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Abstrakt 
Ambitionen med denna uppsats är att kunna ge ett bidrag i kampen för ökad 
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar. Forskning visar 
att det är viktigt att personer med psykiska funktionshinder syns ute i arbetslivet 
för att motverka stigmatiserande effekter. Det visar sig dock att personer med 
psykiska funktionshinder idag är den grupp som har det svårast att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Syfte är således att öka förståelsen för funktionshindrades 
situation på arbetsmarknaden. Studien är av kvalitativ art och har genomförts med 
stöd av intervjuer vilka senare har tolkats utifrån ett intersektionellt perspektiv 
samt med stöd av teori kring rationalisering (Weber) och teori om social 
kategorisering (Tideman). 

Resultatet ger en bild av hur arbetsmarknaden idag genomsyras av 
rationalisering, effektivisering, flexibilitet och vinststrävan. Med detta följer 
behov av att finna arbetskraft som kan leva upp till dessa krav. Vidare leder detta 
till att arbetssökande tenderar att kategoriseras alltmer i termer av 
funktionsförmåga och effektivitet. Det visar sig dock att situationen kan vara mer 
komplex än så, då även faktorer som etnicitet, kön, ålder, trosuppfattning och 
klass har betydelse. Potentiell arbetskraft tenderar att väljas ut inom ramen för vad 
vi idag betraktar som normalitet men också utifrån vem arbetsgivaren och dennes 
organisation kan identifiera sig med mest. Stereotypa föreställningar kring 
människor som indelats i olika sociala kategorier, tycks många gånger vara 
avgörande när det kommer till vem som får arbete och inte. 
 

Abstract 
This paper aims to provide a contribution in the fight for greater participation in 
society for persons with disabilities. Research shows that it is important for people 
with mental disabilities to be seen in the labor market to counter stigmatizing 
effects. It turns out, however, that people with mental disabilities today is the 
group that has the most difficulties in entering the labor market. The purpose is to 
increase an understanding of the situation of disabled people in the labor market. 
The study is qualitative in nature and is based on interviews that are interpreted by 
an intersectional perspective, theory of rationalization (Weber) and social 
categorization (Tideman). 

The result shows a picture of how the labor market today is permeated by 
rationalization, efficiency, flexibility and profit endeavor. This brings with it a 
need to find employees who can meet these requirements. Furthermore, this leads 
to that job seekers tend to be categorized more in terms of functional capacity and 
efficiency. It turns out, however, that the situation may be more complex than this, 
since factors such as ethnicity, gender, age, religion and class matters. Potential 
labor tends to be selected within the framework of what we now regard as 
normality but also on who the employer and his organization can identify with 
most. Stereotypical notions about people, who are divided into different social 
categories, frequently appear to be crucial when it comes to who gets the job or 
not. 
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Förord 
Jag vill sända ett hjärtligt tack till de intervjupersoner som så engagerat berättat om 

sina tankar och erfarenheter. Ni gjorde denna uppsats möjlig! Tack också ni som 

hjälpt till att förmedla kontakter och på annat sätt bidragit med information. 

Ett stort tack vill jag också rikta till min handledare Marta Cuesta som har kommit 

med goda och värdefulla råd. 

Ett särskilt tack till nära och kära som tålmodigt lyssnat och stöttat under 

skrivandets gång.  

Maria Niemi, december 2013 
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1. Inledning 
”Arbete är en rättighet för alla, inte bara för dem som kan prestera på topp”, säger en 

respondent som medverkat i denna studie. Diskussioner kring delaktighet i arbetslivet kan 

väcka många funderingar. Är det verkligen så viktigt att ha ett arbete att gå till, måste alla 

arbeta och är arbete egentligen en rättighet? 

Ja, arbete betraktas idag som en rättighet för alla vuxna människor. Enligt 

Socialdepartementet (2008) ska staten, i enlighet med FN-konventionen, arbeta för att 

personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga på arbetsmarknaden på jämlika villkor. 

Idag finns olika varianter av daglig sysselsättning och arbetsmarknadsstöd men möjligheterna 

att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden kan vara knappa för personer med psykiska 

funktionshinder. Människor med psykiska funktionshinder som vill ut i arbetslivet möts ofta 

av motstånd. Detta bekräftas också av Handisams (2009) enkätundersökning som visar att  

25 % av de tillfrågade inte ville ha en person med psykiskt funktionshinder som arbetskamrat.         

Enligt studien Arbete för alla? (Markström, Nygren & Sandlund 2011) menar man att viljan 

att arbeta dessvärre ofta är större än möjligheterna. Andelen människor som står utanför 

arbetsmarknaden blir allt fler vilket av Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100), 

betraktas som ett allvarligt problem i kampen mot ökad normalisering och integrering. 

Att ha ett arbete att gå till ökar möjligheten till gemenskap med andra, att kunna försörja 

sig men också till möjligheten att vara delaktig och kunna påverka i samhället. Man menar att 

det är viktigt att personer med psykiska funktionshinder syns ute i arbetslivet för att motverka 

stigmatisering. I rapporten Ambition och ansvar (SOU 2006:100, s 269) kan man läsa att ”om 

en grupp ständigt återfinns i marginalen, avskild från andra, finns det en stor risk att 

fördomar och föreställningar om den växer i övriga samhället, till skillnad från om gruppen 

lever integrerat”. Ambitionen med denna uppsats är att kunna ge ett bidrag i arbetet för ökad 

delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar. 
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1.1 Fokus och problemformulering 
Flera studier och artiklar har genom åren belyst varför personer med funktionshinder står långt 

ifrån arbetsmarknaden och vad som är avgörande faktorer för att personer med 

funktionshinder ska kunna erhålla och behålla ett lönearbete. Olika faktorer har diskuterats, 

exempelvis attityder, ekonomi och rena praktiska frågor. Men borde det inte vara mer som 

samspelar här? När det gäller svårigheter för icke-funktionshindrade att ta sig ut på 

arbetsmarknaden ser vi ofta diskussioner kring diskriminering som rör kön, ålder, etnicitet, 

sexualitet och så vidare. Detta tycks dock inte belysas i diskussioner om varför 

funktionshindrade har det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Då jag under studietiden 

kommit att få ett intresse för frågor som rör arbetsmarknad och arbetsmiljö väcktes intresset 

att studera vilken betydelse dessa faktorer har i samband med funktionshinder och 

arbetsmarknad. 

I rapporten Forskningsöversikt på området likabehandling i arbetslivet 

(Arbetsmiljöforum & Tema likabehandling 2011) ges en överblick över den forskning som 

bedrivs för förändringsarbete inom området för lika rättigheter. Den forskning som återfinns 

idag handlar vanligtvis om hinder hos individer och huruvida dessa kan avhjälpas med 

rehabilitering. Det saknas däremot forskning och förslag på åtgärder kring likabehandling, 

maktrelationer och strukturella faktorer i sammanhang som rör funktionshinder och 

arbetslivet. Man menar att förändringsarbete sällan belyses utifrån ett intersektionellt 

perspektiv men att det finns behov av att använda ett sådant synsätt. Intersektionalitet handlar 

om att synliggöra ojämlikhet och är ett bra redskap för att visa hur komplex diskriminering 

kan vara. 

Enligt Söder & Grönvik (2008) beskrivs i samband med intersektionalitet så gott som 

alltid kön, klass och etnicitet samt vanligtvis också sexualitet. Mer sällan tas ålder upp och att 

belysa funktionsförmåga är inte speciellt vanligt, vilket gör det desto mer intressant att 

använda i denna studie. Även rapporten Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och 

möjligheter (SOU 2010:7) beskriver behovet av ett intersektionellt perspektiv för att aktivt 

kunna arbeta mot diskriminering som baseras på flera grunder och inte riskera att fastna i 

enskilda kategorier. 

Med inspiration utifrån dessa två rapporter vill jag med denna uppsats undersöka hur 

psykiskt funktionshindrades situation på arbetsmarknaden ser ut och försöka förstå hur 

strukturella hinder kan påverka, samt undersöka hur möjligheten ser ut att studera detta utifrån 
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ett intersektionellt perspektiv. Genom intervjuer med yrkesverksamma inom området för 

funktionshinder och arbetsliv hoppas jag kunna få en god överblick över situationen på 

arbetsmarknaden. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att studera hur situationen ser ut på arbetsmarknaden för personer 

med psykiska och intellektuella funktionshinder, med fokus på arbetslivets ökade krav på 

effektivisering och flexibilitet. Vidare vill jag studera huruvida faktorer som kön, etnicitet, 

ålder, klass och sexualitet samverkar i detta sammanhang. Syftet är också att söka kunskap om 

hur man kan arbeta för ökad mångfald på arbetsplatser. 

Centrala frågeställningar för studien är: 

 

− Hur kan dagens krav på effektivitet och flexibilitet på arbetsmarknaden tolkas med 

fokus på arbetssökande med psykiska funktionshinder? 

− Vilka konsekvenser får den ökade kategoriseringen av arbetssökande i termer av 

faktorer så som kön, etnicitet, ålder, klass och sexualitet? 

− Hur kan man arbeta för ökad mångfald på arbetsplatser? 

 

Studiens målsättning är således att öka förståelsen för funktionshindrades situation på 

arbetsmarknaden med stöd av intervjuer vilka kommer att tolkas utifrån termer av 

rationalisering, social kategorisering och intersektionalitet. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
Inledningsvis presenteras en kort bakgrund för att sedan fortsätta med tidigare studier vilka 

rör förändringar och krav på arbetsmarknaden. Andra avsnittet beskriver den ökade 

kategoriseringen utifrån termer av vad vi betraktar som normalitet. I sista avsnittet belyses det 

ökade intresset för mångfald och intersektionalitet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

2.1 Bakgrund 
Hur har arbetsmarknaden för funktionshindrade sett ut historiskt? Olssons (1999) studie om 

arbetssituationen för funktionshindrade i Linköping under 1800-talet ger en bild av ett 

tankesätt som vi även återfinner idag; att individen genom arbete fick möjlighet att bli 

delaktig i samhället. Då individen fick en social roll menade man att man kunde förebygga 

stigmatisering och segregation. I takt med industrialiseringens utveckling, med krav på 

effektiva arbetstagare, försämrades dock de funktionshindrades möjligheter till lönearbete. 

Sinnesslöa ansågs inte hinna med i fabrikernas arbetstempo. De klarade inte av kraven på 

noggrannhet vilket kom att påverka både produktivitet och kvalitet. 

Under 1800-talets första hälft började olika specialskolor för funktionshindrade växa fram 

i Sverige. Denna satsning hade som mål att göra den funktionshindrade, om inte helt så 

åtminstone delvis självförsörjande. På detta sätt ville man också minska tiggeri och trycket på 

fattigvården. Inledningsvis var utbildningarna främst riktade till dövstumma och blinda men 

senare kom också ett beslut om ekonomiskt stöd till specialundervisning för ”sinnesslöa” 

(1870) respektive ”vanföra” (1900). Undervisning kom dock att ta en annan form då man 

istället satsade på arbetshem och asyler. Arbetshemmen vigdes för bildbara medan asyler 

skapades för icke-bildbara sinnesslöa. 

Politiskt sett tycks frågor kring arbetsmarknad och funktionshinder ha tagit en 

segregerande riktning, till skillnad från utbildningspolitik inom handikappområdet. Ett 

undantag för hur det sett ut på arbetsmarknaden för funktionshindrade är tiden under andra 

världskriget. Under dessa år ökade behovet av arbetskraft och därmed intresset för att anställa 

personer som tidigare inte fått möjlighet till arbete. Detta intresse varade dock endast under en 

kortare period tills vardagen återgick till det normala igen. (Förhammar 2004) Sinnessjuka 

och sinnesslöa har historiskt sett haft det svårast att etablera sig i arbetslivet (Olsson 1999). 

En utveckling som inte har ändrat riktning då personer med psykiska funktionshinder idag är 

den grupp som har det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden.  
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2.2 Rationalisering och intensifiering i arbetslivet 
Flera rapporter och artiklar inom området för arbetsmarknad och funktionshinder berör de 

ökade krav och förväntningar på flexibilitet, effektivitet och social kompetens. I studien Har 

jobben blivit bättre (SOU:2001:53) ges en beskrivning av hur yrken som ses som 

lågkvalificerade minskar alltmer medan kvalificerade befattningar ökar, vilket har gett en 

tydlig strukturell förändring på arbetsmarknaden. Arbetet i sig har dock inte förändrats 

märkbart under de senaste decennierna däremot kan man se en intensifiering. Man menar att 

”produktivitetsvinster uppnås inte genom att uppgradera de anställdas kvalifikationer, utan 

genom att med hjälp av tekniska och organisatoriska innovationer höja arbetsintensiteten” 

(SOU 2001:53, s.83). En högre arbetsintensitet kan ses ha ett samband med ökade krav på 

flexibilitet och prestation vilket i sin tur påverkar individens kontroll över arbetssituationen. 

Abrahamsson (2002) beskriver hur ökade krav på bland annat flexibilitet och social 

kompetens kan upplevas som dubbelt så höga då personer med funktionshinder måste kunna 

konkurrera dels med dessa nya arbetsmarknadsvillkor men också lägga energi på att 

kompensera sin funktionsnedsättning. 

