaults teorier presenterar vi kort begreppet normat (McRuer & Bérubé, 2006), ett begrepp 

vi funnit användbart i vår analys. 

 

Inom funktionhinder- och arbetslivsområdet kommer vi att studera hur detta sker såväl 

människor emellan som på en större, organisatorisk nivå. Därifrån går vi vidare till begrepp 

från symbolisk interaktionism utifrån Richard Jenkins och Erving Goffman. Med hjälp av 

Jenkins teorier kring social identitet kommer vi att analysera informanternas upplevelser av 

delaktighet likväl som deras syn på arbetstillfredsställelse utifrån social identitet, 

identifiering, och grupper och kategorier (Jenkins, 2014). Jenkins menar att social identitet är 

något vi skapar i samröre med människor omkring oss vilket gör hans teori användbar för att 

förstå hur informanternas upplevda delaktighet på arbetsplatsen även torde påverka deras 

känsla av arbetstillfredsställelse. Goffmans teori kring stigma (Goffman, 2011)kommer att 

användas som verktyg för att förstå varför informanterna i vissa sammanhang känner sig 

avvikande, likaväl som det hjälper oss att undersöka normalitet kontra avvikande på en mer 

generell nivå.  

3.1 Funktionsbegrepp 

Från 2007 används begreppen funktionstillstånd, funktionsnedsättning och funktionshinder i 

svensk funktionshinderpolitik och vetenskap som studerar området. Definitionen för dessa är 

som följer: 

Funktionstillstånd: ”tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt 

förmåga till aktivitet och delaktighet”  



 

 13 

Funktionsnedsättning: ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” 

Funktionshinder: ” begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 

till omgivningen” 

 

Värt att notera är att funktionshinder är just ett relationellt begrepp, med fokus på den 

svårighet som uppstår mötet med omgivningen för en viss person. I Sverige ligger stort fokus 

just på det relationella, där både funktionaliteten och omgivningen problematiseras (Rönnberg 

m.fl., 2012). Det vanligaste är att funktionhinder används som generell term för att beskriva 

området, t ex funktionshinderpolitik, funktionshindervetenskap etc, vilket tyder på att det 

finns en strävan efter att lyfta fram omgivningens betydelse för funktionen. 

 

3.2 Normalitet 

Funktionsnedsatt är att vara avvikande från det normala, förväntade sättet att fungera. I det 

här avsnittet utgår vi från Foucaults historisk-filosofiska skildring om hur psykiatrin uppstod 

och hur synen på ”vansinniga” förändrades under 1700-talet. Ur denna plockar vi begrepp om 

normalitet, makt och särskiljandets effekter samt att vi lagt till Foucaults begrepp  disciplin 

(Foucault, 2003)som han utvecklade i senare verk. Avslutningsvis presenterar vi även kort 

begreppet normaten, ett begrepp vi funnit användbart i vår studie. 

 

I Vansinnets historia under den klassiska epoken (2010) beskriver Michel Foucault hur det 

som anses vara normalt beteende förändras över tid. Under 1700-talet förändrades synen på 

vansinniga från att ha betraktats som någon djurisk, förfallen mänsklighet, både till ursprung 

och innehåll till att bli något möjligt att hantera. Från att vara en naturkraft till något som 

tillhör mänskligheten. ”Vansinnet” är det begrepp Foucault själv använder7 för de som 

uppträdde annorlunda eller normbrytande, vilka vi idag kanske skulle beskriva utifrån alltifrån 

en mångfald av begrepp inom psykiatrin, från psykoser och schizofreni till intellektuell 

funktionsnedsättning och andra kognitiva svårigheter. Vansinnet blev  

 

                                                
7 Vi väljer därför att använda vansinne för att tydliggöra att vi använder oss av Foucaults tankar, för att 

inte riskera att skriva in en ny innebörd i ordet. 
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”möjligt i denna miljö där sambanden mellan människan och det sensibla med tiden, med andra, 

förändras; det görs möjligt av allt det som, i livet och i människans framtid, är avbrott med det 

omedelbara” (Foucault, 2010, s. 236)(författarens kursivering) 

 

Som citatet nämner blir vansinnet en möjlighet i miljön, kontexten, det blir med andra ord 

kontextberoende. 

 

Från att ha varit inlåsta på fängelser kommer de vansinniga senare under 1700-talet även att 

omfattas av de mänskliga rättigheterna8 (Foucault, 2010). Denna humanistiska syn låg i tidens 

anda och läkare skulle nu bedöma de vansinnigas möjligheter till att släppas fria eller vårdas 

på hospital. Så småningom startas särskilda mentalsjukhus, asyler, för att förvara de 

vansinniga och på så sätt skydda samhället. Det konstaterades också att de blev lugnare av det 

nya sättet att förvaras. (Foucault, 2010). Asylen innebar också en individualisering av 

skulden. Mänskliggörandet av den vansinniga gav denne också ansvar över sin egen 

galenskap. Hen var människa, men betedde sig inte som en människa skulle göra och borde 

därför ändra sitt beteende. Att vara inspärrad på grund av sin galenskap gjorde den vansinniga 

medveten om att hen slipper ut först då hen inte längre är galen. Med asylen avsäger sig 

därför samhället sin skuld, men lägger den istället på den vansinniga. (Foucault, 2010) 

 

Medicinska vetenskapens utveckling var liksom i övriga samhället även i tjänst i asylerna 

(Foucault, 2010), där läkaren blev den viktigaste personen i övergången från fängelset till 

asylen. Men läkarens uppgift, menar Foucault, var främst i moralens tjänst även om det var 

under en medicinsk diskurs. Läkaren var samhällets auktoritet som befäste de vansinnigas 

tillstånd som sjuka. Den vansinnigas enande med medicinen blir också en relation som 

bekräftas av den vansinniga själv, det är där hen finner och söker sin bot. Konsekvensen blir 

ännu en maktproducerande relation där den vansinnige blir beroende av läkaren för att kunna 

slippa ur både sin fysiska och psykiska inlåsning. 

 

Disciplinen 

Diciplinen kan förklaras som en samling strategier som ”möjliggör en minutiös kontroll av 

kroppens verksamheter, som vidmakthåller en ständig behärskning av dess krafter och 

                                                
8 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen antogs i Frankrike 1789  
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påtvingar dem en förening av foglighet och nytta”(Foucault, 2003, s. 139). Denna samling 

strategier verkar på olika sätt, bland annat genom fördelningen av kropparna i rummet, 

övervakning liksom straff och sanktioner. Tillsammans upprätthåller de en självförsörjande 

makt och social kontroll inom disciplinen. I föreliggande studie kommer disciplin att nämnas 

som bland annat funktionshinderdisciplin eller arbetsdisciplin, beroende på perspektiv. De 

funktionsnedsatta personerna, de som avviker, återfinns inom flera discipliner och befinner 

sig därför i en mängd kontrollerande processer. Det disciplinära rummet är ett relationellt 

strukturerat rum, där individerna kommunicerar med varandra utifrån funktion och position – 

en ordnad mångfald (Foucault, 2003, s. 150). På så sätt påverkar den också den sociala 

ordningen när den ordnar relationer individer emellan, både på arbetsplatser och inom 

funktionshinderkategorin. Makten blir enligt Foucault något som produceras i hela den 

disciplinära apparaten i de styrda, ordnade relationerna och i analysen av materialet kan vi 

fokusera på hur funktionshinderdisciplinen verkar i den funktionsnedsattes vardag.  

 

Foucault har fått kritik för sin användning av det historiska materialet, men oavsett så visar 

han i sitt teoretiska bygge en illustrativ modell hur både vad som anse vara normalt och hur 

man behandlat avvikare skiftat över tid. Den visar också hur den medicinska vetenskapen 

utvecklades och vilken betydelse den fått under 1700-talet och framåt för de som kallades 

vansinniga. Det kan också diskuteras hur de vansinnigas agens såg ut, om där fanns någon 

motkraft från dem, och hur den i sådant fall såg ut eller bemöttes. Frånsett att teorin bygger på 

en förhållandevis tät modell som endast förändras genom gradvis förändring i medvetandet 

hos människor (Foucault, 2010, s. 239), så ger det en tydlig bild av hur det normala skapas 

och upprätthålls. 

 

Normaten 

Inom Crip theory9 (McRuer & Bérubé, 2006) används begreppet normat för att beskriva just 

den person som är normen, den som den avvikande ställs emot. Crip theory är nära besläktat 

med queerteori och i likhet med denna teori tar man tillbaka den nedsättande benämningen, 

crip (krympling), och laddar det med nytt innehåll när man kritiserar normen i samhället. 

                                                
9 svensk etablerad term saknas. 
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3.3 Social identitet 

Identitet handlar inte bara om vilka vi är som individer. Det påverkar också vår ställning i 

samhället, hur vi blir bemötta och vilka rum vi rör oss i. Att förstå hur identitet och iden-

tifiering fungerar blir viktigt, speciellt då identifiering får störst konsekvenser när vi iden-

tifierar andra och inte vid självidentifiering som man skulle kunna tro (Jenkins, 2014). 

Individuell identifikation handlar dels om att man lägger emfas på det som särskiljer en själv 

från andra, även om man också utgår ifrån det som gör att man liknar vissa människor.  

 

Kollektiv identifikation däremot handlar om hur människor på ett eller flera sätt anser sig 

tillhöra samma kollektiva identitet, det vill säga hur vi liknar vissa men skiljer oss från andra. 

Dessa två kan låta lika men förenklat skulle man kunna säga att individuell identifikation 

fokuserar mer på skillnader medan kollektiv identifikation handlar mer om likheter. För att 

tillhöra samma grupp måste man ha något gemensamt, detta något kan dock vara väldigt vagt 

eller till och med till synes oviktigt. För att vissa ska kunna inkluderas i en grupp måste alltså 

andra exkluderas. Vi är en grupp för att vi gemensamt skiljer oss från dem. Det är i ljuset av 

deras olikhet från oss som våra likheter syns.  

 

I fallet människor med eller utan funktionsnedsättning blir kollektiv identitet intressant 

eftersom vi sällan tänker på att vi tillhör gruppen "människor utan funktionsnedsättningar". 

Som tillhörande normen behöver man inte tänka särskilt mycket kring sin grupptillhörighet då 

den inte riskerar att påverka oss negativt. Man kan även fråga sig vilka svårigheter personen 

utan funktionsnedsättningar inkluderar i mötet med gruppen funktionsnedsättningar. 

Dessutom är variationen inom gruppen med funktionsnedsättningar stor. En person med 

dyslexi eller ADHD är nog mindre benägen att identifiera sig som funktionsnedsatt än en 

person med exempelvis Downs syndrom. Dessutom är det heller inte särskilt troligt att de 

identifierar sig med varandra mer än de identifierar sig med en person utan funktions-

nedsättning, trots att de i samhällets ögon alla tillskrivits en gemensam grupptillhörighet. 

Vidare blir här intressant med synliga kontra osynliga funktionsnedsättningar. Det är vanligt 

att associera ordet funktionsnedsättning till fysiska hinder, någon som sitter i rullstol eller 

saknar en arm eller ett ben. Intellektuella, mentala och psykiska funktionsnedsättningar är 

dock ofta osynliga vilket i sin tur kan leda till att personer som innehar dessa kan passera som 

icke funktionsnedsatt. Detta kan bli ett hinder i sig, om människor man möter ser en som 
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normalfungerande kan de ha väldigt lite förståelse för att en inte klarar av vissa saker de anser 

en normal människa bör klara av.  

 

En kategori är en klassifikation som den som definierar en viss grupp bestämmer. Ett exempel 

i denna studie är diagnoser, vilka är skapade utifrån bestämda kategorier. Medlemmarna i 

sagda kategori behöver alltså inte identifiera sig med kategorin för att den ska existera. En 

grupp är däremot definierad av relationen mellan dess medlemmar, det vill säga, att 

människor känner en viss samhörighet med varandra, även om de inte har personliga rela-

tioner eller ens känner till varandra. En grupp kan inte existera utan att människor identifierar 

sig med den och upplever samhörighet med andra människor som identifierar sig med den 

(Jenkins. 2014:104-106). Funktionsnedsättning kan alltså verka som bas både för en kategori 

och en grupp, beroende på hur de som fått en viss diagnos väljer att identifiera sig med den. 

Detta blir intressant då alla våra informanter kategoriserats som funktionsnedsatta men inte 

nödvändigtvis valt att identifiera sig med sin diagnos. 