Järvholm beskriver i Historiska perspektiv på inkluderande arbetsliv i Sverige (SOU 

2009:93) hur industrin har förändrats de senaste decennierna genom automatisering vilket har 

bidragit till att arbetet blivit mer kvalificerat. Detta har resulterat i en kraftig minskning av 

andelen verksamma. I rapporten beskrivs hur krav på resurser och förmågor kraftigt har 

förändrats i takt med automatiseringen men också i samband med ökningen av arbeten inom 

servicesektorn. De ökade kraven på koncentration och socialkompetens samt övergången från 

industriarbete till servicearbeten kan därmed tänkas ha stor betydelse i samband med 

arbetslöshet hos personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Rosenberg & Lindqvist (2004) beskriver hur fördomar och attityder från institutionernas 

tid fortfarande lever kvar och påverkar funktionshindrades etableringsmöjligheter på 

arbetsmarknaden. Man beskriver här hur ett alltför medicinskt perspektiv kan verka 

stigmatiserande då fokus ligger på att individen måste tillfriskna innan hon eller han söker  

sig ut på arbetsmarknaden. Detta kan få stor betydelse för funktionshindrade, i synnerhet 

personer med psykisk sjukdom, och möjlighet att medverka i arbetslivet då många 

funktionsnedsättningar består livet igenom. Att kunna friskförklara individen har varit av 

större betydelse än att hitta ett livskoncept som gör att personen ändå kan leva ett fungerande 

liv utan att reducera funktionsnedsättningen. 
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2.3 Kategorisera och sortera 
I studien Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet – en utmaning för välfärdssystemet 

(Olin & Ringsby Jansson (2009) ges en beskrivning utifrån välfärdsaktörers perspektiv och 

erfarenheter kring arbete i samband med funktionshinder och arbetsliv. I studien diskuteras 

möjligheter och hinder, både utifrån ett individperspektiv men också med fokus på 

samhälleliga och strukturella förhållanden. Man menar att det tillvägagångssätt som 

funktionshindrade klassificeras och kategoriseras idag, kan få konsekvenser för hur man kan 

förklara, förstå och åtgärda deras problem. Olin & Ringsby Jansson (2009:46) skriver att 

”flera framhåller att vi i dag, mer än tidigare, sorterar och kategoriserar människor, som 

produktiva eller som icke-produktiva. Men i stället för att se detta som ett strukturellt problem 

finns en allmän tendens att förlägga problemen hos den enskilde individen.” Studien visar att 

en diagnos inom det neuropsykiatriska spektrumet kan fungera som en slags inträdesbiljett när 

det gäller tillgång till olika hjälpinsatser. Författarna beskriver dock hur användandet av 

diagnoser tenderar att fokusera alltför mycket på det som anses som avvikande. Detta kan i 

sin tur få konsekvenser i välfärdsarbetet då man riskerar att förminska komplexiteten hos den 

enskilde individen och förbise andra faktorer av betydelse. Studien visar att det finns ett 

motsatsförhållande mellan välfärdsaktörers ökade krav på standardisering av insatser och 

åtgärder gentemot unga funktionshindrades krav på att inte bli kategoriserade. Man menar att 

unga med funktionshinder kräver att bli bemötta som unika individer och inte som avvikande. 

Även Jacobsson & Seing (2013) ger i sin studie med fokus på funktionshinderkodning, en 

beskrivning av nya och tuffare förhållanden på arbetsmarknaden där okvalificerade arbeten 

har gett vika för krav på effektivitet och produktivitet. Man menar också att det utöver detta 

finns ett behov av att belysa den normalitetsförskjutning som äger rum i arbetslivet. Detta har 

skapat gråzoner där man finner arbetssökande med bristande anställningsbarhet på grund av 

personliga egenskaper men som inte har ett uttalat funktionshinder. Jacobsson & Seing 

(2013:22) menar att ”det innebär också att gränsen mellan bristande anställbarhet och 

regelrätt funktionshinder blir glidande, och för grupper med begränsad anställbarhet i den 

dynamiska innebörden går vägen till anställning i stället via en funktionshinderkod”. Allt fler 

personliga egenskaper och egenheter blir därmed klassificerade som funktionshinder på grund 

av allt högre ”normalitetströsklar”. 
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2.4 Ökat intresse för mångfald och intersektionalitet 
Handisams (2009) undersökning, som också nämns i inledningen, visar att personer som har 

egenerfarenhet av egen upplevd eller annan erfarenhet av psykisk sjukdom genomgående har 

en mer positiv attityd till att arbeta tillsammans med personer med psykiska funktionshinder. 

En positivare inställning kunde också ses i samband med kvinnor och personer med 

högskoleutbildning. 

Mathiassen & Södergren belyser i Organisatorisk mångfald – inspirerande innovation 

eller Babels torn? (SOU 2009:93) begreppet mångfald och dess betydelse på dagens 

arbetsmarknad. Man beskriver hur det råder ett samspel mellan en människas resurser och de 

krav på kompetens som en arbetsuppgift kräver. Detta betyder att ”om en organisation vill 

förbättra arbetsförmågan kan man gå längs två vägar, öka personens kapacitet eller ändra 

arbetets krav”. Författarna (SOU 2009:93, s 89) menar att man måste särskilja på anledningar 

till varför personer inte släpps in på arbetsplatser och ställa sig frågor som: 

 

− Är orsaken negativa attityder men inga egentliga brister i arbetsförmåga,  

 dvs. individens kapacitet att utföra sina arbetsuppgifter? 

− Eller finns det faktiska brister i arbetsförmåga hos personen som kan åtgärdas antingen 

genom att hon ökar sin kapacitet eller genom att anpassa arbetet? 

− Eller är personens arbetsförmåga permanent nedsatt? 

 

Samtidigt som nedsättning av arbetsförmåga kan få arbetsgivare att tveka inför en eventuell 

anställning finns också ett växande intresse för att engagera sig i sociala frågor och socialt 

ansvar. På detta sätt kan företaget stärka sitt varumärke genom att exempelvis rekrytera 

personer med psykiska funktionshinder som en del av sin profilering. Att anställa utifrån ett 

mångfaldsperspektiv beskrivs också kunna ha en direkt lönsamhet då olika erfarenheter och 

problemlösningsmetoder kan generera i en mer kreativ och stark organisation. Även utifrån ett 

kundperspektiv kan en arbetsplats baserad på mångfald få en betydelse då organisationen 

skapar en bättre förståelse för kunden och kunden i sin tur har en större möjlighet att känna 

igen sig i det organisationen vill förmedla. Mathiassen & Södergren (SOU 2009:93) 

understryker dock att ett felaktigt arbetssätt vid en mångfaldssatsning istället kan innebära ett 

förstärkt utanförskap och sämre arbetsmiljö. 

Paulina de los Reyes (2000) beskriver i Var finns mångfalden? hur frågor som rör 

exempelvis genus, etnicitet och funktionshinder på arbetsmarknaden ofta diskuteras separat 
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istället för att utgå från ett helhetsperspektiv. Hon beskriver hur så kallade svaga och utsatta 

grupper definieras utifrån en norm som avvikande trots att vi idag förespråkar om allas lika 

värde.  de los Reyes (2000:29) ställer sig därmed frågan ”Om kvinnor, invandrare, äldre, unga 

och funktionshindrade personer uppfattas som särskilda kategorier, vilka är då de som tillhör 

den vanliga arbetskraften?” Hon menar att man ofta talar om exempelvis kvinnor, invandrare 

och funktionshindrade som kategorier men utan uppmärksamma skillnader inom dessa 

grupper, det vill säga att det inte råder något fokus på vad som faktiskt särskiljer individerna 

inom en kategori. Likt tidigare nämnda rapport, nämner de los Reyes (ibid.) betydelsen av 

mångfald på arbetsplatser vilket också är en möjlighet till ökad lönsamhet då kundkretsen 

förefaller vara alltmer heterogen. Däremot menar de los Reyes att ”denna lönsamhet” oftast 

diskuteras i relation till invandrad arbetskraft som har börjat ses som en tillgång i framtida 

arbete. När det gäller kvinnor, funktionshindrade och äldre handlar det snarare om argument 

som rör etik och rättvisa vilket motiverar särskilda åtgärder och inte är kopplat till ekonomisk 

lönsamhet. 

Rapporten An intersectional approach to discrimination från den kanadensiska Ontario 

Human Rights Commission (2001) beskriver hur kategorisering av enskilda grupper, baserat 

på egenskaper och karakteristika, försvårar i arbetet mot diskriminering. Man menar att 

diskriminering uppstår i interaktion mellan olika maktrelationer med utgångspunkt i 

föreställningar om avvikelse och normalitet vilket betyder att dagens sätt att kategorisera 

diskriminerade grupper inte är till någon fördel i diskrimineringsarbete. Man manar istället till 

ett synsätt där sociala strukturer fokuseras istället för identiteter samt belyser handlingar som 

ger upphov till hierarkier. Enligt rapporten kan intersektionalitet användas som ett verktyg för 

att förstå diskrimineringens komplexitet och därmed undvika att kategorisera i onödan. 

2.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ger presenterade studier och rapporter en bild av en arbetsmarknad som 

ställer allt högre krav på medarbetarna i form av effektivitet, flexibilitet och social kompetens. 

Den ökade automatiseringen har bidragit till att rationalisera bort arbetstillfällen vilket skulle 

kunna förklara en ökad arbetslöshet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det  

råder fortfarande en syn på att man ska bli friskförklarad innan man söker sig till 

arbetsmarknaden. Detta kan bli problematiskt i de fall funktionsnedsättningen faktiskt är 

bestående vilken den många gånger är. Samtidigt som arbetskraven höjs kan man också se en 

höjning av normalitetströskeln samt en ökad kategorisering av individer utefter deras brister. 
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Med ett alltför stort fokus på brister kan överskugga andra faktorer av betydelse. Att använda 

ett intersektionellt perspektiv beskrivs kunna vara ett bra verktyg för att kunna se bortom 

sociala kategoriseringar och skapa en mer komplex bild av en individs situation. 

Parallellt med ökade krav finns också ett ökat intresse för mångfaldsfrågor vilket skulle 

kunna beskrivs ha två mål. Det ena är att kunna tjäna på det rent ekonomiskt medan det andra 

handlar om etiska aspekter, det vill säga att visa att man är beredd att ta ett socialt ansvar. 

Utifrån presenterade studier i detta kapitel anser jag att det finns ett behov av att flytta 

fokus från individen till andra, mer strukturella faktorer vilka kan påverka tillgänglighet i 

arbetslivet. Denna studie är ett försök att göra detta, med målet att öka förståelsen och skapa 

nya insikter kring tillgänglighet på arbetsmarknaden. Genom att låta studien genomsyras av 

ett intersektionellt perspektiv vill jag visa på att det finns ett behov av att se bortom ett 

individperspektiv men också behovet av att lösa upp sociala kategoriseringar som annars kan 

få stigmatiserande effekter. 
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 
I detta kapitel kommer jag inledningsvis beskriva det intersektionella perspektivet samt en 

kort diskussion kring begrepp som återfinns inom handikappområdet och rekommenderad 

användning av dessa. Vidare presenteras teori om rationalisering och målrationellt handlande 

samt teori om social kategorisering. 

Val av teorier och begrepp har växt fram parallellt med analys av insamlad data. Jag har 

funnit att flera teorier skulle kunna vara av intresse och har i mitt urval därför fokuserat på de 

teorier som jag anser vara mest relevanta och aktuella i samband med analys. För att kunna 

svara på studiens frågeställningar fanns behovet av teorier som kan användas för att skapa 

förståelse för de ökade kraven i arbetslivet men också hur människor sorteras och 

kategoriseras utefter deras effektivitet och vilka konsekvenser det kan ge. Valet av teori för att 

belysa arbetslivets krav föll på Max Webers (1983) teori om rationalisering i form av 

målrationellt handlande. Vidare behövde jag finna ett analysverktyg för att förstå den, av 

respondenterna beskrivna, sortering av arbetskraft som förekommer på arbetsmarknaden. 

Valet föll här på social kategorisering baserat på Magnus Tideman (2000). Dessa två teorier 

skiljer sig åt innehållsmässigt men kan förenas i den bemärkelsen att båda får betydelse i 

diskussioner kring samhällsstruktur. 

Utöver dessa två teorier vill jag slutligen också använda mig av begreppet 

intersektionalitet, vilket kan se som ett perspektiv för att belysa maktstrukturer och ojämlikhet 

i samhället (de los Reyes & Mulinari 2005). Syftet med att använda detta perspektiv är just 

för att kunna lyfta det som ett bra verktyg i samband med att uppmärksamma hur individer, på 

grund av rationaliseringar, kategoriseras och sorteras. Min tanke är att perspektivet kan 

användas för att förstå strukturella förhållanden och komplexiteten i vad som utgör hinder och 

möjligheter för att nå ut på arbetsmarknaden för varje enskild individ. 

3.1 Intersektionalitet 
Ett intersektionellt perspektiv försöker belysa hur olika kategoriseringar i form av exempelvis 

kön, etnicitet och klass samverkar. Genom se hur dessa vävs samman kan man skapa 

förståelse för hur ojämlikhet och maktrelationer produceras och reproduceras och hur detta 

påverkar den enskilda individens situation. Eriksson-Zetterqvist & Styhre (2007:9) menar att 

begreppet intersektionalitet kan ha många betydelser men att ”en svensk förklaring av 

intersektion är en linje som korsar eller avskär en annan”. 
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Nedan visas en figur som kan öka förståelsen av perspektivet. Här har Eriksson-

Zetterqvist & Styhre (2007) vidareutvecklat Wests & Fenstermakers (1995) modell genom att 

istället använda fyra olika kategorier; kön, klass, sexualitet och etnicitet. Man vill på detta sätt 

visa hur kategorierna kan bytas ut eller kompletteras. Modellen visar hur olika kategorier 

korsar och därmed påverkar varandra, det vill säga att det mer eller mindre alltid sker en 

samverkan mellan dessa. Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv vill man visa att ingen 

kategori bör studeras isolerat från andra kategorier. På detta sätt kan man skapa en förståelse 

för hur maktordningar uppstår och hur det påverkar människors liv. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1: Fritt avbildad efter Eriksson-Zetterqvist & Styhre (2007:12)  

 

Söder & Grönvik (2008) menar att begreppet är användbart då man vill åstadkomma ett 

bredare perspektiv, en helhetssyn, när det gäller människors livssituation i samband med 

diskussioner kring funktionshinder. Att enbart studera ett problem isolerat utan att ta hänsyn 

till hur andra dimensioner samverkar kan ge en skev bild av människors livssituation. 

 
Det är i skärningspunkten mellan människors tillhörighet till olika kategorier som 

intersektionalitet uppstår. Vi tillhör alla en rad olika kollektiva kategorier (kvinna, etnisk 

bakgrund, samhällsklass). Enligt detta synsätt innebär intersektionalitet hur olika kombinationer 

av dessa tillhörigheter formar våra livsvillkor. (Söder & Grönvik 2008:13) 

 

Söder & Grönvik beskriver hur exempelvis kvinnors situation inte kan studeras isolerat 

utifrån kategorin ”kvinna” utan man också måste se hur detta samspelar med faktorer som 

funktionsförmåga, klasstillhörighet, etnicitet, ålder och sexualitet. Söder & Grönvik beskriver 

hur man bör uppmärksamma skärningspunkter för att inte studera olika grupper utifrån ett 
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homogent synsätt. Med hjälp av ett intersektionellt synsätt kan man reducera gränser som 

annars utgör avgränsade sociala kategoriseringar. På detta sätt skulle man därmed kunna 

skapa en mer komplex bild av individer vilka kategoriseras som funktionshindrade. 

Söder & Grönvik menar i samband med detta att det också kan vara aktuellt att prata om 

funktionsförmåga snarare än funktionsnedsättning eller funktionshinder, då alla människor har 

en funktionsförmåga men kanske inte en nedsättning eller ett hinder. 

3.2 Funktionshinder, funktionsnedsättning, funktionsförmåga eller 
handikapp? 

Det finns många begrepp som kan sättas i samband med psykisk ohälsa man kan exempelvis 

tala om en individs funktionsförmåga, funktionstillstånd, en funktionsnedsättning, ett 

funktionshinder, handikapp och så vidare. 

Enligt Danermark (2005) används begreppet funktionsnedsättning för att beskriva en eller 

flera funktioner som inte fungerar efter vad som bedöms som statistiskt avvikande. 

Funktionsnedsättningar är något som är normalt och vanligt förekommande. När blir då 

funktionsnedsättningen till ett funktionshinder? Danermark (2005) menar att ett 

funktionshinder uppstår i relationen till omgivningen då den inte är anpassad efter behov som 

en person med funktionsnedsättning kan ha. 

Sedan 2007 finns ändrade riktlinjer för användning av nämnda begrepp. Enligt 

Socialstyrelsen (2013) finns följande definitioner av funktionsnedsättning, handikapp och 

funktionsnedsättning:  

 
• En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, 

 tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. 

• Med handikapp avses förlust eller begränsning av möjligheterna för en person med 

 funktionsnedsättning att delta i samhällslivet på samma sätt som andra. Ett handikapp är inte en 

 egenskap hos en individ utan beskriver förhållandet mellan individen och omgivningen. 

• Definitionen av funktionshinder lyder en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 

 en person i relation till omgivningen”. 

 

I detta sammanhang är det också relevant att fundera över hur man kan beskriva ett psykiskt 

funktionshinder. Nationell psykiatrisamordning (2006:5) har valt att definiera det enligt 

följande: 
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• En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att 

utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas 

komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. 

 

Utifrån nämnda definitioner och rekommendationer har jag valt att använda begreppet 

”funktionshinder” för att understryka att man kan ha en funktionsnedsättning men inte 

uppleva det som ett funktionshinder. Då uppsatsen har fokus på just tillgänglighet finner jag 

det mer relevant att använda hinder istället för nedsättning. Båda begreppen kommer dock 

förekomma beroende på kontext. 

3.3 Rationalisering 
I tidigare kapitel presenterade jag studier som visar på allt högre krav i arbetslivet vilket 

tenderar att sortera människor som produktiva och icke-produktiva. Med detta som 

utgångspunkt har jag valt att fokusera på hur rationellt handlande i arbetslivet kan påverka 

både människa och samhällsstruktur. 

I diskussioner om kapitalism kommer ofta produktion och ekonomi som givna teman. 

Den tyska sociologen Max Weber (1864-1920) intresserade sig för detta men också frågor 

som rör rationalitet. Rationalitet förekommer i olika former hos Weber. I detta fall har jag valt 

att se närmare på målrationellt handlande. Målrationalitet är, enligt Weber (1978), en 

utmärkande del av den västerländska kapitalistiska ekonomin och är unikt för vår tid med den 

rationella organisationen inom arbetslivet och att vardagslivets behov tillgodoses av 

kapitalistisk verksamhet. Weber menar dock att rationalitet finns i alla civilisationer men att 

utvecklingen för den sakens skull inte behöver gå mot samma håll. 

Weber (1983) skilde mellan olika typer av handling. Människan kan handla genom 

reaktioner men hon kan också handla genom att låta en tankeprocess äga rum vilket resulterar 

i en social handling. Weber använde sig av fyra olika handlingstypologier; traditionellt, 

affektuellt, värderationellt och målrationellt handlande. Dessa handlingar kan verka isolerat 

men också vara en kombination av olika handlingstyper. Den värderationella handlingen 

syftar på att individen aktivt funderar vilken handling som är den rätta med avseende på 

egenvärdet, oavsett dess konsekvenser. Affektuell handling styrs av individens känslor, 

exempelvis hämnd och njutning. Den traditionella handlingen styrs av individens vanor och 

syftar på mer eller mindre automatisk och inlärd reaktion. Målrationell handling däremot 

syftar på att individen räknar ut hur hon eller han bäst når ett uppsatt mål. 
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Bestämt av förväntningar beträffande beteendet från föremål i omgivningen och från andra 

människor, varvid dessa förväntningar används som ”betingelser” eller ”medel” för uppnående av 

aktörens egna rationellt eftersträvade och kalkylerande mål. (Weber 1983:18) 

 

Weber (1983) menar att genom ett målrationellt handlande väljer man att förnuftsmässigt 

överväga medel och resurser, för att nå de mål man satt upp. Det vill säga att det inom 

exempelvis tillverkningsindustrin, inte enbart handlar om att finna lämpligast 

tillverkningsteknik utan också om att finna arbetskraften som motsvarar det man i kalkylen 

har räknat ut. 

Enligt Weber (1978) är västvärldens kapitalism starkt påverkad av teknikens utveckling i 

form av tillverkningsmetoder baserade på icke-mänsklig teknologi. Parallellt med denna 

aspekt menar också Weber (1987) att människan själv alltmer tvingas att anpassa sig fysiskt 

och psykiskt efter de krav som ställs i relation till uträkningar hur man effektivast når uppsatta 

mål. Detta med reservation för att den mänskliga arbetskraften inte redan bytts ut mot 

effektivare icke-mänsklig teknologi. Denna form av rationalitet, menar Weber (1983:19), 

”betyder att han varken handlar affektuellt (och framför allt inte emotionellt) eller 

traditionellt”. Enligt Weber (1985) riskerar den rationella ekonomin, med alltför stort fokus 

på kalkylerande och effektivisering, att leda till opersonliga relationer människor emellan. 

Men målrationella handlingar i kapitalistisk anda påverkar inte bara relationen mellan 

människor utan även hela samhällsstrukturen, i synnerhet utifrån ett maktperspektiv. 

Kalkylerandet och de opersonliga relationerna tenderar att beröva människorna dess 

mänsklighet. Detta leder till en avmystifiering i livet och i arbetet, vilket i sin tur gör världen 

allt mindre meningsfull för dess invånare. Trots detta menar Weber att vi ändå tenderar att 

handla målrationellt då rädslan för ekonomisk ruin och misslyckande är alltför stor. Weber 

skriver i Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1978:86) att detta gör den 

rationella samhällsmedborgaren till en ”Specialist utan ande, njutningsmänniska utan hjärta, 

och denna nolla inbillar sig ha nått ett aldrig tidigare uppnått stadium i mänsklighetens 

historia”. 
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3.4 Kategorisering 
Från Webers tankar om rationalisering övergår vi nu till kategorisering. Om Weber 

intresserade sig för rationaliseringens effekter på samhället, ska detta avsnitt belysa 

konsekvenser av kategorisering och sortering av människor. 

”What's in a name?” frågar sig Avtar Brah (1996) i boken Cartographies of diaspora. 

Hon problematiserar i detta sammanhang begreppet att vara ”svart” eller ”färgad” och vill 

visa på den makt och dess konsekvenser som begrepp och definition kan innebära. Brah 

menar att exempelvis ”svart” kan ha olika politisk och kulturell betydelse i olika 

sammanhang. En sådan kategorisering kan därmed bli missvisande men också helt 

meningslös. Hon menar att många människor inte alls kategoriserar sig själva som svarta och 

blir heller inte sedda som svarta av andra ”svarta”. Enligt Brah finns det ett stort behov att 

kontrollera människor genom att sortera in dem i kategorier. Kategoriseringar som inte är 

självvalda och där man inte alla gånger upplever att man kan identifiera sig med andra.  

”I could not just ”be”. I had to name an identity...”, skriver Brah (1996:3). 

Kategorisering är dock ofta en nödvändighet för att kunna tolka och hantera vår 

omgivning men också för att ett samhälle ska kunna fungera. Tideman (2000) redogör i 

Rormalisering och kategorisering skillnaden mellan sociala grupper och sociala kategorier. 

En social grupp kan kännetecknas av att det sker någon form av social interaktion mellan 

gruppens medlemmar. En primärgrupp i detta sammanhang är exempelvis familj och 

arbetskamrater medan en sekundärgrupp utgörs av personer som har något gemensam utan att 

ha någon närmare relation till varandra. En social kategori utgörs istället av medlemmar som 

av någon eller några har blivit definierade utifrån en viss karakteristik eller social status att 

tillhöra en viss social kategori. Medlemmar av en kategori har inga nära relationer till 

varandra och behöver inte heller känna någon gemenskap med andra kategorimedlemmar. 

Tideman beskriver att man i själva verket inte ens behöver anse sig tillhöra den aktuella 

kategori som man, av utomstående, blivit kategoriserad att tillhöra. 

En social kategorisering blir man mer eller mindre tvingad att tillhöra och till skillnad 

från många andra slags kategoriseringar kan man inte inte påverka en social kategorisering på 

samma sätt. Likt Brah (1996) menar Tideman, att en social kategorisering kan innebära en 

vilja att kontrollera och utöva makt. 
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Sociala kategorier är inte självvalda grupperingar, uppbyggda av tex en gemensam identitet, 

gemensamma normer eller målsättningar, personliga relationer eller liknande, utan är istället en 

utifrån organiserad grupp som hålls samman av att individerna av andra än sig själva bedömts höra 

ihop av tex administrativa, medicinska och/eller psykologiska skäl. (Tideman 2000:236) 

 

Med social kategorisering följer därmed indelningar efter vad som anses normalt och 

onormalt utifrån samhällets ramar. Konsekvenserna av detta skulle därmed kunna tänkas ta 

uttryck i olika former av diskriminering, då en grupp besitter makt att dela in andra människor 

i fack där de inte upplever sig höra hemma. Kategorisering kan få betydelse för hur man blir 

bemött, vilket skulle kunna handla om sänkta förväntningar på vad en individ kan prestera. 

Detta kan i sin tur resultera i en självuppfyllande profetia om personen anammar 

omgivningens förväntningar och börjar bete sig därefter. 

Tideman (2000:286) menar att ”individer som vid olika tidpunkter inte passar in i den 

existerande normaliteten klassificeras”, det vill säga att det som idag ses som avvikande 

respektive normalt är något föränderligt. Med en historisk tillbakablick eller distans till 

kategoriseringar kan man upptäcka att dessa är socialt konstruerade och inte alls något som 

bör ses som en självklarhet. 