 

Grupptillhörighet är beroende av vilken kontext en person befinner sig i. "Individuals will 

self-categorise themselves differently according to the context in which they find themselves, 

and the contingencies with which they are faced" (Jenkins. 2014:115). I föreliggande fall är 

kontexten bland annat den öppna arbetsmarknaden. Hur påverkas våra informanter av att vara 

på en arbetsplats där majoriteten inte har funktionsnedsättningar? Utfallet skulle både kunna 

bli att man karaktäriserar man sig som annorlunda på grund av sin funktionsnedsättning eller 

att den får en mindre betydelse i ens vardag då man är på en vanlig arbetsplats. Vidare talar 

Jenkins om identifikation och normalitet. Till skillnad från Foucault som har ett mer socio-

logiskt strukturellt förhållningssätt till normalitet, har Jenkins ett mer realistiskt synsätt. Han 

menar att i vår tid har vad som är normalt kommit att konstrueras och identifieras utifrån ett 

matematiskt synsätt på världen, en statistisk infallsvinkel på det vardagliga. I och med detta 

skapas en slags statistisk "normalitet" vilket i sin tur leder till att det som är statistiskt mindre 

troligt blir onormalt (Jenkins. 2014:199). Då det statistiskt mindre troliga, exempelvis en 

funktionsnedsättning, räknas som onormalt blir det även något som bör anpassas efter det som 

anses normalt. En person som av olika anledningar inte klarar av att arbeta på ett sätt, eller så 

mycket som vi bestämt att det är normalt att klara av, blir rimligare att ställa utanför den 

reguljära arbetsmarknaden än att istället anpassa arbetsförhållandena efter personens 

förmågor.  
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Detta kan även kopplas till valet av ordet funktionalitet som i samband med arbete lätt för 

tankarna till produktivitet. Att vara produktiv har i vårt samhälle blivit ett något av en symbol 

för "den goda samhällsmedborgaren". Det är genom att vara en duktig arbetare som man 

bidrar till samhället. Att koppla samman funktion och produktivitet skulle innebära att den 

funktionsnedsatte även har en nedsatt produktivitet i förhållande till övrig arbetande 

befolkning. Detta stärker maktstrukturerna som redan finns mellan det normativa samhället 

och de som inte passar in där då ens grad av funktionalitet inte bara skapar eventuella 

svårigheter för personen utan även kommer att ses som en individuell svaghet. Jenkins 

nämner även att just intellektuell funktionsnedsättning är en kategori som skapats i modern tid 

och som definitivt åkallar "normalitet". "Where once some individuals were seen as 'idiots', 

'half-witted' or whatever, a distinct population category has been created out of the diffuse 

individual diversity of intellectual (in)competence." (Jenkins. 2014:200) Där samhället valt att 

se funktionsnedsättningar som en sorts inkompetens skulle man istället kunna välja att se 

samhällets oförmåga att anpassa sig utifrån olika individer som den faktiska inkompetensen.  

Dessutom menar Jenkins även att det sammanhang denna kategori människor ges snarare 

härstammar från hur de bemöts, dvs funktionshindret, än någon slags inneboende individuell 

eller kollektiv karaktäristika (Jenkins. 2014:200). Detta blir tydligt då funktionsnedsättningar 

inte bara blir ett hinder för att komma in på arbetsmarknaden utan även ofta leder till att 

människor som kategoriseras som intellektuellt eller mentalt/psykiskt funktionsnedsatta ofta 

talas om som en homogen grupp även då det inom gruppen förekommer en enorm spridning 

av individuella tillgångar och svårigheter.  

 

3.4 Stigma 

I Goffmans definition av stigma är det relationer och inte egenskaper som lägger grunden för 

stigmat (Goffman, 2011). Varje gång vi träffar en ny människa kategoriserar vi vanligen in 

denne i kategorier vi känner till sedan tidigare utifrån personens yttre attribut. På så sätt 

fastställer vi personens sociala identitet och utformar utifrån de normativa förväntningar som 

då även påverkar vilka krav vi ställer på personen i fråga (Goffman, 2011). Dessa normativa 

förväntningar är alltså baserade på vad vi tror oss veta om personen och inte vad personen 

själv faktiskt är kapabel eller villig att leva upp till.  
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Ett stigma kan därför sägas bestå av en speciell relation mellan ett attribut och ett mönster, det 

vill säga en stereotyp. Detta leder till att en osäkerhet uppstår när stigmatiserade och 

"normala" personer kommer i kontakt med varandra. Denna osäkerhet finns hos båda parter. 

Hos den stigmatiserade grundar den sig i att de inte vet hur de kommer tas emot, om de 

kommer accepteras eller inte. Hos den "normala" personen handlar det istället om en osäker-

het kring hur man ska förhålla sig till den andra personens stigma. Man kanske själv tycker 

sig vara sympatisk och visa medkänsla, men i själva verket spelar man ofta över och det blir 

på så sätt synbart för den stigmatiserade att man inte anser denne vara på samma nivå som en 

själv (Goffman, 2011). 

   

Vidare menar Goffman att termen stigma har ett dubbelt perspektiv. Den som bär på stigmat 

kan antingen ta för givet att det är uppenbart för andra hur hen skiljer sig från normen, eller så 

är stigmat dolt eller åtminstone inte synligt vid första anblick. Här använder sig Goffman i det 

första fallet av termen misskrediterad och i det andra fallet termen misskreditabel (Goffman, 

2011). Dessa två termer bör skiljas åt, även om samma individ kan, och mycket troligt har, 

erfarenheter av båda situationerna. En misskrediterad individ bär alltså med stor sannolikhet 

sitt stigmatiserande drag mer tydligt utanpå kroppen. Den misskreditabla personen har istället 

mer dolda egenskaper som om de blev tydliga för omgivningen skulle stigmatisera hen. Där 

de som faller i kategorin misskrediterade försöker undvika de spänningar som kan uppstå i 

kontakten med normsamhället blir det för den misskreditabla istället viktigt att undvika att 

hens tillkortakommanden blir kända (Goffman, 2011). Den misskreditabla personen blir inte 

direkt utsatt för fördomar mot den grupp hen skulle kunna sägas tillhöra utan måste istället 

förhålla sig till att omgivningen har dessa fördomar mot andra som innehar samma 

egenskaper som hen själv.  

 

Goffman talar om stigmasymboler som är tecken som utåt sett påvisar ett stigma för 

omgivningen. Dessa symboler kan vara fysiska attribut eller sätt att tala eller föra sig på. 

Dessa symboler drar effektivt uppmärksamhet till egenskaper som bryter normen eller slår hål 

på en annars sammanhängande fasad (Goffman, 2011). Stigmasymboler har sin motpol i 

statussymboler och allt detta är en del av den sociala information vi hela tiden insamlar om 

människor i vår omgivning, och som sedan styr hur vi bemöter dem. Dessa tecken kan vara 

mer eller mindre synbara. Vissa är permanenta och går inte att dölja, medan andra är icke-

permanenta och då även blir lättare för bäraren att dölja.  
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Detta leder oss in på visibilitet. Hur väl ett visst stigma fungerar för att upplysa omgivningen 

om att en individ har det beror på stigmats visibilitet. Vissa stigman, så som exempelvis 

psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar syns inte utanpå och tillåter således 

individen att passera som normal (Goffman, 2011). Visibilitet blir därför avgörande då det 

inte bara påverkar hur människor personen möter i sin vardag behandlar hen, utan även vilken 

attityd personen själv kommer att anta gentemot sitt stigma. En person med ett stigma med 

hög visibilitet ser antagligen detta stigma som en större del av den egna identiteten än en 

person vars stigma har en låg visibilitet. Dock kan det vara så att personer med mindre synliga 

stigman lägger väldigt mycket tid och tankekraft på att passera och därför ändå identifierar sig 

stark med sitt stigma. Att passera som normal innebär för den stigmatiserade att den måste 

dölja den del av sig själv som kan verka misskrediterande om den skulle bli känd. Detta 

försvåras ju närmre personens relationer till vissa andra människor blir. Att dölja ett stigma 

med låg visibilitet för okända människor eller ytligt bekanta är inte särskilt svårt men ju 

närmre en relation blir desto svårare blir det att undgå att visa eller tala om sitt stigma. På så 

sätt kan personen även tvingas leva ett slags dubbelliv där den döljer sitt stigma för vissa 

personer medan det finns andra som känner till det (Goffman, 2011). Dessutom riskerar de 

personer med stigma hela tiden att människor, även de som känner till personens stigma, 

förskjuter dem om stigmat blir för tydligt (Goffman, 2011). 

 

4. Metod 

I vår studie utgår vi från de funktionsnedsattas egna upplevelse av sin situation på 

arbetsplatsen och innebörd av arbetstillfredsställelse. Vi har därför strävat efter att förstå deras 

erfarenheter och förståelse av sin arbetssituation, syn på arbetet och vad som får dem att trivas 

eller inte trivas med arbete. Därför har vi valt en fenomenologisk ansats för att metodologiskt 

ta oss an vårt material. Nedan följer en redogörelse som motiverar valet av denna metod, följt 

av en beskrivning av materialet och hur vi gjort vårt urval. Vidare redogör vi för 

förberedelser, hur data samlats in samt hur den bearbetats. Avslutningsvis beskriver vi vilka 

etiska ställningstaganden som gjorts. 
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4.1 En fenomenologiskt grundad ansats 

När vi undersöker personers egen mening och förståelse kring en händelse eller ett fenomen 

rör vi oss inom det fenomenologiska området (Denscombe, 2016, s. 145). Vi har valt att 

studera fenomenen inkludering och arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen hos människor 

med funktionsnedsättning, där syftet är att förstå deras egna upplevelse. Detta perspektiv är 

centralt för oss eftersom funktionsnedsatta är en grupp vars röster inte alltid kommer fram i 

samhällelig debatt eller forskning. Det finns flera sätt att närma sig det fenomenologiska fältet 

(Smith, Flowers, & Larkin, 2009, s. 45), men när vi vår avsikt är att förstå människors egna 

tolkningar och förståelse av något rör vi oss inom en tolkande fenomenologisk ansats, där vi 

utifrån den insikten valt att följa metoden med samma namn, Interpretative Phenomenological 

Analysis (Smith m.fl., 2009).  

 

4.2 Material och urval 		

Materialet som används är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med personer med 

kognitiva funktionsnedsättningar. Det var centralt för oss att materialet i möjligaste mån 

skulle utgå från målgruppens egna erfarenheter av arbete utan att vara styrda av våra 

förutfattade meningar.  Därför var avsikten skapa ett utrymme där informanterna fritt och 

tryggt kunde berätta och reflektera inom ramen för situationen på arbetet och hur de upplever 

arbetstillfredsställelse. Därför valde vi den kvalitativa intervjun som metod, då den tillåter oss 

att få de svarandes perspektiv, sagt med deras egna ord. Den semi-strukturerade formen är 

endast till för att deltagarna ska kunna delge ett material som kan analyseras utifrån våra 

forskningsfrågor (Smith m.fl., 2009, s. 58). Vår önskan var att intervjun i största möjliga mån 

skulle bli styrd av informanterna själva och att vi skulle få tillfälle att stöta på ämnen vi inte 

själva hade kunnat förutse var relevanta för vårt ämne.  

 

Ett fenomenologiskt alternativ hade kunnat vara deltagande observation för att få en djupare 

förståelse för informanternas vardag och undvika den något konstlade samtalssituation som ett 

intervjutillfälle utgör. Det var dock inte genomförbart för att få antalet perspektiv som vi 

önskar under uppsatsens tidsram.  Vi hade även kunnat valt att göra en longitudinell studie för 

att kunna etablera en djupare kontakt och följa förändringar i informantens arbetsvardag över 

tid. Även detta alternativ var inte aktuellt på grund av begränsad tid.   
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Urval  

Vi har intervjuat 7 personer med kognitiva funktionsnedsättningar som har en anställning på 

den reguljära arbetsmarknaden. Målet var att intervjua 10 personer, men det var mycket svårt 

att finna så många under utsatt tid. De urvalskriterier vi använt var att personen  

• ska ha en anställning 

• varit anställd i minst 6 månader för att ha haft tid att komma till ro på arbetsplatsen.  

• är funktionsnedsatt, alternativt vara i en åtgärd för personer med funktionsnedsättning. 

	

Tillvägagångssätt 

Personer med funktionsnedsättning är en grupp som är problematiska att nå, vilket gjort att vi 

varit tvungna att använda oss av olika sätt att nå fram. Bland annat har vi varit beroende av 

gatekeepers i form av människor och organisationer runt omkring dem.  

	

I ett första steg har vi mejlat olika arbetsgivare och företag som vi visste är del av olika 

satsningar för ökad inkludering av personer med funktionsnedsättningar inom företaget. I 

mailet har vi skrivit ett informationsbrev till arbetsgivaren och ett annat till den potentiella 

informanten (bilaga 2 respektive 3). Detta då vi ville försäkra oss om att brevet till 

informanten var utformat på så sätt att informationen blir lättillgänglig, liksom brevet till 

chefer kunde betona respekt och integritetsaspekten i kontakten med de funktionshindrade 

anställda. Vi har också vänt oss till en organisation som har arbetsinriktad stödverksamhet för 

människor med funktionsnedsättningar. I detta fall förmedlade anställda i organisationen vårt 

informationsbrev till personer som passade in i vårt urval. Önskade dessa personer delta 

kunde de sedan välja att själva kontakta oss eller låta representanten för arbetsstödet ge oss 

deras kontaktuppgifter. Båda sätten att kontakta oss förekom. Det sista sättet vi använde var 

att lägga in vår fråga i en Facebookgrupp för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Kontakt togs först via personligt meddelande och sedan via telefon 

och mejl. 