3.5 Sammanfattning 
Utifrån de perspektiv och teorier som behandlats i detta kapitel presenteras här en kort 

sammanfattning. Vid analys av studiens empiri kommer Webers teori om rationalisering samt 

social kategorisering enligt Tideman och Brah att användas. Weber menar att rationalisering 

genomsyrar den västerländska kapitalistiska ekonomin vilket får konsekvenser ute på 

arbetsmarknaden i form av sortering av arbetskraften. Denna sortering kan sägas utgå ifrån att 

människor har blivit kategoriserade utifrån dess anställningsbarhet. Enligt Tideman är en 

social kategorisering en klassificering av individer som inte passar in i den rådande 

normaliteten. Detta är inte en självvald gruppering utan bestäms av andra utifrån en viss 

karakteristik eller social status. 

Teorierna förväntas kunna vara till stöd för att tolka dagens krav på arbetsmarknaden med 

fokus på arbetssökande med psykiska funktionshinder. Vidare kommer dessa teorier, 

tillsammans med ett intersektionellt perspektiv, användas med avseende på att tolka den 

ökade kategoriseringen av arbetssökande i termer av faktorer så som kön, etnicitet, ålder, 

klass och sexualitet. Utifrån en redogörelse kring olika begrepp inom handikappområdet, har 
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jag valt att använda ”funktionshinder” för att understryka att man kan ha en 

funktionsnedsättning men inte uppleva det som ett funktionshinder. Då uppsatsen har fokus 

på just tillgänglighet finner jag det mer relevant att använda hinder istället för nedsättning. 
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4. Metod 
I följande avsnitt behandlas förförståelse, kvalitativ metod med inriktning fallstudie, urval och 

avgränsning, tillvägagångsätt och analysmetod, samt etiska aspekter. 

4.1 Förförståelse 
Intresset för frågor som rör arbetsmarknad och funktionshinder har länge legat inom mitt 

intresseområde men att avgränsa detta område var svårare än jag föreställt mig. 

Avgränsningen, valet att fokusera på strukturella faktorer, växte fram utifrån en stor mängd 

insamlat material men också samtal med yrkesverksamma inom området. Jag har inte egen 

yrkeserfarenhet av arbetsmarknadsfrågor, däremot har jag under flera år arbetat inom området 

för stöd och service för personer med funktionshinder. Detta betyder att jag har en 

förförståelse för hur livsituationen för personer med funktionshinder ser ut, i synnerhet i 

samband med då det finns en vilja att arbeta men att inte lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden. 

Denna förförståelse har varit drivkraften i författandet av denna uppsats men 

förförståelsen kan också tänkas ha avspeglat sig i mina tolkningar av det empiriska materialet. 

Bryman (2008) och Thurén (2007) menar att man i kvalitativa metoder anlägger ett stort 

fokus på enstaka tillfälligheter, det vill säga intervjuerna, vilket ökar risken för subjektiv 

tolkning av empirin, vilket i synnerhet kan påverkas då man dessutom bär på egna 

erfarenheter. Man menar därför att studiens reliabilitet är mycket viktig för att studien ska 

bedömas som trovärdig. Detta bör läsare ta hänsyn till då resultat kan tolkas på olika sätt 

beroende på vem som analyserar det. 

4.2 Kvalitativ metod – inriktning fallstudie. 
Jag har för denna studie valt att använda en kvalitativ metod med induktiv ansats, vilken är 

vanlig inom kvalitativ forskning. Arbetsprocessen bygger på att forskaren utifrån 

framkommen data formulerar en teori vilken grundar sig på generaliseringar utifrån studiens 

resultat och analys (Bryman 2008). Vidare har jag valt att använda fallstudien som 

forskningsstrategi. Enligt Merriam (1994) kan fallstudien användas för att få djupgående 

insikter kring ett visst problem och hur berörda personer tolkar situationen. I fallstudien är 

processen av större vikt än att nå fram till ett visst resultat. Det betyder också att fokus inte 

vilar på att försöka bevisa något utan snarare upptäcka och skapa nya insikter samt ökad 

förståelse. 
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I denna studie vill jag lyfta fram välfärdsaktörers erfarenheter kring faktorer som har 

betydelse för att personer med psykiska funktionshinder ska kunna ta del av arbetslivet. Jag 

har inte som målsättning att försöka bevisa vilka dessa faktorer kan vara utan snarare belysa, 

problematisera och skapa förståelse kring dessa, vilket således resulterar i en deskriptiv och 

tolkande forskning. Merriam (1994:10) menar att ”fallstudier som tillvägagångssätt är ofta 

den bästa metoden för att tackla de problem där man måste ha förståelse innan man kan 

förbättra praktiken” vilket överensstämmer med studiens målsättning. Vidare menar Merriam 

att till skillnad från andra undersökningsformer, undersöker man i en fallstudie många olika 

variabler som återfinns inom det område man studerar. 

Enligt Merriam är det också av stor betydelse att kunna identifiera ett avgränsat system 

för studien vilket exempelvis kan handla om ett skeende, en händelse, institution eller grupp 

av personer. I detta fall bildar respondenternas yrkeserfarenheter (inom Arbetsförmedlingen 

och kommunal verksamhet) ett avgränsat system. Utifrån denna avgränsning vill jag söka en 

holistisk förståelse och på så vis kunna upptäcka sociala strukturer och samband. Min avsikt 

är inte att komma fram till världsomvälvande resultat och teorier utan att arbeta för att skapa 

förståelse, bekräfta erfarenheter och funderingar samt skapa nya tankar. Studien har med 

andra ord en hermeneutisk grund, vilket Merriam (1994) menar är värdefullt då man vill vidga 

förståelsen för det som studeras men också komma till nya insikter eller bekräfta det vi redan 

tror oss veta. Det hermeneutiska arbetssättet medför dock risker för feltolkningar och 

skevheter (”bias”). 

En fallstudie kan enligt Bryman (2008) ses som bristfällig när det gäller generaliserbarhet 

då studien inte kan redogöra för någon större helhet utan istället håller sig inom ett begränsat 

område, vilket är fallet med denna studie. Liknande gäller för reliabilitet, vilket berör studiens 

tillförlitlighet och huruvida resultatet blir detsamma vid en upprepad undersökning (Bryman 

2008). Då en replikation av en kvantitativ studie av denna typ är svår att genomföra blir det 

också svårare att värdera studiens reliabilitet. Även forskarens sensibilitet när det kommer till 

intervjuer och analys är av stor vikt vid forskningsprocessen och dess resultat. Bryman (2008) 

beskriver hur egna värderingar kan få betydelse under hela forskningsprocessen. Egna 

värderingar kan avspeglas i exempelvis val av forskningsområde, frågeställningar, metodval, 

forskningsdesign, teknik vid datainsamling, tolkning av data och dragna slutsatser. Att som 

forskare hävda att man utgår från en objektiv ståndpunkt kan därmed ses som problematisk. 

Dessa faktorer får betydelse för studiens validitet, det vill säga huruvida slutsatser hänger ihop 
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med det som studerats (Bryman 2008). För att nå en så hög validitet som möjligt har jag 

strävat efter att ge en god inblick i hur studien gått till, både vad det gäller fältarbete och 

teoretisk utgångspunkt, samt hur jag nått fram till dess slutsatser. 

4.3 Urval och avgränsning 
Jag har valt att avgränsa studien till att fokusera på ”osynliga” funktionshinder, dvs. psykiska 

och intellektuella då personer med dessa funktionshinder befinner sig i en extra utsatt 

situation i dagens samhälle, i synnerhet på arbetsmarknaden. Jag anser också att det är viktigt 

att belysa vikten av tillgänglighet i arbetslivet utifrån ett psykosocialt och strukturellt 

perspektiv då det tycks vara mer vanligt med diskussioner som rör ren fysisk 

arbetsplatsanpassning. 

Gällande urval och urvalsmetod i samband med materialinsamling har jag valt att 

genomföra intervjuer med yrkesverksamma inom Arbetsförmedlingen och kommunal 

verksamhet, vilka arbetar med frågor inom området för funktionshinder och arbetsmarknad. 

Jag valde att skicka ut förfrågningar till flera olika kommuner och arbetsförmedlingar och fick 

gott gensvar. Totalt medverkar sex respondenter från tre olika kommuner. Tanken var från 

början att intervjua flera personer men då de sex första intervjuerna blev mycket uttömmande 

bestämde jag mig för att stanna där. 

Bryman (2008) beskriver hur antalet intervjuer bör bestäms av hur många som krävs för 

att uppnå teoretisk mättnad, det vill säga att temat ska kännas uttömt men också vara 

tillfredsställande när det gäller variation. Liknande beskrivning ges av Repstad (2007:92) som 

menar att ”vanligtvis blir projektet bättre om man gör ingående analyser av ett fåtal 

intervjuer än ytliga analyser av många intervjuer”. Mötet med respondenterna var beräknade 

att pågå under ca 40-60 minuter vardera. Det visade sig dock i slutändan uppgå till närmare 90 

minuter per respondent. Det resulterade i över 8 innehållsrika timmar inspelat material vilket 

jag ansåg vara tillräckligt i relation till studiens storlek och tidsåtgång. 

Respondenterna har olika yrkesbakgrund och arbetsuppgifter men arbetar mot samma 

mål, dvs att stödja människors väg in i arbetslivet. Valet att intervjua yrkesverksamma inom 

Arbetsförmedling och kommunal verksamhet grundar sig på önskan att skapa en 

mångfacetterad bild av hur situationen på arbetsmarknaden förhåller sig för personer med 

psykiska funktionshinder utifrån respondenternas olika erfarenheter. En förhoppning är att på 

så sätt kunna väcka nya tankar kring tillgänglighet i arbetslivet. 
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4.4 Tillvägagångssätt och analysmetod 
Intervjumomentet genomfördes på respektive respondents arbetsplats i en avslappnad miljö. 

Intervjuerna var av semi-strukturerad typ (Bryman 2008) och tog emellanåt mer formen av ett 

samtal än en strikt intervju. Jag arbetade parallellt med intervjuerna även med analys och 

teori. På detta sätt lät jag intervjuerna utvecklas i riktning mot studiens syfte och mål. 

Valet av semi-strukturerade intervjuer grundar sig på förhoppningar om att på detta sätt få 

mer uttömmande svar när det gäller att skapa en bild av personliga värderingar, funderingar 

och åsikter än en ren kvantitativ studie. En kort intervjuguide och en diskussionsbild (se 

bilaga 1 och 2) arbetades fram inför intervjuerna. Dessa fungerade som stöd men var inte 

styrande för samtalet. 

Bryman (2008) beskriver hur fotografier kan användas som stimulus under intervjuer 

vilka kan vara användbara när det gäller att reflektera kring ämnen som är tagna för givna. 

Det kan också få respondenten att minnas situationer och liknade som annars är bortglömda 

eller omedvetna. Med inspiration från detta skapade jag en bild över olika 

diskrimineringskategorier vilken hade god effekt under intervjuerna. Jag ställde i samband 

med detta moment inga eller väldigt få frågor utan lät respondenterna reflektera och 

associationer fritt. 

Intervjuerna spelades in och har sedan transkriberats. Inspelat material har efter 

transkription förstörts för att värna om respondenternas anonymitet och integritet. Vid analys 

av empirin har jag arbetat parallellt med teorier, tidigare forskning och insamlat 

intervjumaterial. Jag har i samband med detta använt ett kodningssystem där studiematerialet 

sorterats och bearbetats i olika teman för att besvara studiens frågeställningar. Bryman 

(2008:514) beskriver detta som ”öppen kodning” då forskaren bryter ner, studerar, jämför, 

konceptualiserar och kategorisera data. Målet har varit att nå fram till en helhetsbild och 

därmed se samband i relation till tidigare forskning och valda teorier. 

4.5 Etiska aspekter 
Respondenterna informerades inledningsvis om sina rättigheter, samt mina skyldigheter. Detta 

beskrivs i intervjuguiden som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera om studiens syfte, hur intervjun 

kommer att gå till samt informera om att det är frivillighet att delta och att respondenten har 

rätt att avbryta intervjun om den önskan finns. Samtyckeskravet innebär att respondenten har 
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rätt att bestämma över sitt eget deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter  

om respondent och intervjuinnehåll hanteras med största möjliga konfidentialitet.  

Ryttjandekravet innebär att informera om att intervjudata som samlas in endast får användas 

för aktuell studie.(Bryman 2008) 

Flera av respondenterna uttryckte ett starkt önskemål att hålla hårt på anonymiteten. För 

att möta detta önskemål har jag vid presentation av citaten valt att använda numreringar och 

därmed minska risk för identifikation. 

I samband med detta vill jag också poängtera att de attityder som beskrivs i resultat och 

analys inte speglar respondenternas egna åsikter utan ska således ge en bild av attityder som 

kan förekomma på arbetsmarknaden och i arbetslivet. 
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5. Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens empiri vilken består av en samlad redogörelse utifrån 

respondenternas erfarenheter från Arbetsförmedlingen och kommunal verksamhet inom 

området för arbetsmarknad och funktionsnedsättning. 