 

Att använda oss av chefer på företag som har anställda med funktionsnedsättning kan dock 

innebära att vi får tillgång till informanter vars chefer uppfattar att informanten känner sig väl 

inkluderad. Det vill säga, att vi i vår forskarroll förväntas upptäcka ett redan fungerande 

tillstånd.  
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Utöver det har vi valt att inte göra någon distinktion mellan olika funktionsnedsättningar, om 

inte informanten själv tar upp det. Utfallet av olika diagnoser kan se mycket olika ut varför en 

sådan åtskillnad inte skulle tillföra något med vårt begränsade urval. Vår avsikt är istället att 

fokusera på den enskilda personens upplevda erfarenhet i mötet med arbetsplatsen och inte på 

personens personliga svårigheter i arbetet.   

	

4.3 Förberedelse av intervju 	

Med tanke på att målgruppen hade kognitiva svårigheter var vi noggranna med att 

förberedelserna inför intervjun. Prosser och Bromley (2012) betonar vikten av information om 

intervjun för att informanten ska känna sig trygg och dela med sig av sina tankar. De 

framhåller följande punkter för detta ändamål: 

• Avsikten med intervjun 
• Vilka frågor som kommer att ställas 
• För vem och vad informationen ska användas 
• Varför informationen är viktig 
• Hur lång tid intervjun kommer att ta 

 

Prosser och Bromley anser att intervjun ska inledas med denna information men vi valde 

istället att skapa ett informationsbrev med dessa punkter redan i brevet där de får frågan om 

de vill delta. Utöver informationen ovan upplyste vi också om att informanten själv får välja 

plats att bli intervjuad på, bilder på oss samt kontaktuppgifter till oss och uppsatsens 

handledare. Texten var utformad på lätt svenska för att kunna förstås av varje informant 

oavsett funktionalitet och begåvningsnivå (bilaga 3). Vi anser att de blivande informanterna 

behöver informationen på ett tidigt stadium och för att göra dem medvetna om vad de tar 

ställning till. En kognitiv svårighet kan vara just föreställningsförmåga och därför såg vi 

förberedande information som nödvändig.  

 

Vi var också måna om att själva kommunicera direkt med informanten när denne tackat ja till 

att vara med på en intervju och, om möjligt, inte genom eventuella kontaktpersoner. Detta för 

att snabbt börja bygga upp ett förtroende och en relation till informanten för att den 

kommande intervjun skulle upplevas så bekväm som möjligt och då borga för en god 

kommunikation. Med tanke på att många personer med kognitiva svårigheter har begränsat 

med ork, behövde vi utnyttja den begränsade tiden väl och ville därför ha en del uppvärmande 
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”småprat” gjort. Vi var också beredda på att erbjuda informanten att dela upp intervjun i två 

tillfällen om orken skulle tryta under själva intervjun. 

 

Utöver dessa förberedelser erbjöds informanterna att ta med sig en stödperson till intervjun 

om de ville. Denna stödperson skulle i förekommande fall uppmanas att undvika att 

kommentera och svara åt informanten om inte denne signalerade om hjälp. Ingen av 

informanterna valde dock att ta med sig en stödperson. 

 

4.4 Utformning av intervjuguide		

Intervjuguiden utformades som en samling öppna frågor kring de teman vi ville höra 

informanternas tankar och erfarenheter (bilaga 1). Under varje tema hade vi skapat några 

underfrågor för att hjälpa informanterna att utveckla sina svar, eller för att kunna hjälpa de 

med större strukturbehov på traven (Smith m.fl., 2009). Vad gäller frågornas utformning 

försökte vi hålla dem korta, konkreta och öppna för att vara lätta att förstå och ge informanten 

själv utrymme att styra samtalet till det som var angeläget för just hen själv. Skulle inte 

informanten finna någon fråga relevant för vårt syfte utan hellre relaterade till andra ämnen, 

lät vi det vara möjligt att frångå den guide vi utformat. Smith m fl uttrycker det som att 

intervjuguiden är en karta att använda under intervjun utifall att samtalet blir svårhanterligt för 

antingen informanten eller den som intervjuar (Smith m.fl., 2009). 

Intervjuguiden var utformad enligt trattprincipen med inledande mindre känsliga frågor, t ex 

”Berätta lite om hur en dag på jobbet ser ut för dig” till mer känsliga frågor mot slutet t ex 

”Känner du dig som en som alla andra på din arbetsplats?”. 

	

4.5 Pilotstudie  

Den första intervjun som utfördes och bearbetades utgjorde en pilotstudie. Utifrån denna 

intervju gjordes sedan några förändringar i hur frågorna formulerades liksom att vi lade till en 

uppmaning till informanterna att välja en lugn miljö för intervjun. Trots att intervjun först var 

avsedd att tjäna som pilot avgjorde vi att kvalitén var så pass hög att vi även kunde räkna in 

den i vårt material. 
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4.6 Genomförande av intervjuer  

Intervjuerna skedde löpande under uppsatskursens första veckor. De har varit mellan 30 och 

60 minuter långa och genomfördes på platser informanterna själva valde. En informant valde 

att göra en telefonintervju, och en annan att besvara frågorna via mail. Samtliga muntliga 

intervjuer spelades in med informanterna samtycke. Vi delade upp informanterna och 

intervjuade dem själva för att inte hamna i ”numerärt överläge” och förstärka den 

maktposition det innebär att intervjua en grupp som redan är utsatt. 

 

Att intervjua personer med kognitiva svårigheter behöver inte skilja sig från att intervjua 

personer utan (känd) problematik (Prosser & Bromley, 2012). I grunden är det samma sak vi 

vill uppnå, men för vår målgrupp är vi medvetna om att vissa förutsättningar kan göra det 

problematiskt för oss som intervjuar. Ett av de fenomen Prossey och Bromley nämner är 

acquiescence, vilket innebär eftergivenhet eller onödigt stor följsamhet. Det uppstår när 

informanten håller med och svarar följsamt på alla typer av frågor, även de som skulle ge ett 

motsatt svar. Ett exempel kan vara om informanten på en fråga svarar att den föredrar att 

jobba självständigt, men på en annan fråga hävdar att den helst samarbetar med en kollega 

med en arbetsuppgift. Detta beror antingen på nedsatt kognitiv förmåga, att man inte förstått 

frågan, eller en önskan om att vara socialt följsam, att vara till lags (Prosser & Bromley, 

2012). För att undvika att informanterna skulle hamna i acquiescence, betonade vi under 

intervjun att det inte fanns något rätt svar på våra frågor och att det var viktigt att de berättade 

vad de verkligen tyckte. Därför lyfte vi också att vi skulle göra allt vi kunde för att deras svar 

inte skulle kunna kopplas till dem som individer. Vi uppmanade dem också att säga till om 

någon fråga var svår att förstå för att vi skulle kunna förklara oss bättre. Vidare höll vi detta i 

medvetandet för att försöka tyda om det fanns en tendens att vara till lags. 

 

Intervjuerna avslutades med en fråga om vi fick återkomma om vi ville komplettera med 

någon fråga, vilket samtliga informantern svarade jakande till. De frågor vi återkom med var i 

de flesta fall frågor or om ålder och funktionsnedsättning. 

Under intervjuerna har vi även tagit anteckningar för att fånga upp det icke-verbala som sker 

under intervjun, t ex tveksamma pauser, känslouttryck och liknande. Vi har även antecknat 

eventuella teman och idéer relaterade till det informanten uttrycker och som kunde vara till 

användning för analys (Smith m.fl., 2009).  
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4.7 Analys och bearbetning av material  

	

Analysprocessen är något vi hade igång redan på väg in i ämnet(ref). Utveckling av 

forskningsfrågor, urval av informanter, intervjuns fortlöpande har varit delar av en pågående 

analysprocess där reflektion och val skett löpande utifrån vår förförståelse och den förnyade 

förståelse vi fått alltefter uppsatsarbetet fortskridit (Smith m.fl., 2009). Denna hermeneutiska 

cirkel är en del av metodens styrka i sammanhanget då den både tar tillvara och erkänner 

forskarens del i skapandet av ny kunskap, hela tiden med informantens upplevelser i fokus. Vi 

har båda två olika erfarenheter av funktionsnedsättningsområdet vilket inneburit både 

nyfikenhet, men också vissa förutfattade meningar. Tack vare att vi har olika ingångar på 

ämnet har vi försökt att ifrågasätta varandra samt välja teorier som skulle både utmana och 

fördjupa vår kunskap.  

 

I ett första steg transkriberades intervjuerna av den som utfört intervjun, efter det gjorde 

samma person en första tematisk kodning, rad-för-rad, av innehållet (Smith m.fl., 2009) och 

memos. Såväl samstämmiga som avvikande teman uppmärksammades, liksom teman på olika 

nivåer, till exempel både vad informanten uttrycker men också hur. Innebörden i det sagda 

betyder en sak och sättet den talar om sig själv tillför ännu en dimension. Exempelvis berättar 

en informant om hur väl den trivs på sitt jobb, samtidigt som den använder ord där hen 

beskriver sig i termer av sjuk respektive frisk. Sedan gick den transkriberade intervjun över 

till den som inte intervjuat för att koda materialet på samma sätt, men nu med den 

utomståendes blick. Därpå jämfördes bådas analyser varpå vissa ändringar gjordes och sedan 

upprepades proceduren med nästa intervju.  

	

När samtliga intervjuer analyserats tematiskt, grupperades temana för att finna gemensamma 

nämnare vilka skulle komma att bli överordnade teman, en process vilket Smith m fl kallar 

abstraction (Smith m.fl., 2009, s. 96). Detta gjordes i ett första steg för varje intervju och i ett 

andra steg med samtliga teman i hela intervjumaterialet. Vi använde rikligt med citat från 

intervjuerna för att vara uppmärksamma på att vi inte ändrade innebörden av olika subteman 

när vi skapade överordnade teman.  

 

Under analysen av det skriftliga materialet, sökte vi aktivt efter teorier som kunde fördjupa 

förståelsen av innehållet i informanternas berättelser. Det blev de som redovisats ovan: teorier 
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kring normalitet och symbolisk interaktionism. Andra teorier hade kunnat belysa andra delar 

av vårt material, men utifrån den kontext personer med funktionsnedsättningar befinner sig i 

idag (se kap 2), fann vi dessa sociologiskt mest relevanta.  

 

Slutligen belystes det brokiga mönster som till sist framträdde utifrån nämnda teorier och 

begrepp.  

4.8 Begränsningar  

	

Begränsningarna har i vårt arbete bland annat handlat om tillgång på informanter. Gruppen 

funktionsnedsatta är av integritetsskäl svåra att nå, vilket lett till att vi fick färre deltagare än 

vi hade hoppats, vilket är en inskränkning som har varit svår att lösa. De 7 informanter som 

till sist ställde upp har dock varit generösa under intervjuerna vilket lett till att vi har haft 

mycket material från var och en. Att det är relativt få informanter är dock vanligt inom 

Interpretative phenomenological analysis, där djup prioriteras framför bredd. Det optimala 

hade dock varit om vi kunnat fortsätta med några informanter till för att uppleva att mer av 

vårt material blev mättat, dvs att inget nytt dyker upp. Likafullt finner vi att stora delar av 

forskningen sluter upp kring våra fynd vilket kan ge läsaren en möjlighet till jämförelse och 

bedöma trovärdigheten i resultatet. 

 

En annan begränsning är att vi i sökandet efter informanter varit beroende av mellanhänder, 

eller så kallade gatekeepers. Av integritetsskäl hade vi föredragit att få direktkontakt med 

informanterna för att säkerställa att de ställer upp på en intervju av eget intresse och inte av 

lojalitetskäl eller andra anledningar. Att vi ändå valde denna metod har dock den fördelen att 

vi kunnat nå personer vi annars inte hade nått, oavsett hur vi annonserat vår fråga. Det hade 

betytt att vi inte fått någon representation av personer som har svårt att kontakta okända 

människor. 