Inledande avsnitt kommer att redogöra för den bild som respondenterna beskrivit kring 

hur de upplever dagens arbetsmarknadsförhållanden för personer med psykiska och 

intellektuella funktionshinder och vad som är kännetecknande för situationen. I det andra 

avsnittet redogör jag för respondenternas erfarenheter kring den ökade kategoriseringen av 

individer och dess konsekvenser. I samband med detta återges också respondenternas 

reflektioner kring hur faktorer som exempelvis kön, klass, etnicitet och ålder samverkar med 

funktionshinder när det gäller möjligheterna att erhålla lönearbete. I det tredje avsnittet ges en 

kort beskrivning kring respondenternas tankar om hur man skulle kunna verka för en 

arbetsmarknad där fler får tillträde. 

5.1 Arbetsmarknadens ökade krav 
Intervjuerna inleds med att respondenterna får berätta om sitt yrke och sina arbetsuppgifter för 

att därefter fritt få reflektera över villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden för personer 

med psykiska funktionshinder. Generellt sett utgår respondenterna utifrån ett 

individperspektiv där personen med funktionshindret sätts i fokus. Man talar om individens 

psykiska och sociala problematik och hur denna grupp av funktionshindrade stadigt växer. 

Respondenterna beskriver hur man möter alltfler personer som betraktas som 

funktionshindrade och har behov av stöd och anpassning. 

När vi senare kommer in på temat arbetsmarknad framträder en bild av 

bortrationaliserade arbeten och att det ställs allt högre krav på arbetssökande. Här ges 

beskrivningar på hur ”enkla arbeten” har försvunnit då utvecklingen gått mot en ökad 

effektivisering och automatisering. Vinstintresset beskrivs genomsyra arbetsmarknaden och 

vem man anställer. Produktiviteten ska öka och för att denna effektivisering ska lyckas menar 

man att enklare jobben rationaliseras bort. 
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De enkla, okvalificerade arbetsuppgifterna är borta idag - många talar om det här på 

Arbetsförmedlingen. Arbetsuppgifterna är bortrationaliserade eller automatiserade. Arbetskraften 

finns men inte arbetsuppgifterna. (Respondent I) 

 
Det är mycket tuffare nu än vad det någonsin har varit – det ställs oerhörda krav på vad en 

arbetstagare ska göra och klara av. (Respondent II) 

 

Till detta hör också svängningarna inom konjunkturen. Flera respondenter beskriver att det 

vid lågkonjunktur är svårt att finna arbete till klienterna då arbetsgivarna i första hand vill låta 

dem som arbetar få stanna kvar vid sina anställningar. Under perioder med högkonjunktur 

råder istället ett så högt arbetstempo då möjligheterna till ekonomisk vinst är stora, att 

arbetsgivarna inte anser sig ha tiden att anställa och lära upp nya personer, i synnerhet inte 

personer med funktionshinder. 

Många arbeten som handlar om enklare monteringsjobb, att mer eller mindre 

massproducera föremål och liknade arbetsuppgifter, har flyttat utomlands. Dessa arbeten 

beskrivs vara lämpliga ingångsjobb för personer med psykiska funktionshinder vilka inte 

klarar av höga krav på flexibilitet och effektivitet. Respondenterna beskriver här hur det 

tidigare varit lättare att finna så kallade skyddade arbeten där man kunnat ta fram lämpliga 

arbetsuppgifter och anpassa dem efter individens behov. En respondent beskriver hur vi idag 

gör dem själva istället, att de enkla jobben har fördelats på övriga arbetsstyrkan och därmed 

har man kunnat spara in en anställning. 

 
Vi gör de enkla jobben själva istället. Ta exempelvis sopsortering – den som gjorde det innan sitter 

nu hemma och belastar vård, socialen och Försäkringskassan. Är det en besparing? Vi måste få in ett 

tänk att arbete är en rättighet för alla, inte bara för dem som kan prestera på topp. (Respondent III)  
 

Flera respondenter menar att det tidigare var mycket lättare att hitta jobb eller ”hitta på” jobb, 

som exempelvis vaktmästarsysslor, att ordna fika eller dela ut post. Detta fungerade i 

synnerhet väl inom kommunal verksamhet. Man menar att i takt med att arbeten med högre 

krav på anställda ökar, minskar också möjligheterna till arbeten där arbetsuppgifterna är 

anpassade efter arbetstagarens behov. Det vill säga arbetsuppgifter som är stabila över en 

längre tid där arbetstagaren har möjlighet att växa in i sin roll, lära sig arbetets struktur och 

känna sig trygg i utförandet av arbetsuppgifterna. 
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Man ska kunna vara så flexibel, kunna hoppa mellan olika arbetsuppgifter, ska kunna göra det ena 

och det andra. Och det kan ju inte dom här personerna göra oftast. Inlärningssvårigheter, psykiska 

diagnoserna... Fler och fler främjas från att kunna vara perfekt, att kunna sköta tre maskiner och 

kunna växla från det ena till det andra med väldigt kort varsel. Det blir allt svårare att hitta 

strukturer som håller över tid som vissa behöver för att klara av jobbet. Och det hänger ihop med att 

dom enkla jobben försvinner. (Respondent IV) 

 

Respondenterna beskriver också hur fysiska funktionshinder inte förknippas med samma 

problematik då det går både snabbare och lättare att anpassa den fysiska miljön än att anpassa 

arbetstempo och den psykosociala arbetsmiljön för personer med psykiska funktionshinder. 

”Svårt att dölja men lättare att anpassa”, menar flera under intervjuerna. Ett fysiskt 

funktionshinder syns oftast direkt och eventuella anpassningar på arbetsplatsen upplevs oftast 

både som lättare att lösa rent fysiskt men också att tala öppet om, menar respondenterna.  

Osynliga, psykiska funktionshindren har istället en tendens att bemötas med rädsla och 

osäkerhet hos arbetsgivaren och arbetskamrater. Om den raka och konkreta kommunikationen 

kring den funktionshindrades behov uteblir, kan detta få konsekvenser när det handlar om 

eventuella psykosociala arbetsplatsanpassningar, menar en respondent. 

 
Allt som är annorlunda kan betraktas som problem eftersom du måste hitta en speciell lösning. 

Och speciella åtgärder betyder ökade kostnader. (Respondent V) 

 

En av respondenterna från kommunal verksamhet beskriver hur dennes erfarenhet är att 

företag i största allmänhet inte är intresserade av att syssla med ”filantropiskt arbete” då de 

anser sig förlora på det ekonomiskt. Respondenten menar att det arbetsgivarna inte har 

kunskap om och som skulle kunna kan medföra eventuella ekonomiska förluster, vill de inte 

heller satsa på. Ekonomi beskrivs som ett av de största hindren för personer med psykiska 

funktionshinder att nå ut på arbetsplatsen. Flera respondenter beskriver att det inte behöver 

handla om fördomar, utan att det är den eventuella extra kostnad som en person med 

funktionshinder ger upphov till, i synnerhet i tider av lågkonjunktur och varsel. ”Det blir mer 

bekymmer med en funktionsnedsättning och det blir avgörande”, menar en representant.  

Många arbetsgivare beskrivs dock av respondenterna som positiva till att anställa 

personer med psykiska funktionshinder. Problemet är snarare att det är mer sällsynt att det 

händer. ”Jag skulle vilja göra något men... inte just nu” beskrivs som vanligt återkommande 

och ”inte just nu” tenderar att inte förändras. Däremot så kan det räcka med att en arbetsgivare 
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väljer att anställa och där det visar sig fungera bra, för att andra arbetsgivare ska bli 

intresserade av att anställa personer med funktionshinder eller att ett förtag öppnar för att 

anställa fler personer som annars skulle ha svårt att erhålla arbete.  

 
Att anställa någon med funktionsnedsättning kan också fungera som en dörröppnare för 

diskussioner kring vad som är normalt. Det kan ju vidga normalitetsbegreppet – på den 

arbetsplatsen i alla fall.  (Respondent I) 

  

Flera av respondenterna beskriver just hur det på senare tid kommit att bli allt mer aktuellt 

med så kallade dörröppnare som kan ge en annan bild av funktionsnedsättningar och 

funktionshinder. Här nämns exempelvis att tv-serier, filmer och reklam har väckt en 

nyfikenhet att vilja anställa personer som av samhället anses som avvikande. Respondenterna 

menar att det kan vara lönsamt att visa att man som företag eller organisation inte är perfekt 

och därmed mer kundvänlig. Här är det dock viktigt att poängtera, menar flera, att personen 

man anställer inte är någon man måste vårda utan att man med anställningen utgår från att 

personen kan tillföra något och bli en naturlig medlem av arbetsgruppen. 

Flera lyfter arbetskooperativ som exempel. Kooperativen vänder sig till personer som står 

långt bort från arbetsmarknaden. Dessa kooperativ ger en möjlighet att bryta utanförskap men 

också ta sig ur fattigdom som ofta följs av långvarig arbetslöshet och sjukskrivningar. På 

dessa arbetsplatser ges ofta goda möjligheter att få utvecklas i sin egen takt i en trygg 

arbetsmiljö, menar en respondent. 

Jag har i detta avsnitt försökt beskriva respondenternas beskrivningar av hur vinstintresse 

och krav på ökad produktivitet ofta är avgörande för vem man anställer. I följande avsnitt 

kommer jag beskriva respondenternas upplevelser av hur individer tenderar att indelas och 

kategoriseras allt mer i termer av funktionsförmåga, effektivitet och resurser men också hur 

faktorer som exempelvis etnicitet, kön, klass och ålder kan ha betydelse. 

5.2 Betydelsen av att ha ”den rätta kombinationen” 
I tidigare avsnitt har jag försökt återge respondenternas beskrivning av hur ökad 

rationalisering och effektivisering lett till hårdare krav när det gäller vem som anses som 

anställningsbar. I detta avsnitt läggs fokus på respondenternas erfarenheter kring den ökade 

kategoriseringen av individer och dess konsekvenser. I samband med detta återges också 

respondenternas reflektioner kring hur faktorer som exempelvis kön, klass, etnicitet och ålder 
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samverkar med funktionshinder när det gäller möjligheterna att erhålla lönearbete. 

En fysisk funktionsnedsättning är oftare svårare att dölja, vilket även diskuterades i 

tidigare avsnitt. Ett osynligt funktionshinder syns däremot inte lika lätt utan kanske först 

uppmärksammas i sociala situationer. 

En fråga som upprepande gånger dök upp under intervjuerna är hur mycket man 

egentligen ska/bör berätta om sin funktionsnedsättning. Flera respondenter menar att det kan 

vara lättare om detta märks tydligt och att personen har en tydlig diagnos vilket redan från 

början visar vilka behov och vilket stöd individen behöver få på en arbetsplats. Man menar att 

personer som är mer odefinierbara och svårare att kategorisera kan ofta få det svårare i 

samband med arbetsplatsanpassning. ”Man ska vara utredd och klar”, beskriver en av 

respondenterna. 

 
Vi letar efter nedsättningar – det blir sånt fokus på funktionsnedsättning att det blir en 

inlåsningseffekt. Man ser bara nedsättningen på bekostnad av kompetensen. Det kanske har med att 

göra att det normala har krympt. För mycket av det som skulle ha legat innanför det begreppet, 

normala, ligger nu utanför. Man kvalificerar sig för arbetsmarknadsstöd genom att inte betraktas 

som normal, om man säger så.  (Respondent I) 

 

Flera respondenter uttrycker också en viss irritation över antalet ökade diagnoser och 

”diagnossnacket”, som en respondent uttrycker det. Det är så lätt att man blir sin diagnos och 

behandlas utefter det istället för sina förmågor. Flera menar att man inte vänder på det i den 

mån det skulle behövas, det vill säga talar om funktionsförmåga istället för funktionshinder. 

Att kategorisera kan vara nödvändigt menar de flesta respondenterna men det kan också 

få stigmatiserande effekter för den enskilda individen. En diagnos kan vara bra i den 

bemärkelsen att man inte lika lätt hamnar mellan stolarna och riskerar att bli bortglömd, 

menar en respondent för kommunal verksamhet. En diagnos kan vara en slags försäkring om 

att man har rätt till en hjälp- och stödinsatser som man annars hade haft svårt att få. 

Men parallellt med att diagnoserna ökar beskrivs också en ökad press på att man ska ha 

någon slags arbetsförmåga. En av respondenterna beskriver det som att man först ska leta 

fram felen och diagnostisera, för att sedan tvinga människor ut i arbete med stämpeln att de är 

avvikande. Detta kan vara förödande både för den enskilde individen och för arbetsgivarren, 

då bristerna får mer fokus än individens förmågor. 
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Vi är fast i ”ramen” och vi vill inte lära oss nytt. Arbetsgivaren vill kunna identifiera sig med den 

man anställer. Vi tror att vi vet vilka människor som passar in i vårat samhälle – men vi tror bara. Vi 

tror alltid att vi har en bild av den som passar in och vi tror att den bilden stämmer med 

verkligheten. Och det stämmer inte alls! (Respondent V) 

 

Det ges också beskrivningar hur det kan uppstå problem och konflikt då en individ inte 

är beredda att erkänna att hon eller han har ett funktionshinder. Det upplevs nedsättande 

att bli kategoriserad som ”funktionshindrad” vilket en del av respondenter menar kan 

försvåra i arbetet att hitta lösningar för individen när det gäller sysselsättning. Samtidigt 

tar alla respondenter upp hur olika tidsåldrar har haft olika synsätt på vad som är 

avvikande och ställer sig kritiska till vad denna diagnostisering och kategorisering kan få 

för konsekvenser i framtiden. Flera respondenter uttrycker sin oro över att det finns en 

risk att samhället, i sin iver att kategorisera, bidrar till att skapa att både socialt och 

ekonomiskt utsatta grupper. 