 

4.9 Etiska överväganden 

Genomgående i studien har hänsyn till etiska aspekter tagits genom att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Först och 
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främst säkrade vi informationskravet genom att skicka ut informationsbrev till både 

mellanhänder och potentiella intervjupersoner. Brevet riktat till intervjupersonerna är skrivet 

på lätt svenska för att informationen om studiens syfte, att den är frivillig och att den när som 

helst kan avbrytas skulle vara lättillgänglig för alla informanter. Utöver detta upprepades 

denna information inför varje intervju och informanten fick därmed tillfälle att åter igen ge 

muntligt samtycke till sin medverkan i studien. Samtyckeskravet uppfylldes därmed genom 

att informanterna först fick ge samtycke via den person vi initialt tog kontakt med och sedan 

igen vid intervjutillfället. Konfidentialitetskravet säkrades genom att all det insamlade 

materialet antecknats, lagrats, och avrapporterats på ett sätt som inte tillåter utomstående att 

identifiera enskilda individer. Slutligen uppfylldes nyttjandekravet genom att säkra att 

insamlade uppgifter endast används i forskningssyfte. (Vetenskapsrådet. 2002) 

 

Även värt att nämna är att flesta initiala kontakter med intervjupersonerna skett via 

mellanhänder. Detta då det annars varit svårt att nå ut till den grupp vi sökte att intervjua. I de 

flesta fall gick vi via en verksamhet som stödjer människor med funktionshinder på väg mot 

anställning. Dessa gatekeepers har alltså ingen koppling till informantens arbetsplats. I några 

fall har vi dock kontaktat chefer på arbetsplatser vi i förhand vetat ha en satsning där de 

anställer människor med funktionsnedsättningar. I dessa fall har vi dels frågat om de har 

personal via denna satsning och om de i sådant fall kan fråga om dessa personer är 

intresserade av att medverka i vår studie. Vi har i den initiala kontakten betonat vikten av 

respekt samt intervjupersonernas integritet. Vi vet dock att dessa personer redan är kända på 

arbetsplatsen då de har tillrättalagd arbetsform i något avseende och att det därför inte är 

uppseendeväckande att de tillfrågas.  

 

I alla intervjusituationer brukar man prata om att den som utför intervjun har något av ett 

överläge i förhållande till den som blir intervjuad. I denna studie kan informanterna dessutom 

ses som extra utsatta då de har olika nivåer av kognitiva funktionsnedsättningar. Detta var 

något vi var medvetna om när vi påbörjade studien och vi var därför mycket noggranna med 

att intervjusituation skulle vara tydlig och att informanterna skulle känna sig bekväma med 

både oss och situationen.   
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5. Resultat och analys 

Resultatet av informanternas berättelser presenteras nedan utifrån de övergripande teman som 

var särskilt framträdande i svaren. Dessa var autonomi, sammanhållning, normalitet och 

struktur. Under respektive teman förekommer tydliga underteman och såväl samstämmiga 

som avvikande spår ges utrymme. De teman som identifieras överlappar i många fall 

varandra, vi valde dock att ha uppdelningen som den är då vi ansåg att liknande fenomen kan 

belysas av flera olika teman.  

 

Inledningsvis beskriver vi informanterna som grupp för att ge en bild av spridningen inom 

gruppen. De skildras inte individuellt på grund av risk för identifiering. 

 

5.1 Beskrivning av informanter 

Vi intervjuade sammanlagt 7 personer: 5 män och 2 kvinnor. Vi har i analysen gett dem de 

fingerade namnen, Joel, Kim, Hans, Elias, Mira, Lejla och Vanja. De var i åldersspannet 23-

43 år. Gruppen har stor spridning i utbildning, från särskola till universitetsexamen. De 

arbetar som butiksbiträden i dagligvaruhandeln, mekaniker på bilverkstad, lokalvårdare på 

statligt verk, kemist på laboratorium, administratör på forskningsinstitut och medarbetare på 

energigasanläggning. De funktionsnedsättningar som fanns representerade var intellektuell 

funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och adhd. Utöver dessa fanns även en person 

utan någon fastställd funktionsnedsättning. Innan informanterna kom till sitt nuvarande jobb 

var de på daglig verksamhet, sjukskrivna, i praktik ordnad av arbetsförmedlingen eller i annan 

arbetsmarknadsåtgärd.  

 

5.2 Formell funktionshinderstruktur 

Att bli kategoriserad som funktionsnedsatt och att hamna i en formell funktionshinderstruktur 

påverkar även den våra informanters upplevelse av både sin arbetssituation och livssituation. 
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Inkomst, osäker anställningsform och att ha en sysselsättning var ämnen som regelbundet 

kom upp under intervjuerna.  

 

Sysselsättning  

 Flera av våra informanter har erfarenhet av att stå utanför arbetsmarknaden, och de lyfter 

fram hur deras nuvarande situation som arbetande människor har fört med många positiva 

aspekter i deras liv.  

"Sitter jag hemma då klättrar jag på väggarna" (Elias) 
 

Både Elias, Kim och Hans säger att arbetet är viktigt för att ha någonting att göra på dagarna, 

att de skulle bli rastlösa och uttråkade om de bara var hemma.  

 

De flesta uttrycker också att jobbet bidrar till nytta i livet utanför arbetet, att det skapar en 

struktur. De lyfter fram bättre dygnsrytm, rutiner att förhålla sig till och något annat än sitt 

eget att tänka på och för vissa är det avgörande för att ha en fungerande vardag. Vanja och 

Lejla berättar om den normaliserande funktion jobbet tillför även för tillvaron utanför jobbet: 
”om man hamnar i det här att om man inte går ut eller träffar folk, det blir mycket enklare ifall man 

gör det rutinmässigt. Gå till jobbet eller lär känna folk på jobbet. Och så sprider det sig vidare [till 

livet utanför jobbet]”(Vanja) 

 

 "I arbetslösa/sjukskrivna perioder har jag också blivit väldigt mycket sjukare i mina depressioner så 

jag märker ju att jag mår mycket bättre när jag har någonstans att gå om dagarna." (Lejla) 

 

Arbetet får dem att både känna sig friskare vilket är tecken på hur arbetet som disciplin har en 

ordnande effekt på, eller innefattar, livet utanför arbetsplatsen. Det är kring arbete man ordnar 

sitt liv, det finns inga tydliga alternativ för att ordna sin tillvaro utan att ha (löne-?)arbetet som 

utgångspunkt. Hos våra informanter ovan blev det också tydligt hur man utan ett arbete får 

följdeffekter som ohälsa av både psykisk och fysisk karaktär.   

 

Inkomst 

Inkomst talades om i både positiva och negativa ordalag. Flera uttryckte tacksamhet över att 

lönebidragsanställningen givit dem möjlighet att ha en regelbunden inkomst, och för Joel var 

en regelbunden inkomst målet med, och drivkraften, till anställningen. Han har även 

förhandlat upp sin lön vilket var en viktig symbolisk handling: ”känns[..] ju som att man gjort 
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ett kliv fram, klättrat på sin karriärstege”.  Att han dessutom upplevde sitt jobb som 

stimulerande var mer av ett extra värde, men inte avgörande.  
 

Att ha en inkomst hör, liksom ett jobb, till att leva ett normalt liv. Inkomst är dessutom ett sätt 

att mäta framgång i arbetslivet. Hög inkomst betyder att man nått högre inom idealet, vilket i 

detta fall skulle tala emot disciplinens fasthållande/cementerande makt. Här finns en rörlighet 

mellan positioner och Joel kan i det avseendet inte ses som en avvikare då han utvecklas likt 

normaten på sin arbetsplats. Foucault ger inga öppningar i sin teori om individens egen kraft 

och förmåga till agens eller rörlighet inom disciplinen vilket ger ett intressant resultat.  

 

Framför allt talar dock informanterna om vikten av en regelbunden inkomst som en möjlighet 

att överleva. Lejla berättar om hur lönebidragsanställningen, som, trots bidragsdelen, är låg 

och hon har inte möjlighet att jobba heltid. 

”Nu klarar vi oss liksom men om det dräller in nån konstig räkning eller så..” 

 

Mira pratar om sin lönebidragsanställning som förutom att innebära en högre grad av 

självkänsla även innebär att hon slipper leva i fattigdom. Både Lejla och Mira är exempel på 

vilken avgörande betydelse ekonomin har för livskvaliteten och vilken osäker tillvaro de varit 

i, eller är nära. Denna osäkerhet kan bli till en stress, något som Lejla återkommer till senare 

under intervjun, som förutom att den är betungande i sig själv även gör att hon inte är fullt så 

produktiv som hon skulle kunna vara på jobbet.  

 

Att få en lönebidragsanställning ger möjlighet att skapa sig en tryggare tillvaro, men 

fortfarande är så pass låg att den för med sig ohälsa, vilket istället ökar svårigheterna. På så 

sätt vidmakthåller arbetslivsdisciplinen den funktionsnedsatta i sitt funktionshinder. I 

exemplet med Hans blir detta ännu tydligare. Han har en avsevärt lägre ersättning än de 

övriga och en ökad inkomst skulle betyda att han kunde vara mycket mer självständig. Som 

det är nu är han fast i ett beroende av kompletterande inkomster och kvarhållen i 

funktionshinderkategorin. 

 

Beroende av stöd (in) i anställningen  

De flesta informanterna har varit beroende av särskilda stödpersoner i anställningen. Både 

externt stöd av Supported Employment-karaktär och/eller ett stöd från någon specifik på 

arbetsplatsen har förekommit. Ingen av dem hade längre aktivt stöd utan frågade kollegor 
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eller chef vid behov, även om vissa saknade en särskild person som kände till deras 

svårigheter som de kunde vända sig till. Det informanterna bland annat behövde stöd i var att 

ta den första kontakten, förbereda arbetsplatsen om deras specifika svårigheter och 

introduktion i arbetsuppgifterna. Därefter kunde flera släppa stödpersonen.  

 

Vad några däremot saknar är någon som kontinuerligt är i kontakt med arbetsplatsen för att se 

till att de gör de anpassningar de utlovat. Denna typ av stöd var det som var det mest 

avgörande för flera. Här finns det en intressant förskjutning i fokus för stödet. Stödet är ämnat 

för personen med funktionsnedsättning, för att hen lättare ska komma in och etablera sig i 

arbetslivet, men det är arbetsplatsen som behöver det. Ansvaret att komma in och etablera sig 

på en arbetsplats ligger formellt hos den som redan står utanför arbetsplatsen och utöver det 

även har en funktionsnedsättning. Liksom i asylen, som Foucault beskriver (Foucault, 2010), 

individualiseras skulden och det blir upp till personen med funktionsnedsättning att själv 

ansvara för att hen ska klara av att få och behålla ett jobb. Det finns inbyggt i systemet som 

funktionsnedsatt i arbetslivet, i funktionhinderdisciplinen. 

 
"tack vare [externa jobbstödet] fick jag liksom mer ansvar med tiden" (Elias) 

 

Osäkerhet i anställningen  

Flera nämner osäkerhet i anställningen som en orosfaktor i arbetslivet. Orsaker som nämns är 

om arbetsplatsens ekonomi inte går ihop eller att det börjar arbetskamrater man inte trivs med. 

Många talar om lönebidragsanställningen som en osäker anställning, vad som händer om de 

inte får anställning efteråt eller om arbetsplatsen tycker att bidraget de fått är för lågt.  
”om vi inte får bidrag eller om det blir nån annan anledning till att jag inte får det där, då måste jag 

gå ner i tid annars kommer jag inte klara det. Och då vet inte jag...ja då kommer det bli ganska 

jobbigt hemma [..] ekonomiskt."   

 

Förutom att lönebidragsanställningen, liksom oron för ekonomin ovan, bidrar till en stress 

som försämrar hälsan och hennes arbetsinsats, så blir bibehållen funktionsnedsättning ett sätt 

att behålla jobbet. Om det skulle visa sig att hon inte längre behöver så stora anpassningar 

sjunker det ekonomiska stödet till arbetsplatsen som kan överväga att avsluta anställningen. 

 

Lönebidragsanställningen är utformad så att den förlängs ett år i taget och inför varje 

förlängning krävs nya läkarbesök och kartläggningar för att styrka den funktionsnedsattas 
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behov av extra stöd. Detta för in den medicinska diskursen i arbetslivsdisciplinen igen, där 

personen med funktionsnedsättningar blir beroende av att få sina svårigheter bekräftade av 

läkare för att få framtida stöd i arbetslivet. Detta blir en maktproduktion ur både strukturellt 

och individuellt perspektiv.  

 

5.3 Autonomi 

Att kunna vara självständig, utvecklas som person och framför allt få rätt mängd ansvar är 

ämnen som återkommande manifesterade sig under intervjuerna. Det är en strävan efter 

oberoende och autonomi som informanterna både saknar respektive gläds över. 

 

Självständighet  

Att klara saker själv är något som informanterna tar upp som en glädje i att ha ett arbete då 

flera har erfarit tyngre perioder under sitt liv präglat av psykisk ohälsa och missbruk. När de 

nu klarar sig själva och är oberoende av ekonomiska bidrag, substanser eller support från 

omgivningen tycks lättnaden stor. Mira beskriver att även om hon skulle kunna klara sig i 

tillvaron utan sitt jobb så känner hon "en stor stolthet i att klara [s]ig själv."  Vanja beskriver 

det på liknande sätt, som ”att man kan stå på egna ben lite grann”.  