Parallellt med diskussioner kring kategoriseringar utefter funktionsförmåga finns också en 

diskussion om hur andra slags kategoriseringar kan få betydelse i samband med 

funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden. Respondenterna ger här en beskrivning 

av hur funktionshindret i sig inte alltid behöver utgöra det största eller det enda hindret. Det 

visar sig att exempelvis klass, kön, etnicitet, ålder och religion har en betydande del i kampen 

om jobben. Ibland kanske dessa kategoriseringar till och med kan utgöra ett större hinder än 

funktionshindret i sig. Under intervjuerna frågar jag om detta är något man pratar om vilket 

det visar sig göra men mer i termer av isolerade kategoriseringar och mindre om hur dessa 

faktiskt samverkar med varandra. 
 

Det är ju så idag, att dom prioriterade grupperna är ungdomar, det är funktionshindrade och det är 

nyanlända. Där finns det ju i och för sig funktionshindrade inom alla dom här grupperna, om man 

tänker så...  (Respondent IV) 

 

Respondenten kommer här på sig själv med att se funktionshindrade som en isolerad kategori. 

Flera menar att faktorer som har exempelvis rör ålder och etnicitet, är något som diskuteras 

mycket inom verksamheterna för ”vanliga” arbetssökande men mer sällan eller aldrig i 

samband med arbetsökande med funktionshinder. Man beskriver att det är så stort fokus på 

individens funktionshinder att man tenderar att bortse från andra faktorer som påverkar den 

enskildes möjligheter att nå ut på arbetsmarknaden. En respondent beskriver att det råder en 
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attityd i samhället där man som funktionshindrad befinner sig så långt ner i samhällshierarkin 

att det sällan finns något intresse för att analysera hur detta kan samspela med faktorer som 

rör kön, klass, etnicitet, sexualitet etcetera. 

 
Om man utöver funktionsnedsättningen går utanför normen på andra sätt, ja då blir det svårt... Ju 

fler ”rätt” man har desto bättre liksom.  (Respondent II) 

 

Man lider för att man har en funktionsnedsättning, är invandrare, är svart, är arbetslös och så vidare. 

Man ”lider” ju flera gånger! (Respondent V) 

 

De olika identitetskategorierna som ventilerades under intervjun var kön, etnisk tillhörighet, 

sexualitet, religion/trosuppfattning, ålder och klass. Förutom klass, ingår resterande begrepp i 

det som brukar benämnas som diskrimineringsgrunder. I respondenternas beskrivningar av 

huruvida kön har betydelse i samband med möjligheter till anställning, handlar det ofta om 

föreställningar om att man vill anställa en man för att det är en typiskt manlig arbetsplats eller 

tvärtom. Det kan exempelvis handla om krav på ”manlig” fysisk styrka, att kunna vara 

”kvinnligt” omvårdande, omklädningsrum som inte finns för det ena könet eller om jargong 

som det motsatta könet inte riktigt kanske skulle klara av. Det blir gärna en traditionell 

könsindelning där kvinnor uppmuntras till typiska kvinnoyrken och män till mansyrken, 

menar flera respondenter. 

Sexualitet beskrivs inte som något större problem, det har blivit normalt och något som vi 

vant oss vid på ett annat sätt än exempelvis etnicitet och religion, menar de flesta 

respondenterna. Men flera menar dock att sexualitet kan utgöra ett större hinder på mindre 

orter än i storstäder. Sexualitet är något man mycket sällan talar om i dessa sammanhang och 

flera menar att det saknas kunskap kring hur detta samverkar med arbetssökandes möjligheter 

på arbetsmarknaden, oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. 

Att ålder kan ha betydelse vid anställningar, beskrivs av samtliga respondenter. Däremot 

rådde delade uppfattningar om vilka åldersgrupper som mötte mest motstånd respektive 

framgång. Vissa anser att ju äldre man är desto svårare är det då arbetsgivarna oroliga för 

ökade kostnader. Andra menar att det har blivit allt mer populärt att anställa någon äldre, det 

handlar inte bara arbetslivserfarenhet utan också livserfarenhet. Detta är något som kan vara 

av stor betydelse för både arbetskamrater och för kunder. Men det ges också beskrivningar hur 

ålder kan få betydelse i relation till kön. Det bli enklare och tryggare att anställa en man när vi 
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talar om personer som befinner sig i åldersgrupper där man har små barn eller förväntas att få 

barn. När man dessutom kopplar samman detta med ett funktionshinder så hamnar dessa 

personer i en ännu mer utsatt position, menar en av respondenterna. 

När det kommer till reflektioner kring samhällsklass benämns det av respondenterna mer i 

termer av socioekonomisk bakgrund. Att exempelvis bo i ”rätt” bostadsområde, att ha ”rätt” 

efternamn, eller visa på högt kulturellt och/eller ekonomiskt kapital kan ge ökade möjligheter 

till arbete. Under intervjuerna framgår även att arbetsgivare ser en högre utbildning som något 

som talar för en bra bakgrund utan socioekonomisk problematik. Vidare menar en respondent 

att det finns föreställningar om att en person från en bättre klassbakgrund också säger något 

om exempelvis personens trosuppfattning. ”Har man en 'bra' klassbakgrund så utgår 

människor från att man inte är muslim och så vidare”, säger respondenten lite ironiskt men 

med allvar i rösten. 

Å andra sidan menar de flesta respondenter att man sällan möter klienter från ”bra” 

klassbakgrund i verksamheter som rör arbetsmarknadsstöd. ”Man ser dem inte här!”, uttrycker 

en person från Arbetsförmedlingen. Det är mer vanligt att sådant löses genom egna kontaktnät 

av exempelvis föräldrar och släktingar eller den funktionshindrade själv. Personer med 

psykiska funktionshinder som helt eller delvis saknar kontaktnät beskrivs befinna sig i en 

mycket svårare situation. Detta gäller i synnerhet för många nyanlända invandrare. 

 
Har klass betydelse om man är funktionshindrad? Svaret är ja. Man ser till att lösa problemen då. 

(Respondent VI) 

 

Alla medverkande respondenter beskriver, i olika grad, hur etnisk tillhörighet kan påverka 

förutsättningarna för personer med funktionshinder att erhålla arbete. Flera respondenter 

menar att arbetsgivarana gärna efterfrågar bra kunskaper i svenska språket, vilket i flera fall 

inte har varit relevant för de arbetsuppgifter som ska utföras. Arbetsgivaranas krav på 

språkkunskaper gör det lättare att, vilket respondenterna beskriver som att ”sortera” bort 

arbetssökanden utan att bli beskyllda för diskriminering. I respondenternas beskrivningar av 

etnicitetens påverkan visar det sig ofta sammanfalla med trosuppfattning. Respondenterna 

väver ofta samman frågor som rör etnicitet och trosuppfattning, som exempelvis en person 

från mellanöstern med sin trosuppfattning inom islam. 

 

Även andra faktorer vävs ofta in i beskrivningarna av hur identitetskategorier påverkar 
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förutsättningarna för personer med funktionshinder. Många beskrivningar ger en bild av att 

faktorer som etnicitet och kulturell bakgrund kan utgöra ett större hinder än 

funktionsnedsättningen. Vissa beskriver det också som ett slags ”kulturellt funktionshinder”, 

vilket innefattar etnicitet, språk, tro och seder vilka kan utgöra ett större hinder än det 

psykiska funktionshindret.  

Arbetsgivarana beskrivs kunna acceptera och förstå förutsättningarna för att ta emot en 

person med psykiska funktionshinder men när det sedan också kommer fram att personen har 

invandrarbakgrund kan det visa sig bli mer problematiskt. Även andra faktorer såsom kön och 

för hög ålder kan utgöra hinder. 

 
Vissa tycker kanske att man har för många invandrare. ”-Nej, det funkar inte på våran arbetsplats”, 

säger dom. En liten arbetsplats kan vara svårt med... [Intervjuare: Med etnicitet?] Ja, och med 

religion...och det här med kön... ”-Nej, vi kan inte ta emot kvinnor för vi har inga omklädningsrum 

för kvinnor”. Men om vi gör si och så här, säger jag. ”-Nej, vi har aldrig haft några kvinnor anställda 

här”. Det blir ju liksom flera hinder. (Respondent IV) 

 

Flera beskrivningar handlar om kvinnor med invandrarbakgrund, som bär slöja och dessutom 

har ett psykiskt funktionshinder vilka beskrivs ha det mycket svårt att nå ut på 

arbetsmarknaden, ”arbetsgivarna tar hellre någon annan”, menar en respondent. Det beskrivs 

att ju mer man kan se, exempelvis en slöja, ålder, efternamn eller hudfärg desto mer 

avvaktande attityd bland arbetsgivarana. Vissa av respondenterna menar att de ser det här 

tydligt men att det är svårt att göra något åt det. Det är lättare att kunna vända på 

arbetsgivarnas resonemang när det gäller tveksamhet kring kön och ålder än vad det gäller 

etnicitet och kanske religion. Det handlar om arbetsgivarens vilja att våga anställa den som 

kanske i första betraktelsen avviker från resten av personalgruppen. 

Flera respondenter beskriver hur det vid en första presentation av en arbetssökande med 

invandrarbakgrund har upplevt att arbetsgivaren känner sig obekväma inför att anställa någon 

med annan bakgrund än övriga personalstyrkan. Men då arbetsgivarana upplever det är lite 

känsligt och genant att neka att ta emot en person på grund av exempelvis etnicitet, så vill 

man ge personen en chans. ”Man kan känna att något förändras i rummet men sen när man 

träffas så är det sällan några problem”, beskriver en av respondenterna. 

 

Flera menar att arbetsgivaranas egna erfarenheter, kunskap och värderingar har stor 
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betydelse då det handlar om att anställa en person med funktionshinder och av ännu större 

betydelse då arbetssökande och arbetsgivaren inte delar liknande bakgrund. Men något har 

börjat hända menar flera av respondenterna, ju fler som visar att de vågar anställa personer 

som anses vara ”avvikande” desto större press sätter man på andra arbetsgivare att visa att 

man tar socialt och etiskt ansvar. Trenden att arbeta utifrån ett mångfaldsperspektiv har fått 

flera av respondenterna att se ljusare på framtiden när det gäller funktionshindrades situation 

på arbetsmarknaden. 

5.3 Hur ska vi arbeta för ökad mångfald? 
 

Är vi lika inför ramen? Vi måste våga erkänna att vi har behandlat och behandlar folk olika. 

(Respondent III) 

 

Det råder delade meningar bland respondenterna när det handlar om hur man ska arbeta och 

tala när det handlar om de faktorer som nämnts i tidigare avsnitt. Vissa menar att det kan 

förvärra situationen och bidra till oönskade effekter om man sätter för stort fokus på detta. 

Andra menar att man måste börja tala mer öppet kring sociala kategoriseringar för att dessa 

inte ska bli legala, att man måste lyfta frågorna och se konsekvenser. 

Flera menar att man måste finna en bra arena att tala om det så att det inte blir 

kontraproduktivt. Ökad kunskap och förståelse tas också upp som förutsättningar för ökad 

mångfald ute på arbetsplatserna och där menar flera respondenter att man ligger långt efter. 

Gamla vanor sitt i och det är svårt att bryta synsätt som riskerar att utestänga personer som 

inte faller inom ramen för det som anses vara det normala. Vidare menar flera respondenter att 

det en tolkningsfråga huruvida det handlar om rädsla från arbetsgivare eller diskriminering. 

Det verkar ändå finnas en vilja att anställa men det bottnar oftast i att man är rädd att förlora 

på det ekonomiskt men också kanske att det inte ska fungera psykosocialt i arbetsgruppen. 

Flera respondenter menar att det är bra att man pratar om hur människor kategoriseras 

men att det inte får bli stigmatiserande, att man bidrar till att olika grupper av människor ses 

som ett problem. Man måste vara försiktig med att inte problematisera för mycket. Det får 

inte leda till att det blir ett ”vi” och ”dom” i diskussionen, menar flera under intervjun. Istället 

vill många se att det talas om det i samband med värderingar, lyfta det från att kategoriseras 

som problem och göra det normalt istället. ”Lite mer filosofiskt”, säger en respondent. 

Människors olika bakgrund och erfarenheter måste genomsyra tankegångar, hur man pratar 
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och förhåller sig varandra men måste sluta se det som problem och se det för vad det är. 

 
England är ett bra exempel! Där man har olika bakgrund, vilket inte är något konstigt. Det här 

(pekar på diskussionsbilden) måste vävas in mer i vardagen och göra det normalt.  (Respondent VI) 

 

Ser man olika grupper som problem så skapar man problem, menar flera respondenter. En 

respondent från Arbetsförmedlingen menar att många verksamheter och myndigheter idag är 

mer problemfokuserade snarare än lösningsfokuserade. Man är bra på att identifiera 

diskriminering men mindre bra på att göra något åt det. Här efterlyses goda exempel hur man 

kan resonera och handla för att nå vidare i utvecklingen för att integrera funktionshindrade på 

arbetsmarknaden. Om arbetsplatserna inte speglar hur samhället ser ut och om medlemmarna i 

en arbetsgrupp inte har olika erfarenheter och bakgrund, riskerar vi att fastna i utvecklingen. 

En respondents tankar kring mångfald får avsluta detta kapitel. 

 
Jag skulle vilja att arbetsplatserna representerar hur det ser ut ute på gatan – den rätta bilden av 

vårat samhälle. Alla är inte slipsnissar! Det är inte så vårt samhälle ser ut. Vi måste utgå från att 

det är vårt gemensamma ansvar istället för att skifta ansvaret till ”någon”. Det måste vara en 

blandning! (Respondent V) 
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6. Analys 
I följande kapitel analyseras studiens resultat. Målet är att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar utifrån presenterade teorier, perspektiv och tidigare forskning. 

Respondenternas beskrivningar utgår inledningsvis från ett individperspektiv, dvs fokus 

ligger på den funktionshindrade och generella beskrivningar ges av individens psykiska och 

sociala problematik samt individens behov av anpassning och att anpassas. Stort fokus har 

just lagts på individen när frågor om funktionshinder och tillgänglighet diskuteras på olika 

arenor vilket bland annat styrks av Olin & Ringsby Jansson (2009) vilka menar att problem 

ofta förläggs hos den funktionshindrade utan att se det i termer av hur samhällsstruktur kan 

påverka tillgängligheten. Även andra nämnda rapporter (Ontario Human Rights Commission 

2001 och Arbetsmiljöforum & Tema likabehandling 2011) uppmanar till att lyfta blicken från 

individen till andra faktorer som kan påverka tillgänglighet. Studiens målsättning är ett försök 

att göra detta och insamlat material bekräftar att det råder brist på insikter om omgivningens 

betydelse för att fler människor ska kunna vara delaktiga i samhället. 

Det råder fortfarande en förväntan i samhället på att man ska tillfriskna innan man söker 

sig till arbetsmarknaden. Denna attityd kan få stigmatiserande effekter då många 

funktionsnedsättningar varar livet ut. Att vänta på att bli frisk kan istället resultera i ett 

livslångt utanförskap. (Rosenberg & Lindqvist 2004) Respondenternas erfarenheter talar för 

att det fortfarande råder en vilja att normalisera, att passa in i ramen, istället för att utgå från 

att de flesta människor har resurser som väger tyngre än diverse nedsättningar. 

Jag har valt att dela in analysen i tre delar med fokus på arbetsmarknadens ökade krav, 

social kategorisering samt hur ett intersektionellt perspektiv kan vara ett verktyg för att kunna 

reducera gränserna mellan olika kategoriseringar. 

 

6.1 De bortrationaliserade arbetena: krav på effektivitet och flexibilitet  
Likt Weber (1978, 1987) ger respondenterna en bild av hur ”enkla arbeten” tenderar att 

försvinna allt mer då utvecklingen på arbetsmarknaden gått mot en ökad effektivisering och 

automatisering med målet att produktivitet och vinst ska öka. Detta stöds av studien Har 

jobben blivit bättre (SOU:2001) som beskriver liknande scenario då lågkvalificerade arbeten 

minskar medan kvalificerade befattningar ökar. Arbetsuppgifterna har nödvändigtvis inte 

förändrats men däremot intensifierats i takt med att krav på flexibilitet och effektivitet ökar. 
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Den som inte klarar av dessa nya krav, det vill säga, att ha kontroll över arbetsprocessen 

riskerar därmed att hamna utanför arbetsmarknaden. 

Historiska perspektiv på inkluderande arbetsliv i Sverige (SOU 2009:93) beskriver hur 

traditionella industriarbeten minskat medan arbeten inom servicesektorn ökar, denna 

övergång innebär ökade krav på social kompetens vilket inte alla gånger fungerar väl 

tillsammans med psykiska funktionsnedsättningar. Flera av respondenterna menar att det just 

är i det sociala samspelet mellan personen med funktionshinder och omgivningen som det kan 

uppstå problem. Detta kan vara av stor betydelse för att förstå varför arbetslöshet hos 

personer med psykiska funktionsnedsättningar ökar. Till detta hör också ökade krav på 

flexibilitet, effektivitet och social kompetens vilka kan upplevas som dubbelt så höga för 

personer med funktionsnedsättning. I synnerhet då de dels måste kunna hantera dagens nya 

arbetsmarknadsvillkor och dessutom klara av att kompensera sin funktionsnedsättning 

(Abrahamsson 2002). 

 
De enkla, okvalificerade arbetsuppgifterna är borta idag - många talar om det här på 

Arbetsförmedlingen. Arbetsuppgifterna är bortrationaliserade eller automatiserade. Arbetskraften 

finns men inte arbetsuppgifterna.  (Respondent I) 

 

Det är mycket tuffare nu än vad det någonsin har varit – det ställs oerhörda krav på vad en 

arbetstagare ska göra och klara av. (Respondent II) 

 

Respondenterna beskriver hur vinstintresset men också konjunktursvängningar leder till att 

arbetsgivarna också väljer ut den mest lämpade arbetskraften, vilket kan liknas vid Webers 

(1983, 1978) definition av målrationellt handlande, det vill säga förnuftsmässigt överväga 

medel och resurser, för att nå de mål man satt upp. ”Resurser” skulle därmed kunna beskrivas 

i termer av funktionsförmåga. Då strävan efter en alltmer rationell organisation blir 

dominerande riskerar den bli mer destruktiv för människorna som ingår i den. Det rationella 

tenderar där med att bli irrationellt vilket slutänden kommer att få påverkan på hela samhället. 

(Weber 1985) 

Respondenterna beskriver exempelvis hur arbetstillfällen flyttar utomlands för att minska 

på utgifter i samband med tillverkning, löner och arbetsgivaravgifter. Ett annat exempel är hur 

arbetsgrupper minskar då så kallade ”enklare” arbetsuppgifter som tidigare utförts av annan 

personal nu flyttas över till den övriga arbetsstyrkan. 
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Vi gör de enkla jobben själva istället. Ta exempelvis sopsortering – den som gjorde det innan sitter 

nu hemma och belastar vård, socialen och Försäkringskassan. Är det en besparing? Vi måste få in ett 

tänk att arbete är en rättighet för alla, inte bara för dem som kan prestera på topp. (Respondent III) 

 

Konjunktur har betydelse, men en högkonjunktur talar inte heller för fler arbetstillfällen. 

Detta förklaras med att det under denna tid finns möjlighet till att skapa större vinst och 

därmed anser man sig inte ha tid att introducera och anpassa arbetsplatsen för personer med 

särskilda behov. 

Då rationalisering kan bidra till känslokalla, opersonliga och etiskt neutrala relationer 

(Weber 1985) skulle det kunna förklara acceptansen av sortering av arbetskraft utan att vidare 

etiska aspekter av handlandet. Vinst före samhällsnytta, tycks vara accepterat och inget som 

ifrågasätts. Arbetskraft tolkas istället som ting, enligt Weber, då den tenderar att väljas ut efter 

kalkylerande av dess effektivitet. Det skulle kunna förklara varför det är lättare att avvisa än 

att överväga anställning då man ser till förutsägbara ekonomiska vinster och inte till den vinst 

som mångfald skulle kunna bidra till. 

 
Allt som är annorlunda kan betraktas som problem eftersom du måste hitta en speciell lösning. 

Och speciella åtgärder betyder ökade kostnader. (Respondent V) 

 

Det ekonomiska intresset förblindar oss när det gäller att se längre än till organisationen som 

den verkar inom. Det menar Weber (1983, 1978), är kännetecknande för den västerländska 

kapitalistiska ekonomin. Däremot visar flera av respondenternas erfarenheter att alltfler 

arbetsgivare verkar uppleva det allt svårare att avvisa arbetsökande som avviker från det 

”normala”. Enligt respondenternas erfarenheter och tidigare nämnda artiklar (de los Reyes 

2000, SOU 2009:93) tycks det gå en trend i att visa socialt ansvar och att våga handla utifrån 

etiska principer. Man menar att detta kan leda till en mer kreativ arbetsgrupp men också 

stärka både relationer i arbetsgruppen och med kundkretsen genom att våga visa att man 

välkomnar mångfald. 

 
Att anställa någon med funktionsnedsättning kan också fungera som en dörröppnare för 

diskussioner kring vad som är normalt. Det kan ju vidga normalitetsbegreppet – på den 

arbetsplatsen i alla fall. (Respondent I) 
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Däremot manar både respondenter och tidigare forskning till ett alltför omvårdande 

mottagande av personer med funktionshinder. Man ska ta plats i arbetsgrupp tack vare sina 

resurser och på grund av sina brister. En bristande mångfaldssatsning skulle istället kunna 

innebära ett förstärkt utanförskap och sämre arbetsmiljö, enligt rapporten Organisatorisk 

mångfald – inspirerande innovation eller Babels torn? (SOU 2009:93). Rapporten lyfter i 

samband med detta frågor som man kan ställa sig för att kunna belysa olika skäl till varför 

personer inte släpps in på arbetsplatser vilka skulle kunna vara till hjälp för att förstå den 

enskilda individens situation och inte se det utifrån kategorin funktionshindrade. 

Webers (1978) teori om ”den mörka framtiden” kanske därmed ligger längre bort än vad 

man tidigare befarat. Däremot tycks det målrationella tänkandet i form av effektivisering och 

automatisering inte minska då kraven på att klara av ett högt arbetstempo, enligt 

respondenterna, bara tycks öka i takt med ökad kalkylering av resurser och medel. 

Jacobsson & Seing (2013) beskriver inte bara konsekvenserna av ökade arbetskrav utan 

lyfter också frågan hur synen på normalitet utestänger arbetssökande, vilket inte alltid handlar 

om ett uttalat funktionshinder utan av den anledningen att man har personliga egenskaper som 

förefaller hamna i en gråzon mellan att betraktas som funktionshinder och att vara ”normal”. 

Att bli kategoriserad som funktionshindrad, genom en funktionshinderkod, ökar chanserna att 

få stöd i arbetssökandet. ”Man kvalificerar sig för arbetsmarknadsstöd genom att inte 

betraktas som normal”, säger en respondent. Vem och vad avgör vem som är normal? Detta 

ska analyseras i nästa avsnitt. 

6.2 Kategorisering – sortering av arbetskraft? 
Respondenterna ger en bild av en ökad kategorisering utifrån individens resurser och 

förmågor vilket även stöds av bland annat Olin & Ringsby Janssons (2009) rapport och 

presenterade teorier kring rationalisering. En social kategorisering innebär att någon eller 

några har blivit definierade utifrån en viss karakteristik eller social status att tillhöra en viss 

social kategori. Till skillnad från en social grupp har medlemmarna i en social kategori blivit 

mer eller mindre tvingade att ingå i denna samling. Med social kategorisering följer därmed 

indelningar efter vad som anses normalt och onormalt utifrån samhällets ramar. Till detta hör 

också att man inte behöver anse sig tillhöra den aktuella kategori som man, av utomstående, 

blivit kategoriserad att tillhöra. (Tideman 2000) 

Flera av respondenterna beskriver hur det kan uppstå problem och konflikt då individer 

inte är beredda att erkänna att de har ett funktionshinder. Det upplevs nedsättande att bli 
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kategoriserad som funktionshindrad, då man själv inte upplever det så, men respondenterna 

menar att detta kan försvåra att hitta lösningar. 

 
Vi letar efter nedsättningar – det blir sånt fokus på funktionsnedsättning att det blir en 

inlåsningseffekt. Man ser bara nedsättningen på bekostnad av kompetensen. Det kanske har med att 

göra att det normala har krympt. För mycket av det som skulle ha legat innanför det begreppet, 

normala, ligger nu utanför. Man kvalificerar sig för arbetsmarknadsstöd genom att inte betraktas 

som normal, om man säger så.  (Respondent I) 

 

Att kategorisera människor kan fungera som ett sätt att utöva kontroll över grupper som ses 

som ett samhällsproblem (Tideman 2000, Brah 1996) vilket skulle kunna förklara oviljan att 

bli kategoriserad efter något man inte anser sig tillhöra. ”Man ska vara utredd och klar”, säger 

en av respondenterna och menar att ju mer odefinierbar och svårare att kategorisera desto 

svårare att anpassa. Dessa styrks av andra respondenter samtidigt som man manar till att inte 

fastna vid nedsättningar och hinder då man menar att det kan få stigmatiserande effekter. 

Flera respondenter ställer sig kritiska till vad den ökade diagnostiseringen och 

kategoriseringen kan få för konsekvenser i framtiden. Vad händer då alltfler klassificeras som 

avvikande? Tideman (2000) menar att kategoriseringar kan bli missvisande då det kan 

innebära att omgivningen, utifrån kategoriseringen, får sänkta förväntningar på vad en person 

klarar av. En av respondenterna menar att man först ska leta fram fel och diagnostisera för att 

sedan tvinga ut människor i arbete med stämpeln som avvikande. Personen riskerar att bli 

behandlad utifrån brister istället för resurser. Tideman (2000) menar att det i sådana lägen 

finns risk för att det kan resultera i en självuppfyllande profetia om personen börjar bete sig 

efter, i det här fallet, de låga förväntningar som ställs på individen. 