 

Normen i vårt samhälle är att en vuxen människa klarar sig själv, men för en person med 

kognitiva svårigheter är detta inte en självklarhet. När man som de flesta av våra informanter 

bär på svårigheter som inte syns på utsidan blir man misskreditabel (Goffman, 2011) och 

riskerar att ägna stor energi på att undvika att hens svagheter uppdagas. En följd av detta blir 

då att personerna istället hamnar i psykisk ohälsa.  
  
 

Hans har själv ordnat sitt jobb efter att inte blivit lyssnad på i den verksamhet han befann sig i 

innan. Han upplevde att han hölls kvar mot sin vilja trots att den verksamheten var avsedd för 

att hjälpa honom in i relevant daglig sysselsättning.  Hans löste då problemet genom att på 

eget initiativ skaffa ett jobb på öppna marknaden, något han är stolt över. Här har Hans 

genom egen agens och självständighet lyckats ta sig till det jobb han har nu. Varken hos 

Foucault, Jenkins eller Goffman finner vi teorier om individens agens, eller möjlighet till 

förändringsförmåga, men det är möjligt att en större kunskap kring Hans privata kontext hade 
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kunnat ge en förklaring. En större studie som inkluderat informanternas hela livsvärld hade 

exempelvis kunnat presenterat en stöttande stödstruktur som satte andra ramar för Hans agens 

(Foucault, 2003).  

 

Personlig utveckling  

Att få utvecklas på jobbet är för flera informanter centralt för att trivas på arbetsplatsen. 

Lejla berättar om hur hennes situation på arbetsplatsen förändrats till det bättre sedan hon 

börjat få mer ansvar och möjligheter att utvecklas inom det hon är bra på. Detta var tack vare 

en kollega som såg hennes kompetens och såg till att hon till exempel fick gå kurser för att 

sedan kunna få officiella ansvarsområden. Först då upplevde hon att man tog henne på allvar. 

Hon säger: ”Det är absolut viktigt att ha en arbetsplats med varierat arbete där jag trivs och 

jag får utvecklas”. För Lejla gjorde det skillnad, att gå från funktionsnedsatt till att bli en 

kollega på arbetsplatsen. Att få utrymme för personlig utveckling kan därför göra skillnaden 

mellan att vara avvikande från normen till att bli del av den.  

 

Vanja betonar att det är just att få utvecklas som gör jobbet roligt och som mest meningsfullt. 

När han får utmaningar och känner sig behövd, då trivs han som bäst och säger engagerat:  

”om det uppstår något fel som är intressant, då tänder jag till lite grand”. För Joel var det 

däremot inte ens anmärkningsvärt att få utvecklas på arbetsplatsen, han konstaterar istället att 

alla behöver lära sig nytt ibland och att det är en del av jobbet. Till detta kan också läggas att 

han verkligen upplever att han gör skillnad. När han nämner sig själv ”som en kugge i 

maskineriet” är han inte bara en som alla andra, han är också en del i det som får arbetet att 

fungera på arbetsplatsen.  

 

Här finns ett fokus på arbetsuppgiften och den egna kompetensen. För Vanja och Joel är det 

en del av arbetsvardagen och som inte är relaterad till funktionsnedsättning eller 

funktionshinder på något sätt. I det avseendet är de helt integrerade på arbetsplatsen. Lejla 

däremot fick uppleva hur hon gick från funktionsnedsatt/avvikande till normat tack vare en 

kollegas uppmärksamhet. Ingen av dem ser sig själva som skilda från normen då deras 

funktionsnedsättning inte påverkar den egna kompetensen när de utför sitt arbete.  
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Ansvar  

Att både tilldelas ansvar och att själv ta ansvar var ett återkommande tema på flera av våra 

frågor. Det handlar dels om att få bli tilldelad så mycket ansvar som man känner att man vill 

och kan ta, dels om ansvar som pliktkänsla.  

Lejla säger:    
"Det är som att man vill ta bort ansvaret från personen. Och jag ba: det hjälper inte alls, det blir typ 

sämre. Ansvar får en ju att växa, jag tycker om ansvar."    

De informanter vi talat med som har kognitiva funktionsnedsättningar och även skulle 

kunna sägas vara högfungerande la särskilt mycket fokus på detta. Man behövde få ta 

ansvar för att känna sig stimulerad på jobbet men gavs inte alltid möjligheten.  

 

Här verkar det finnas ett stigma kring funktionsnedsättning som drabbar den 

högfunktionella gruppen. Att omfattas av begränsningar och svårigheter kan bli en 

stämpel som hämmar hela kategorin funktionsnedsatta och som leder till att man inte 

vågar lägga ansvar på dem i arbetet. Man verkar vara rädd att det ska bli för antingen för 

tungt eller för svårt för dem då man tillskrivit dem en skörhet de själva inte upplever sig 

ha. Lejla uttrycker det som att människor verkar göra så här av välvilja, men då man 

utgår från en föreställning av vad en funktionsnedsatt person klarar av, det vill säga 

mindre än en normat, utan att fråga individen själv blir det snarare ett sätt att frånta 

personen autonomi. Detta kan kopplas till Goffmans teori om att kontakt mellan personer 

med och utan stigma drivs av en osäkerhet (Goffman, 2011). I detta fall verkar 

osäkerheten främst komma från de personer utan stigma som i rädsla för att ställa allt för 

höga krav istället uppfattas som nedvärderande av personen som innehar stigmat.  

 

Att inte lägga tillräckligt mycket ansvar på en person innebär också en produktion av makt, 

där personen/organisationen som innehar maktens privilegier i förhandling med personen med 

funktionsnedsättning befäster en hierarkisk ordning (Foucault. 2003 s. 275). Personen med 

funktionsnedsättning begränsas och blir mer funktionsnedsatt för att hen inte får den 

stimulans hen skulle behöva. Personen med funktionsnedsättning identifierar sig då som 

funktionsnedsatt. Denna process av individuell identifikation särskiljer sig personen med 

funktionsnedsättning från de övriga och hen riskerar att fortsättningsvis identifiera sig som 

mer funktionsnedsatt än hen är (Jenkins, 2014).  
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En informant skiljer sig från de övriga när hen talar om ansvar. Hon är den enda som 

uttrycker att ansvar också kan vara betungande:  
"Mitt största problem är när det blir för mycket ansvar [..] och det beror på att jag inte känner att 

jag hinner eller kan göra ett bra jobb." (Mira)  

Mira kopplar här ansvaret till lojalitet. Det skapar stor stress och får henne att må dåligt. Men 

överlag tycks det vara det omvända, våra informanter upplever att de inte alltid får utmanas 

personligen genom ansvar.  

5.4 Sammanhållning 

Gemenskap  

Det framkom tydligt att gemenskap var en viktig komponent för alla våra informanter även 

om vad det faktiskt innebar skilde sig en del dem emellan.  

 

På frågan "vad är det bästa med att jobba" svarade Kim:  

”träffa alla mina härliga kollegor”  

Just Kim sticker ut lite bland våra informanter då han verkligen känner sig som en i gänget på 

sin arbetsplats. Varför bara Kim, av de sju vi intervjuat, känner så går inte att förklara med 

hjälp av de teorier vi valt. Dock tror vi det kan ha något att göra med att Kim bor och jobbar i 

en mindre ort där han även vuxit upp. Kim verkade vara en etablerad person, inte bara på 

jobbet utan även i samhället han bor i vilket ger honom mer av en självklar roll där. Den 

gemenskap Kim beskrev är inte strikt kopplad till arbetsplatsen utan till flera sammanhang i 

hans liv. Han berättar dessutom att han umgås privat med vissa kollegor, något ingen av de 

andra informanterna sa sig göra.  

 

Även Joel uttryckte att han kände gemenskap med de andra på arbetsplatsen:  

"Jag känner mig definitivt som en i gänget, deltidsarbetaren som avlastar resten."  

För Joel blir gemenskapen kopplad till arbetsplatsen och skapar en grupptillhörighet som en 

arbetande person vilket också är det som skiljer honom från Kim, även om dom båda talar om 

att känna sig som de andra på arbetsplatsen. När vi talar om arbetsmarknaden identifierar sig 

Joel som tillhörandes gruppen kollegor. 

 Att Joel beskriver en gemenskap som är med kontextbunden blir tydligare med ett annat citat 

från hans intervju:   
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”Däremot ligger väl gemenskapen i att man samlas vid fikatillfällena och pratar över vissa saker lite 

snabbt vid lunchen, ser över vad som behöver göras, delegerar ansvar och sedan gör varje person ut 

och gör det som förväntas av en.”   

För Joel ligger gemenskapen bland annat i samarbetet i arbetet, att mötet med 

arbetskamraterna kan bli ett tillfälle som gör arbetet smidigt. Här syns även vikten av att alla 

tar sitt ansvar.  

 

Att våra informanter talar om vikten av gemenskap och även har positiva erfarenheter kring 

detta på sina nuvarande arbetsplatser kan kopplas till Jenkins teori om att grupptillhörighet är 

kontextbunden (Jenkins. 2014). Vilka egenskaper som blir de man väljer att använda för att 

identifiera sig som del av en grupp är beroende av sammanhanget man befinner sig i. Här 

verkar det som att informanternas identitet som medarbetare är starkare än deras identitet som 

funktionsnedsatta. Detta beror med stor sannolikhet på att det förra är normativt medan det 

senare räknas som avvikande. 

 

Precis som Joel beskriver flera andra informanter en gemenskap kopplad direkt till 

arbetsplatsen, något som uppkommit tack vare den delade erfarenheten av att jobba på samma 

ställe. Elias tycker att han upplever gemenskap på jobbet och säger att  

 
"alla är glada och man känner alla, då blir man ju som en familj på något sätt. Det blir som en 

vänskapskrets fast på jobbet."  

 

För Mira är det viktigt med att bli sedd på arbetsplatsen, att människor hälsar och 

uppmärksammar henne. Mira jobbar en del ensam och säger att när hon möter sin kollega 

känns allt lättare.  
 

  

Eftersom det avvikande även är grund för stigmatisering kan insläppet i gemenskapen påvisa 

att stereotypin kopplad till den funktionsnedsattes stigma luckrats upp. Då stigma, enligt 

Goffmans modell, är ett resultat av relationer mellan det normala och det avvikande 

(Goffman, 2011) torde en funktionell mångfald kunna skapa en större öppenhet kring olika 

sätt att vara och fungera på.  
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God stämning  

Ett annat tema vi identifierade, som kan kopplas samman med temat "gemenskap" är "god 

stämning" och då mer specifikt hur viktigt det är att den finns. Att uppskatta god stämning på 

jobbet är såklart inte unikt för våra informanter men vi ansåg det ändå vara så pass 

återkommande att det förtjänade att få stå för sig själv. Detta är även intressant då några av 

våra informanter befinner sig på autismspektrat och det finns en steroetyp uppfattning om att 

människor med autism varken är särskilt intresserade av, eller bra på sociala interaktioner. 

Detta stämmer dock inte alls in på våra informanter som alla lyfte hur viktigt den goda 

stämningen bland arbetskamraterna var för att de skulle trivas på sin arbetsplats. 

 

För Joel var det den goda jargongen som avgjorde att han valde att stanna. En god stämning är 

viktigt för att en ska trivas på jobbet.   

Kim lyfter fram vänlighet och kamratskap som det viktigaste för att trivas på jobbet: ”att alla 

är schyssta”  

 

Hans trivs på jobbet för att det är god stämning: ”när alla är glada och säger god morgon 

och…då är jag verkligen på bra humör!”. Upprepar vikten av god stämning.  

Mira påverkas även personligen av att andra mår dåligt på arbetsplatsen, vilket skulle kunna 

förstås som att en god stämning gör arbetet lättare även för henne själv.  

 

Det vi här valt att kalla just "god stämning" kan även ses som en avsaknad av osäkerhet i 

mötet mellan stigmatiserade och normaten (Goffman, 2011). Osäkerheten som annars ofta 

uppstår i dessa möten är en del av processen som befäster den stigmatiserades underläge. Då 

blir ett avslappnat och tryggt bemötande mer än bara god stämning, det blir ett tecken på att 

man accepteras. Detta kan tänkas speciellt röra de av våra informanter vars funktions-

nedsättning var så pass känd på arbetsplatsen att den blev av det misskrediterande, snarare än 

det misskreditabla, slaget (Goffman, 2011). Att efter att ha varit öppen med sin funktions-

nedsättning känna att ens kollegor bemöter en på ett naturligt sätt förminskar den 

stigmatiserande effekt funktionshindret annars skulle kunna haft.      

 

Mobbing  

Joel och Elias har upplevt mobbing i tidigare verksamheter. Något de uppskattar att få slippa 

på sina nuvarande arbetsplatser. Att just de utsatts för mobbing kan bero på att deras 

dåvarande arbetskamrater hade svårt att hantera deras stigma. Detta är samma mekanismer 
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som ligger bakom vissa personers överspelade medkänsla och rädsla för att ge för mycket 

ansvar. Här tar det sig dock andra, mycket otrevligare uttryck. Goffman menar att de utan 

stigma känner av den stigmatiserades rädsla för att bli utsatt för nedlåtande beteenden.  

 

Osäkerheten kring hur man ska förhålla sig till detta som då uppstår hos den utan stigma gör 

att de verkar tycka att interaktioner med stigmatiserade individer blir pinsamma (Goffman, 

2011). Det är då lätt att, om man inte agerar med överdriven välvilja istället försöka undvika 

interaktioner över huvud taget. Dessutom bär de två informanterna som talar om mobbing 

stigman med låg visibilitet och kan således passera som "normala". I de fall stigmat ändå 

bryter igenom fasaden kan det bli svårt för arbetskollegorna att förstå sig på informanterna 

och de har då hanterat interaktioner med informanterna dåligt. Detta är i grund och botten ett 

problem som uppstår på grund av okunskap kring informanternas funktionsvariation. Om fler 

av de som anses normativa var bättre insatta i hur olika kognitiva funktionsnedsättningar 

fungerar och kan ta sig uttryck skulle det så klart underlätta i den interpersonella 

kommunikationen. 
 

5.5 Normalitet 

Avvikande 

Som både Foucault och Jenkins påtalar är funktionsnedsättning som term ett modernt påfund. 

Även om det alltid funnits människor som fallit utanför ramarna för vad som ansetts vara en 

bra samhällsmedborgare så har man med skapandet av gruppen funktionsnedsatta även skapat 

föreställningar om vad det innebär att tillhöra denna grupp. Människor utanför gruppen tror 

sig veta hur någon från denna grupp fungerar utan att tänka på att det finns oerhört många 

olika sorters funktionsnedsättningar som dessutom kan ta väldigt olika uttryck hos olika 

individer. Fördomar kring detta kan leda till både positiv och negativ särbehandling, något 

flera av våra informanter stött på. Den positiva, även om den härstammar från en välvilja, blir 

lätt förminskande och bidrar till att befästa underordningen. Den negativa särbehandlingen 

blir ännu tydligare då den inte döljs bakom en yta av godhet men får i stort samma, om inte 

större konsekvenser. Detta då den bekräftas av både den som utsätter och som utsätts för den. 

Handlingar som räknas som negativ särbehandling visar öppet att den funktionsnedsatta är 

avvikande och därmed inte passar in i normen. 
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Positiv särbehandling  

Att vara ett kul inslag på jobbet skapar en slags exotifiering kring ens funktionsnedsättning. I 

likhet med den exotifiering rasifierade tar upp som en slags "positiv" rasism skapar detta en 

stereotyp som är väldigt svåruppnåelig. Istället för att få vara mångdimensionell som de flesta 

människor är, måste den funktionsnedsatte hela tiden anpassa sig för att inte störa den bild 

andra skapat sig. Hans berättar att kollegor tycker att jobbet blir lite festligare (han sätter 

"guldkant" på vardagen) när han är där. Han tycker att det är fint men säger också att han inte 

kan vara sur och grinig på jobbet. Även om det såklart är en positiv att bli benämnd som 

glädjespridare påverkar det honom i viss mån negativt då han inte får utrymme att vara en hel 

människa, med både positiva och negativa sidor.   

 

Ett annat sätt som den positiva särbehandlingen manifesteras på är undvikandet av negativ 

kritik. Hans upplever att han bara får beröm, men sällan kritik för saker han behöver göra 

bättre, att kollegorna har svårt att säga om han utför sina arbetsuppgifter på fel sätt. Han säger 

att han tror kollegorna har svårt att säga till om något blir fel men att han önskar att de gjorde 

det oftare. "Ja absolut. Så jag kan förbättra mig!"    

 

Lejla återkommer till att hon i början av sin anställning mest fick städa och plocka på 

arbetsplatsen och att hon kände sig förminskad när annan personal gav beröm för hur fint hon 

gjorde. "Det var väldigt hemskt i början när jag fick stå och plocka disk och alla dom här 

[yrke med lång utbildning] sa "vad fint du gör" och dom var typ yngre än vad jag var." 

Lejla är dock noga med att påpeka att det inte var själva arbetsuppgifterna i sig som var 

problemet utan att hon kände att hennes kompetenser inte blev uppmärksammade.   

 

Identifiering av andra får ofta större konsekvenser än självidentifiering (Jenkins. 2014) vilket 

blir tydligt här. När kollegorna identifierar Hans och Lejla som funktionsnedsatta kommer det 

med flera olika förutfattade meningar som får större konsekvenser för dem än för kollegorna. 

Hans upplever att det finns en föreställning om att han inte klarar kritik vilket hindrar honom 

från att utvecklas i sin arbetsroll. För Lejla blev den skörhet hennes kollegor till en början 

tillskrev henne något som höll henne tillbaka och även där hindrade personlig utveckling 

vilket fick henne att vantrivas.  
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Mira talar, precis som Hans, om att det är viktigt att få reda på vad hon gör för fel då det 

hjälper henne att utvecklas. Hon beskriver även att det är viktigt för henne att andra är nöjda 

med det arbete hon utfört och vill därför veta om något blivit missat så hon kan rätta till det.  

Detta kan tolkas som ett sätt för henne att förhålla sig till de discipliner hon befinner sig i på 

arbetsplatsen, både som medarbetare och funktionsnedsatt. Diciplinen på arbetsplatsen verkar, 

på ett självgående sätt, för att upprätthålla maktstrukturerna som redan finns samtidigt som 

den påverkar hur de sociala relationerna på arbetsplatsen ordnas (Foucault, 2003).  Hon är 

medveten om att de hon jobbar med kan se henne som avvikande på grund av hennes diagnos 

vilket kan göra det extra viktigt för henne att visa att hon sköter sitt jobb på ett bra sätt.        

 

Negativ särbehandling  

Hans, som har annan ersättningsform än en vanlig anställning, påpekar att han inte har någon 

riktig lön. Trots att han varit anställd på sin arbetsplats i tre år och jobbar relativt 

självständigt. Hans upplever även att hans externa stöd inte lyssnar på honom, utan har sin 

egen agenda. Däremot säger han att han får större stöd av sina kollegor på arbetsplatsen.  

Elias berättar att han måste ha sin mobiltelefon inlåst i sitt skåp under arbetsdagen, något som 

inte gäller de övriga som kan ha den i fickan. Att inte använda sin arbetstid för privata saker 

gäller alla, men endast Elias fick inte ha den på sig.  

Elias berättar också att personer på hans arbetsplats kan komma och fråga när hens externa 

arbetsstöd kommer nästa gång. Elias ses med andra ord ännu inte som en kollega bland alla 

andra på sin arbetsplats, utan är fortfarande den som behöver stöd. Även detta går att koppla 

till kategorisering av personer med funktionsnedsättning och hur det resulterar i stereotyper 

kring hur de kommer vara och fungera (Jenkins. 2014).  

 

Elias berättar också att personer på hans arbetsplats kan komma och fråga när hans externa 

arbetsstöd kommer nästa gång. Han ses med andra ord ännu inte som en kollega bland alla 

andra på sin arbetsplats, utan är fortfarande den som behöver stöd.  
 

Man kan även se hur arbetlivets disciplin passar in här. Elias kom in på arbetsplatsen genom 

andra förutsättningar än sina kollegor, kategoriserad som avvikare/funktionsnedsatt från 

början. Den avvikande positionen håller i sig även efter stödets fasats ut och andra regler 

gäller för honom än för de övriga. Relationen mellan de övriga kollegorna och den 

funktionsnedsatta upprätthålls i enlighet med de tidigare ordnande mekanismerna och Elias 

blir kvar i den avvikande positionen (Foucault, 2003).  
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Att vara som alla andra  

Joel säger att han tycker det känns bra ”att vara en kugge i maskineriet”, vilket kan tolkas 

som att vara en i mängden på ett positivt sätt. Det här är ett ställe han upplever sig vara en 

som alla andra.  Vanja uttrycker sig på liknande sätt. Han säger att han uppskattar känslan av 

”att känna att man är del av någonting, att ha någon typ av syfte”. Deras arbetsplatser ger 

dem en känsla av sammanhang. Gruppidentitet är ofta kontextberoende och individer kommer 

identifiera sig själv på olika sätt beroende på vilket sammanhang de befinner sig i (Jenkins. 

2014).  

 

Elias hade en period innan han började jobba på sin nuvarande arbetsplats då han led av 

psykisk ohälsa och isolerade sig själv från omvärlden. Den kontext han nu befinner sig i på 

arbetsplatsen ger honom möjlighet att tillhöra ett sammanhang vilket ger honom en känsla av 

mening. Dessa två citat kan dock även tolkas som en internalisering av produktivitetsidealet 

där förmågan att vara produktiv är det som bestämmer vårt värde som människor. Elias val av 

ordet syfte skulle då kunna ses som att utan arbetet skulle han inte ha något syfte och därför 

inte fylla någon funktion i samhället.  
  
Joel, Elias och Hans lyfte vikten av att ha arbetskläder, vilket kan ses som en viktig del av att 

vara inkluderad på arbetsplatsen och att smälta in. Även detta kan ses som ett uttryck för en 

ny gruppidentitet. Man går från att definieras av sin funktionsnedsättning och därmed bli sedd 

som avvikare till att bli medlem i gruppen "arbetande människor. Detta blir extra tydligt när 

Hans säger:”Jag blir en helt annan person!”  

Han utvecklar detta med att säga att han blir "jobb-Hans" i sina arbetskläder, vilket han också 

beskriver som något fint. Arbetskläderna blir här en symbol för något mer än bara platsen 

man arbetar på. Kläderna blir en slags statussymbol (Goffman, 2011) som visar att man 

lyckats ta sig in i normsamhället.   

 

Att överhuvudtaget vara på arbetsmarknaden ses som det normala förstärks av Hans som 

säger ”Jag vill jobba mer som ett riktigt jobb”. Här ställer han sitt nuvarande arbete i kontrast 

till gruppbaserad verksamhet han tidigare deltagit i. I anslutning till detta säger han även:  

 ”Jag står med ett ben i den friska sidan och andra i den här lite [fnissar lite] sämre men jag 

vill inte…med grupp så blir man ju så himla mycket sämre.” Att arbeta och att vara på ett 

riktigt jobb är det friska, det normala och att vara i annan mer anpassad verksamhet är inte 

det. Här verkar Hans vara medveten om att hans funktionsnedsättning är ett stigma. Hans har 
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flera gånger under intervjun poängterat att det var viktigt för honom att jobba på en vanlig 

arbetsplats vilket kan ses som ett sätt att ta avstånd från sin identitet som funktionsnedsatt. 

Detta styrks av att han refererar till sin funktionsnedsättning som något sämre och motsatsen 

till friskt.  
 

Mira lyfte å sin sida fram att hon skulle tycka att det vore skönt att slippa vara som alla andra, 

att om det var mer öppet kring hur hon fungerar så skulle hon inte behöva oroa sig för att vara 

annorlunda. "Jag tänker lite naivt att det kanske ger lite mer förståelse om folk vet att jag har 

en anledning till att inte riktigt bete mig som väntat alltid." Detta kan förstås som en längtan 

efter att slippa förhålla sig till sitt stigma hela tiden. Med ett stigma med låg visibilitet blir 

Mira misskreditabel(Goffman, 2011). Om människor i hennes omgivning fick mer 

information om hennes funktionsnedsättning, och vad den innebär för henne i praktiken, 

öppnar det för en större förståelse. Detta skulle ge Mira en möjlighet att interagera med sina 

kollegor utan att tänka kring hur hon presenterar sig och även om hon inte är som alla andra 

skulle hon åtminstone få samma möjlighet att vara sig själv som normaten.  

 

På frågan om Lejla känner sig som alla andra på sin arbetsplats svarar hon nej, främst på 

grund av att hon har en annan anställningsform än sina kollegor. "Det [anställningsform och 

arbetsstöd] liksom kombinerat gör att jag inte riktigt känner mig som en som alla andra på 

jobbet. Det känns inte riktigt färdigt och klart." Detta skulle kunna ses som att det stigma 

Lejlas funktionsnedsättning, och därmed nedsatta arbetsförmåga, medför gör att hon känner 

sig avvikande på sin arbetsplats. Hennes stigma uppstår dock, i linje med Goffmans teori, i 

relation till normaten på arbetsplatsen. Det inte är personliga egenskaper som får henne att 

känna sig annorlunda utan snarare hur hennes förutsättningar hindrar henne från att fullt ut bli 

delaktig i arbetslivet.  

  

 

Lojalitet och pliktkänsla  

Flera informanter berättar att det är viktigt för dem att visa att de jobbar hårt när de är på 

jobbet. Elias återkommer ofta till att han känner att han måste "göra bra ifrån sig", som för 

att bevisa att han duger. Att få ta mer eget ansvar är också viktigt för Hans då han 

sammankopplar det med "riktiga jobb" och således ett mer normativt sätt att arbeta till 

skillnad från vad han ser som mer avvikande på den dagliga verksamheten. Elias säger även 

att "för att klara av ett jobb måste man ha ganska hög arbetsmoral". Arbetsmoralen skulle 
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också kunna göra att han stannar kvar på ett jobb han inte trivs. Som det är nu ser han också 

att om han skulle lämna arbetsplatsen han är på nu skulle det vara på grund av en uppsägning 

och inte att han slutade frivilligt.   

 

För Joel är ansvarstagande även en del av att skapa gemenskap på arbetsplatsen, 

att alla gör det som förväntas av en är något fint som också bidrar till gemenskap.  

Hans tar även upp att han ogärna tar sjukdagar och hellre går och jobbar än att vara hemma på 

grund av sjukdom. Dels för de ekonomiska påföljderna en sjukdag ger men även för att han 

gärna vill vara på sitt jobb.   

 

Joel tar upp att ansvar även handlar om att faktiskt genomföra det man åtagit sig.   
"För min del handlar det om att man inte tar på sig mer ansvar än man hinner med. Det finns ju flera 

saker jag skulle kunna göra men då kanske jag inte skulle hinna med det jag ska göra hemma."   

Hans pratar om att han har svårt att slappna av och ta raster även om det ingår både lunch- och 

eftermiddagsrast i hans arbetspass. Meningen "När jag väl är här då vill jag göra ett bra 

jobb." återkommer två gånger under intervjun.   

Även Lejla tar upp att hon i början tyckte det var svårt att faktiskt ta raster då hon hade korta 

dagar till att börja med och därför var osäker på om det var okej att ta pauser.   

 

Lojaliteten är ett exempel på hur makten blir självförsörjande, när informanterna själva 

bekräftar och är solidariska med rådande tillstånd. Samtidigt som pliktkänslan kan vara en 

strävan att ta sig ur sin särställning, likt asylen där de intagna strävar efter att uppvisa rätt 

beteende för att bli fria(Foucault, 2003). Om informanterna är lojala och uppvisar ett beteende 

som skulle kunna få dem att verka vara som alla andra skulle de kunna betraktas som 

medarbetare enligt normen.  

 

Hans som hade svårt att ta sig ur sin tidigare sysselsättning i grupp för personer med 

funktionsnedsättningar utgör ett exempel på hur institutionen håller Hans mer 

funktionsnedsatt än han egentligen var. Hans upplever inte att hans kompetens, motivation 

och intressen tas på allvar under lång tid, vilket till sist får hon att själv söka, och erhålla ett 

arbete som integrerad på öppna arbetsmarknaden. Han hålls kvar i en sysselsättning som 

ligger under hans förmågor av en informell maktstruktur trots att han enligt FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar fritt ska kunna välja ett antaget arbete 
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(Förenta nationerna, 2014). Den tidigare verksamheten verkar genom disciplinens makt 

(Foucault, 2003)och skapar istället en mer avvikande person än han hade behövt vara.  

 

  

6. Avslutande diskussion  

Avslutningsvis återgår vi till uppsatsens syfte och inleder med att följa upp våra 

frågeställningar. Därefter kommer en diskussion kring konsekvenser och möjlig användning 

av studiens resultat. 

 

6.1 Hur upplever personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar sin situation på sin 

arbetsplats?  
 

Asylen 

Av de informanter vi intervjuat är majoriteten väldigt medvetna om sin egen särställning på 

arbetsplatsen. Detta ser de dock inte som något helt igenom negativt, men de reflekterar över 

hur deras position skiljer sig från andra anställdas. Här noterar vi även att för vissa 

informanter är det just den anpassade anställningen som får dem att känna 

sig annorlunda samtidigt som de uppskattar att ha fått den sortens stöd, något som även 

Larsson lyfter fram i sin studie: integreringen som avvikare skapar en motsägelsefull 

situation(Larsson, 2006). Det finns en tydlig konflikt i att vissa av de anpassningar som är 

nödvändiga för att informanten ska kunna, eller orka, arbeta även kan hindra dem från att få 

en fast anställning. Detta blir dels blir en källa för stress och oro dels håller kvar dem i en 

särskiljande mekanism, likt 1700-talets asyl (Foucault, 2010) eller förra sekelskiftets 

fattigvård (Lindqvist, 2009). Även om jämförelsen kan tyckas drastisk så hålls våra 

informanter kvar i särskiljandet.   
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Lojaliteten som informanterna uppvisar riskerar att både upprätthålla särskiljandet, samtidigt 

som det är en möjlig väg ut ur det. Att visa sig duktig och lojal kan ses som en strävan efter 

att byta kategori -från funktionsnedsatt till normat.   

 

Autonomi 

Alla har inte behov av att vara som alla andra, men däremot att kunna få vara den de är. Här 

kan en öppenhet för variationer inom ramen för vad som tillåts vara normalt luckra upp 

stigmat som finns kring funktionsnedsättningar. Att få vara delaktig på sitt sätt är centralt för 

att kunna fungera så bra som möjligt och uppnå sin fulla kompetens i arbetet. Det är även 

viktigt ur ett hälsoperspektiv. Att inte kunna vara närvarande på jobbet med sin fulla kapacitet 

är väldigt begränsande och kan ställa stora krav på personen med funktionsnedsättningen. Att 

däremot tillåtas vara sig själv och kunna vara öppen med hur ens funktionsnedsättning 

påverkar ens förmåga tar bort en del av pressen i att försöka dölja sitt stigma, vilket skulle 

kunna minska risken för att drabbas av psykisk ohälsa.   

Positiv särbehandling, eller till och med exotifieringen av personer med funktionsnedsättning, 

får långtgående konsekvenser. Exotifiering av en grupp människor skapar en väldigt platt bild 

av hur hela gruppen fungerar och är, detta lämnar inte utrymme för den funktionsnedsatta 

individen att vara mångfacetterad. Personen med funktionsnedsättning får en snäv stereotyp 

att förhålla sig till och frångår man den ifrågasätts man.  

Den exotifierande diskursen existerar även utanför enskilda arbetsplatser. Företag använder 

till exempel personer med funktionsnedsättning i sin reklam som ett roligt inslag, inte som ett 

utslag av mångfald utan som inslag av exotism. 

 

Medborgarskap -upprätthålla en vardag och vara en del av samhället 

Ett arbete på den öppna arbetsmarknaden har en även normaliserande effekt. Dels då det 

tvingar in en i rutiner man själv har svårt att skapa och upprätthålla, dels för att det ger 

möjlighet att skapa sociala relationer och vara del av ett sammanhang. Att gå till jobbet gör att 

flera av informanterna känner sig mindre sjuka och mer som en del av samhället, något som 

även Larsson uppmärksammar i sin studie (Larsson, 2006). Den avvikande identiteten verkar 

således i viss mån försvagas i kontakten med normsamhället, man upplever sig vara del i ett 

normalt sammanhang. Här finns tydliga tecken på att det som regeringen i propositionen 

”Från patient till medborgare” (Regeringens proposition 1999/2000:79, 2000) strävat efter 

verkligen närmar sig. 
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Osäkerhet 

Många av informanterna berättar om en känsla av osäkerhet de har bunden till sin plats i 

arbetslivet. De är beroende av stöd och anpassning för att dels ta sig in på arbetsmarknaden, 

men också för att sedan stanna kvar där. Detta resulterar i ett beroende av många utomstående 

faktorer de inte själva har kontroll över. De behöver uppvisa läkarintyg på att stödet fortsatt är 

aktuellt och utöver det kan politiska beslut påverka hur, och om, deras stödform 

överhuvudtaget fortfarande ska finnas kvar.   
 

6.2 Hur upplever personerna i studien 

arbetstillfredsställelse? 

 

Trygghet 

En sak som återkommer hos alla informanter är vikten av trygghet. Dels trygghet i att veta 

vad man ska göra och vad som förväntas av en i sin vardag, men även trygghet i sin 

anställning. Något som drar ned den upplevda arbetstillfredsställelsen är just den avsaknad av 

trygghet som kan komma med en alternativ anställningsform, vilket även bekräftas i Larssons 

studie (Larsson, 2006). Två av informanterna återkommer till detta, att framtiden känns 

osäker då de inte vet om den anställningsform de har nu och tycker fungerar bra kommer 

fortsätta som den är.   

"Det jag behöver mest är stabilitet [..]en trygg anställning och känna att det jobb jag gör 

uppskattas" (Mira)   

  

Utmaning 

Något som återkom i informanternas berättelser var möjligheten att utvecklas, gärna genom 

att ta ansvar. Ord som ”drivkraft” och icke-verbala uttryck av motivation och glädje 

genomsyrade dessa berättelser.Generellt fanns en önskan om högre ställda krav, om än utifrån 

deras förutsättningar med en förståelse från arbetsgivare och kollegor. Att man ena dagen är 

väldigt produktiv innebär inte att man alltid kan eller orkar hålla samma tempo, precis som att 

en dålig dag inte innebär att man behöver sänka förväntningarna för vad personen klarar av. 

Vikten av kravanpassning lyfts även fram i Akkermans studie (Akkerman m.fl., 2016) där 

kravnivå var ett av de teman som var centrala för personerna med intellektuell 

funktionsnedsättning. Här kan man kan tänka sig att en öppnare dialog mellan den 
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funktionsnedsatte anställda och arbetsgivaren/kollegorna skulle möjliggöra en anpassning 

som utgår mer från vad personen själv känner sig kapabel till istället att låta stereotyper kring 

olika funktionsnedsättningar styra. Detta skulle även kunna ge den funktionsnedsatta 

medarbetaren en möjlighet att vara tydligare med sina behov.  

 

6.3 Konsekvenser och möjlig användning av 

resultatet 

 

Ohälsa 

Att vara kategoriserad som funktionsnedsatt innebär att utsättas för en rad stressfaktorer 

utöver de svårigheter en redan har. Många har svårighet att ta sig in på arbetsmarknaden och 

de som lyckas har ofta osäkra anställningsformer. Detta resulterar inte sällan i psykisk ohälsa, 

vilket förstärks av Myndigheten för delaktighets rapport ”Uppföljning av 

funktionshinderpolitiken” (Myndigheten för delaktighet, 2018). Där framhäver de att 

begränsad möjlighet att delta på arbetsmarknaden ger just hälsorelaterade konsekvenser för 

många. Att på detta sätt drivas in i ohälsa kan förvärra symptomen för personer med 

funktionsnedsättningar vilket i sin tur gör det ännu svårare för dem att få och bibehålla ett 

arbete. Det riskerar att bli en nedåtgående spiral som medför stora kostnader för både 

individen och samhället. 

 

Vi har inte i vår studie fokuserat kring konsekvenserna kring den ohälsa som uppkommit på 

grund av funktionshinder, men vi tror att det finns en anledning att som arbetsplats även ta 

ansvar för den ohälsa som uppstår i mötet med arbetsplatsen, och inte tillskriva ohälsan som 

relaterad till funktionsnedsättningen. Detta är förstås fallet med flera av instanser som 

personer med funktionsnedsättning behöver ha kontakt med i sitt liv. 

 

 

Samhället skapar funktionsnedsatta 

Någon vecka efter att ha intervjuat en av våra informanter fick vi veta att hen inte hade någon 

funktionsnedsättning. Hen berättade att hen varit arbetslös länge och att arbetsförmedlingen 

därför sett till att hen fått detta stöd, riktad till personer med funktionsnedsättning. Under 
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intervjun berättar informanten bland annat om sin situation som avvikande på arbetsplatsen, 

vilken betydelse stödåtgärden hade haft och vilka konsekvenser det fick vilket gjorde att vi 

ändå inte tvekade att kring att ha kvar hen i studien. Hens svårigheter hade lett till att hen 

kategoriserats som funktionsnedsatt och fick därefter den fortsatta erfarenheten av att vara 

funktionsnedsatt, med rad svårigheter som vi i resultatet ovan kan vi se i form av osäkerhet i 

anställningen och särbehandling på arbetsplatsen. Det är ett exempel som sticker ut i vår 

studie men som finner stöd i Mikael Holmqvists artikel (2008). Genom arbetsdisciplinen 

skapas den funktionsnedsatta genom en rad maktmekanismer på såväl organisatorisk nivå som 

på ett individuellt plan där även individen själv bekräftar sin funktionsnedsättning för att få ett 

jobb. Hur kommer det sig att samhället skapar funktionsnedsatta på arbetsmarknaden?  

 

Individens ansvar 

I flera av våra informanters fall är det externa stödet till arbetsplatsen som ser till att 

arbetsplatsen ger det stöd de har utlovat, och till exempel påminner om att även personen 

med funktionsnedsättning ska få utvecklas. Som det är nu riktas stödet mot den anställda med 

funktionsnedsättning. Man skulle dock kunna tänka sig att riktat stöd direkt till arbetsgivaren 

skulle ha större effekt, då det är denne som är den som har både störst makt och störst ansvar 

att skapa en tillgänglig arbetsmarknad.   

 

Vidare skulle man kunna tänka sig att om fler visste om vad det innebär att ha olika intellek-

tuella, mentala eller psykiska funktionsnedsättningar så skulle klivet in på arbetsmarknaden 

bli mycket mindre för människor med sådan problematik. En större acceptans kring olika sätt 

att vara och fungera på skulle öka tillgängligheten på arbetsmarknaden för många 

människor.   

 

De behov de intervjuade uttrycker är egentligen inte väsensskilda från vad den utan en 

funktionsnedsättning skulle tycka vara viktiga för att känna arbetstillfredsställelse. Men, vad 

som är tydligt är att det som kommer fram är betydligt mer grundläggande behov. Det är inte i 

första hand personlig utveckling eller nya spännande utmaningar som efterfrågas, utan 

stabilitet, ekonomisk trygghet och att bli sedd.    

 

Kategorisering utifrån inkompetens ger också en tydlig fingervisning om kategoriseringens 

baksida. Även om funktionalitetsbegreppet börjat ta sig in på området betraktas de flesta 

funktionsnedsättningar som inkompetenskategorier och inte variationer på sätt att fungera 
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eller svårigheter att faktiskt förhålla sig rätt neutralt till. Kategoriseringen av funktions-

nedsättning sker i en rad relationer den med svårigheter stöter på. Den sker i kontakt med 

skolan, vården och arbetslivet. Att hela tiden kategoriseras som avvikande påverkar personers 

självidentifiering vilket befäster stigmat som en del av deras person.  
 

Produktivitetsidealet och organiseringen av arbetslivet 

Dagens arbetsliv är präglat av ett produktivitetsideal där vinstmaximering hög arbetstakt är 

prioriterat. Det är dessutom vanligt med långa arbetsveckor där man förväntas vara 

högpresterande. Att i denna kontext ha nedsatt arbetsförmåga blir lätt till ett personligt 

misslyckande och man beskyller individer istället för att kritisera systemet. Man strävar efter 

att de personer som av olika anledningar inte kan uppfylla detta ideal ska anpassa sig efter hur 

arbetsmarknaden ser ut, istället för att anpassa arbetsmarknaden så den blir mer tillåtande till 

olika funktionsvariationer. Finns det då ett egenvärde i att hålla kvar människor i utanförskap 

för att stärka normen om den goda arbetstagaren? Gruppidentitet förutsätter både inkludering 

och exkludering (Jenkins. 2014) Inkludering av vissa kräver exkludering av andra, vilket 

också stärker gruppens identitet då man kan spegla sina likheter i de olikheter man ser hos 

dem som exkluderas. På så sätt skulle det inte finnas lyckade samhällsmedborgare om det inte 

fanns misslyckade att jämföra sig med.  

 

Det finns inga tydliga alternativ till lönearbete enligt gängse mall att leva och många av våra 

informanter vittnar om hur tillvaron försämras utan ett jobb, alltifrån rastlöshet till missbruk 

och psykisk och fysisk ohälsa. Att stå utanför arbetsmarknaden betyder ofta att man måste 

försörja sig med hjälp av olika bidragsformer, något som dels innebär ännu ett stigma för 

personen att bära och dels är en väldigt osäker inkomstform.   

 

Särskilda anställningsformer har blivit något av vår tids asyl. Här placeras människor som 

både har dokumenterade funktionsnedsättningar och de som inte passar in i systemet, som i 

exemplet med en av våra informanter. Här individualiseras skulden hos personer med 

funktionsnedsättning när kravet på anpassning kopplas till individen istället för 

arbetsmarknaden (Foucault, 2010).  

 

"Problemet" ligger i funktionsnedsättningen och inte i hindret när stödet, liksom ansvaret för 

att få det, i första hand är riktat till personen med funktionsnedsättning och inte hos 

arbetsgivaren som är den som skulle ha både verktyg och makten att förändra. 
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Det finns en retorik, eller jämlikhetsdiskurs, i vårt samhälle där vi har ett större fokus på 

människors variationsrikedom, men fortfarande tyngs dessa variationer av stereotyper som i 

praktiken hämmar både den funktionsnedsatta människan och arbetet.   

 

Detta mänskliggörande av personer med funktionsnedsättning gav dem också ansvar över sin 

egen galenskap/sina egna svårigheter (Foucault, 2010, s. 259). Personen med 

funktionsnedsättning slipper ur kategorin först när hen gjort sig fri från sin 

funktionsnedsättning. Samhället avsäger sig sin skuld, och lägger den istället på den 

vansinniga (Foucault, 2010). Synen på vansinne/det annorlunda är beroende av kontext. I det 

vinstmaximerande marknadsorienterade och kanske t o m fordistiska/macdonaldiserade 

arbetslivet hamnar den som inte producerar enligt mallen utanför. 

 

Agens 

Det finns en tydlig agens hos våra informanter. Till exempel skulle Joels löneförhandlande 

kunna ses som ett sätt för honom att själv ta sig ur sin avvikande position. Lika så visar Lejla 

och Vanjas önskan om större ansvar att de har egna målsättningar utöver att få en anställning. 

Hans nöjde sig inte med den sysselsättning han blivit satt i och ordnade själv ett arbete han 

trivs på trots att ingen varken förväntade sig att han skulle, eller ens kunde, göra det. De 

teorier vi valt fångar inte upp våra intervjuades egen agens och vilka möjligheter den skulle 

kunna ge. Det är dock viktigt att inte bortse från att denna agens finns, då vi annars hamnar i 

ett tänk kring funktionsnedsatta som inkapabla.  

  

Möjlig användning av materialet 

Vi tänker oss att detta material kan vara användbart för människor som kommer i kontakt med 

personer med funktionsnedsättningar på arbetsplatsen, då det kan bidra till en bredare syn på 

vad kognitiva funktionsnedsättningar kan innebära och få för praktiska konsekvenser. 

Utökad kunskaper kring funktionsnedsatta personer -både specifikt och generellt- vet vi från 

tidigare forskning ger goda resultat i arbetslivet (Nota m.fl., 2014).  Det vi tycker oss se, och 

liksom även rapporten ”På väg mot ett hållbart arbetsliv”  (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016) konstaterar, är att närvaron av en funktionsnedsättning bidrar till en mer 

strukturerad arbetsplats för alla. Mira berättar tillexempel om hur de anpassningar som gjorts 

för henne även bidragit till att hennes kollegor fått en bättre arbetsplats.  
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Dessutom handlar de problem informanterna lyfter fram bara till en liten del om personliga 

svårigheter, och desto mer om problem som uppstår på grund av kategoriseringen av 

funktionsnedsatta. Detta material öppnar upp för ett ifrågasättande av stereotyper kring 

funktionsnedsättningar likväl som vad som får räknas som normalt.  

Utöver detta kan materialet ses som en grund för vidare forskning, gärna ett större 

forskningsprojekt som pågår under längre tid och med fler informanter/deltagare.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

	

Vi	gör	en	undersökning	om:		

-varför	man	vill	jobba			

-vad	som	gör	att	man	trivs,	eller	inte	trivs		

-om	man	känner	sig	delaktig	i	arbetet	och	på	arbetsplatsen	

	

Frågeställningarna	vi	har	i	vår	uppsats	är:	

1. Hur	upplever	personer	med	funktionsnedsättning	sin	egen	delaktighet/roll	på	sin	
arbetsplats?	 

	

2. Hur	upplever	personerna	i	studien	arbetstillfredsställelse? 

	

	

Du	kan	säga	precis	vad	du	tycker,	både	bra	och	dåliga	saker.	Ingen	kommer	att	veta	att	det	
är	du	som	sagt	det.	

	

Om	någon	fråga	är	otydlig	eller	svår	att	förstå,	säg	till	så	ska	jag	förklara	bättre!	

	

Frågor:	

• Kan	du	berätta	om	vad	du	gör	på	jobbet? 

	

• Beskriv	hur	en	vanlig	dag	ser	ut	för	dig,	vad	får	du	göra? 

	

• Vad	tycker	du	är	roligt	på	ditt	jobb?	Gärna	specifika	arbetsuppgifter 

	

• Finns	det	några	arbetsuppgifter	eller	delar	av	ditt	jobb	du	tycker	mindre	om? 

		

• Vad	skulle	du	säga	är	det	bästa	med	att	jobba? 
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• När	känner	du	dig	glad	på	jobbet? 

	

• Vad	får	dig	att	känna	dig	stressad?	Både	på	jobbet	och	lite	mer	generellt. 

	

• Vad	gjorde	du	om	dagarna	innan	du	fickdet	här	jobbet? 

		

• Är	det	viktigt	för	dig	att	ha	ett	arbete?	 

	

• Om	ja,	varför?	Vilken	är	den	viktigaste	anledningen	till	att	ha	ett	jobb?	Berätta	om	
dina	drivkrafter	för	att	jobba. 

		

• Finns	det	några	saker	som	du	tycker	är	extra	viktigt	för	att	du	ska	trivas	på	jobbet? 

	

• Vad	gör	du	på	rasterna?	Hur	tycker	du	att	det	är	på	dem? 

		

• Om	du	skulle	beskriva	din	drömarbetsplats,	hur	skulle	den	vara? 

		

• Hur	gick	det	till	när	du	fick	ditt	jobb	här? 

		

• Hur	upplevde	du	stödet/introduktionen	(dina	första	veckor) 

	

• Hur	upplever	du	stödet	nu? 

	

• Får	du	stöd	någon	annanstans	ifrån	utanför	arbetsplatsen? 

		

• Hur	skulle	din	mardrömsarbetsplats	se	ut?	Alltså	både	arbetsuppgifter	och	andra	
faktorer	runt	om	kring. 
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• Vad	behövs	för	att	du	ska	göra	ett	bra	jobb? 

På	jobbet	

Generellt		

	

• Känner	du	dig	som	en	som	alla	andra	på	din	arbetsplats?	Är	det	viktigt	att	vara	
det/inte	vara	det? 

	

• Berätta	gärna	hur	du	tänker	kring	det! 

	

Är	det	något	mer	du	vill	berätta	som	du	tycker	är	viktigt	när	det	gäller	att	jobba?		
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Bilaga 2 – Informationsbrev  

 

Hej!  

Vi är två studenter som ska påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi 

inkludering och arbetstillfredsställelse på arbetsplatser. Vi vill fokusera på personer med 

intellektuella eller psykiska/mentala funktionsnedsättningar och deras upplevelser av sin 

arbetsplats.  

 

Vi undrar om ni har möjlighet att på ett fint sätt vidarebefordra vår förfrågan till människor ni 

tror skulle passa in i vår studie? Vår förhoppning är också att vi kan ge något tillbaka till er 

arbetsgivare med resultatet i vår uppsats. 

 

Data kommer att samlas in genom intervjuer som kommer vara mellan 30 och 60 minuter 

långa. Intervjuerna kommer spelas in om de intervjuade samtycker.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild anledning avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer även avidentifieras.  

Särskilt samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det samlade 

materialet kommer att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den sociologiska 

institutionen.  

Handledare för arbetet är Fredrik Movitz, fredrik.movitz@soc.uu.se. 

 

 

Bifogat finns ett informationsbrev till eventuella blivande informanter! 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Karin Johansson och Sara Karlsson  
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Bilaga 3 – Informationsbrev på lätt svenska 

 

Hej! 

Vi heter Karin Johansson och Sara Karlsson och vi undrar om du vill vara med på en intervju. 
Vi undersöker hur personer med funktionsnedsättning trivs på sina arbetsplatser.  

 

Vi undrar t ex om: 

Hur du tycker om att jobba?  

Vad som för dig att trivas eller inte trivas där du jobbar just nu? 

Vad som är viktigt för dig när du jobbar? 

 

Vi kommer att intervjua flera personer.  Allas svar på frågorna kommer vi att samla och 
skriva en uppsats om i vår utbildning på Uppsala universitet. 

Vi hoppas att uppsatsen kan hjälpa arbetsplatser att göra det bättre för personer med 
funktionsnedsättning. Därför är dina tankar viktiga! 

Vi kommer inte att skriva ut ditt namn eller var du jobbar. Vi kommer att beskriva det du och 
andra tänker och tycker utan att den som läser förstår vem som har sagt det. 

Om du vill får du ha med dig en stödperson under intervjun, och vi kan vara på en plats du 
väljer själv. 

 

Får vi intervjua dig? Du kan svara genom att prata med den person du fick detta brev av, eller 
höra av dig direkt till oss, Sara eller Karin. 

Sara: sara.karlsson.2997@student.uu.se, 073-062 38 25 

Karin: karin.johansson.7150@student.uu.se, 0700 400 250 

 

Med vänlig hälsning, 

	

														 	

Sara																																																		Karin	