En social kategorisering kan vara nödvändig utifrån administrativa aspekter (Tideman 

2000) vilket flera av respondenterna tar upp. Man menar att kategorisering av arbetssökande 

med funktionshinder är nödvändig för att underlätta vid arbetsplatsanpassning. En 

kategorisering i form av en diagnos kan också få stor betydelse för att överhuvudtaget få stöd 

och inte hamna mellan stolarna hos olika välfärdsaktörer. Detta blir också intressant att 

diskutera i samband med hur Jacobsson & Seing (2013) beskrivningar av hur 

normalitetströsklarna bli allt högre och fler blir kategoriserade som funktionshindrade utifrån 

personliga egenskaper och egenheter vilka inte kan ses som funktionsnedsättningar. Detta 

skulle kunna tolkas som att det finns ett behov av att kategorisera för att kunna effektivisera.  
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Under intervjuerna framkommer dock att det inte bara är funktionshindret och individens 

arbetsförmåga som kategoriseras utan även andra kategoriseringar kan få stor betydelse. Flera 

respondenter ger beskrivningar där exempelvis etnicitet kan ha större betydelse än 

funktionshindret i sig när det handlar om möjligheter att ta plats på arbetsmarknaden. Även 

ålder och trosuppfattning nämns som viktiga faktorer, även kön och klass beskrivs ha 

betydelse. 

 
Vissa tycker kanske att man har för många invandrare. ”-Nej, det funkar inte på våran arbetsplats”, 

säger dom. En liten arbetsplats kan vara svårt med... (Intervjuare: Med etnicitet?) Ja, och med 

religion...och det här med kön... ”-Nej, vi kan inte ta emot kvinnor för vi har inga omklädningsrum 

för kvinnor”. Men om vi gör si och så här, säger jag. ”-Nej, vi har aldrig haft några kvinnor anställda 

här”. Det blir ju liksom flera hinder. (Respondent IV) 

 

Funktionshindret behöver med andra ord inte vara det enda hindret, och dessutom kanske inte 

det störta hindret för att kunna konkurrera om jobben. Klass, eller socioekonomisk bakgrund, 

kan spela en avgörande roll, menar flera respondenter. Ett sätt att förklara det är att personer 

med en bättre socioekonomisk status många gånger har andra kontaktnät och behöver inte 

hjälp i form av arbetsmarknadsstöd. Personer som helt eller delvis saknar kontaktnät beskrivs 

befinna sig i en mycket svårare situation, i synnerhet för många nyanlända invandrare. 

Sexualitet anses av respondenterna som mindre eller inte alls något avgörande i samband 

med att man som funktionshindrad söker arbete. Här visar sig dock att det sällan är något man 

pratar om i relation till funktionshinder vilket skulle kunna hänga samman med att 

funktionshindrade sällan betraktas som människor med sexualitet. 

Sociala kategoriseringar kan alltså beskrivas som en ”grupp som hålls samman av att 

individerna av andra än sig själva bedömts höra ihop” (Tideman 2000:236). Att tala om 

exempelvis funktionshindrade som en homogen grupp utan att belysa skillnader inom den, 

skulle därmed kunna få negativa konsekvenser då man riskerar att inte ta hänsyn till andra 

faktorer som kan vara av större betydelse än funktionshindret. Men är detta ett statiskt 

tillstånd? 
 

Vi är fast i ”ramen” och vi vill inte lära oss nytt. Arbetsgivaren vill kunna identifiera sig med den 

man anställer. Vi tror att vi vet vilka människor som passar in i vårat samhälle – men vi tror bara. Vi 

tror alltid att vi har en bild av den som passar in och vi tror att den bilden stämmer med 

verkligheten. Och det stämmer inte alls! (Respondent V) 
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Tideman (2000) menar att man genom tiderna har kvalificerat människor efter rådande 

normalitet vilket visar att kategoriseringar kan ses som socialt konstruerade. Även under 

intervjuerna tar alla respondenter upp hur olika tidsåldrar har haft olika synsätt på vad som är 

avvikande och frågar sig hur vi kommer att se på rådande diagnostisering och kategorisering i 

framtiden. Man skulle utifrån detta kunna anta att det inte är fler personer med 

funktionsnedsättning i samhället utan fler som kategoriseras som funktionshindrade i relation 

till arbetslivets ökade krav men också vad som anses vara normalt i dagsläget. Detta skulle 

kunna förklara varför fler tycks anses som icke-anställningsbara idag. 

6.3 Att öppna för nya synsätt – intersektionalitet som verktyg 
Hur ska man då arbeta för att främja mångfald på arbetsmarknaden? Respondenterna menar 

att arbetsgivaranas egna erfarenheter, kunskap och värderingar har stor betydelse. Detta stöd 

av Handisams (2009) befolkningsundersökning vilken tyder på att erfarenhet av egen upplevd 

eller annan erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning har en mer positiv attityd till att arbeta 

tillsammans med funktionshindrade samt personer med högre utbildning. Kunskap och 

erfarenhet skulle därmed kunna sägas vara nycklar till mer heterogena arbetsplatser. Flera 

respondenter menar också att arbetsgivare som har valt att anställa och där det visar sig 

fungera bra, kanske väljer att anställa fler personer som annars skulle ha svårt att erhålla 

arbete. Det kan också fungera som dörröppnare för att andra arbetsgivare ska bli intresserade 

av att anställa personer med funktionshinder 

Studiens resultat visar dock att man mer sällan talar om andra diskrimineringsfaktorer i 

samband med funktionshinder. Detta av den anledningen att det råder stort fokus på 

funktionsnedsättningar och funktionshinder. 

 
Det är ju så idag, att dom prioriterade grupperna är ungdomar, det är funktionshindrade och det är 

nyanlända. Där finns det ju i och för sig funktionshindrade inom alla dom här grupperna, om man 

tänker så... (Respondent IV) 

 

Att tala om ”funktionshindrade” som en homogen grupp kan således bli en missvisande 

förenkling som riskerar att överskugga andra viktiga och ibland diskriminerande faktorer. Här 

finns det ett behov av att kunna se bortom kategoriseringar för att bättre kunna förstå den 

enskilde individens situation och behov. Tidigare nämnda rapporter, An intersectional 

approach to discrimination (2011), Forskningsöversikt på området likabehandling i 
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arbetslivet (2011), samt Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter (SOU 

2010:7), menar att det finns ett behov av att använda ett intersektionellt perspektiv för att lyfta 

fokus bort från kategoriseringar. Ett intersektionellt synsätt skulle kunna vara ett användbart 

verktyg för att kunna skapa ett bredare helhetsperspektiv istället för att enbart tala om 

isolerade variabler. Även respondenterna efterlyser ett sätt att tala kring kategoriseringar och 

hierarkiska ordningar i samhället och på arbetsmarknaden. 

 
Är vi lika inför ramen? Vi måste våga erkänna att vi har behandlat och behandlar folk 

olika.(Respondent III) 

 

Man menar dock att diskussioner och reflektioner inte får riskera att bli stigmatiserande eller 

vara kontraproduktiva. Att problematisera för mycket skulle snarare kunna leda till ett ”vi” 

och ”dom”. Fokus måste snarare hamna på att göra det avvikande normalt och väva in 

mångfalden i vardagen. Olika bakgrund och erfarenheter borde ses mer som en resurs och 

vara något som genomsyrar arbetsmarknaden. Genom att börja tänka utifrån ett 

intersektionellt perspektiv, det vill säga skapa en mer komplex bild av individer och grupper, 

så kan man reducera gränser som annars utgör avgränsade sociala kategoriseringar (Söder & 

Grönvik 2008). På detta sätt skulle man istället kunna se likheter mellan olika 

kategoriseringar där vi istället ofta har en tendens att stärka olikheterna. 

Utifrån respondenters beskrivningar och aktuell forskning tenderar antalet personer som 

inte betraktas som anställningsbara stadigt öka. Till detta hör också, som tidigare nämnts, att 

andra faktorer kan vara av större betydelse än själva funktionshindret då man söker arbete. 

Etnicitet nämns som ett av dem och benämns av flera som ett ”kulturellt funktionshinder” i 

dagens samhälle. de los Reyes (2009) frågade sig vilka som egentligen hör till den vanliga 

arbetskraften ”då kvinnor, invandrare, äldre, unga och funktionshindrade personer uppfattas 

som särskilda kategorier”. Hon menar att man måste uppmärksamma skillnader inom 

kategoriseringar och utgå från ett helhetsperspektiv istället för att prata om svaga och utsatta 

grupper. 

Eriksson-Zetterqvist & Styhres (2007:12) modell (figur1) visar hur man kan studera 

samspelet mellan olika kategorier och hur detta skapar en unik kombination för varje enskild 

individ. Med inspiration från detta har jag som avslutning valt att vidareutveckla denna 

utifrån vad som diskuterats i denna uppsats. I figur 2 har jag valt att inte använda begreppet 

funktionshinder eller funktionsnedsättning utan istället belysa funktionsförmåga, med 
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inspiration från Söder & Grönvik (2008). Detta för att poängtera att alla har någon form av 

funktionsförmåga och på det viset undvika onödiga kategoriseringar. Till denna uppdaterade 

modell har också ålder lagts till. 

 

 
Figur 2: Vidareutvecklad illustration med inspiration från Eriksson-Zetterqvist & Styhre (2007:12) 
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7. Sammanfattning och reflektion 
Sammanfattningsvis kan man tolka det empiriska materialet som att arbetsmarknaden idag 

genomsyras av rationalisering, effektivisering, flexibilitet och vinststrävan. Med detta följer 

behov av att finna arbetskraft som kan leva upp till dessa krav vilket i sin tur leder till att 

arbetssökande tenderar att kategoriseras alltmer i termer av funktionsförmåga och effektivitet. 

Här visar det sig också att det ofta är mer komplext än så, då även faktorer som etnicitet, kön, 

ålder, trosuppfattning och klass har betydelse. Potentiell arbetskraft väljs ut inom ramen för 

vad som just nu betraktas som normalt eller vilken arbetsgivaren och dennes organisation kan 

identifiera sig med mest. Stereotypa föreställningar kring människor som indelats i olika 

sociala kategorier, tycks många gånger vara avgörande när det kommer till vem som får 

arbete och inte. 

Man bör dock inte låsa fast sig vid att detta alltid är ett problem då det självklart inte alltid 

är det. Mycket talar för att det handlar om rädsla för att förlora på det rent ekonomiskt, den 

målrationella handlingen kan sägas vara den dominerande. Däremot får vi aldrig blunda för 

att det kan råda diskriminering av personer med funktionshinder och dessutom att det kan 

handla om diskriminering utifrån flera grunder. Det tycks dock fortfarande finnas en 

samhällsattityd som vill se funktionshindrade som en egen grupp och inte som integrerade 

och enskilda individer i samhället. Personer med funktionshinder måste få ingå i debatten 

kring diskriminering på lika villkor med övriga befolkningen. 

Antalet personer som kategoriseras som funktionshindrade eller icke-anställningsbara 

tycks öka och frågan är om samhället idag befolkas av fler personer med 

funktionsnedsättning? Eller är det så att det antalet personer med funktionsnedsättning inte 

förändrats men att fler personer betraktas ha ett funktionshinder på grund av otillgänglighet i 

arbetslivet och i samhället i stort? Är det också aktuellt att till den växande skaran som står 

långt bort från arbetsmarknaden, lägga till individer som befinner sig i en gråzon mellan 

normalitet och avvikelse, på grund av att utrymmet för vad som definieras som normalt 

krymper alltmer? 

Vad kan man då göra? För det första måste utrymmet för det normala vidgas och istället 

för missvisande kategoriseringar av människor bör man fokusera på ett mer intersektionellt 

synsätt. Med ett intersektionellt perspektiv skulle man bättre kunna förstå hur kategorier 

interagerar och samverkar med varandra, vilket kan ge en helhetsbild av individens situation 



47 

och på så sätt öka möjligheterna för ett mer behovsanpassat stöd för den enskilde men också i 

mötet med arbetsgivare. Genom att kunna se bortanför kategoriseringar eller vara medveten 

om kategoriseringar kanske man också kan förebygga att personer i behov av stöd inte 

kommer hamnar mellan stolarna. 

För det andra behöver de höga kraven i arbetslivet sänkas för att fler ska kunna uppleva 

att de kan hantera och kontrollera sitt arbete och därmed utvecklas som människor. 

Bortrationaliserade arbeten tenderar att leda till ökad arbetsbörda för anställda vilket i sin tur 

kan leda till ökad ohälsa, stress och sjukskrivningar på arbetsplatsen. Samtidigt som allt färre 

måste utföra alltmer arbete riskerar tidigare anställda att tvingas ut i långtidsarbetslöshet och 

bidragstagande med ökade sociala klyftor som följd. Det rationella tycks i slutänden bli 

irrationellt och riskerar att slå tillbaka på hela samhället. Ju mer vi lyckas öka tillgängligheten 

i arbetslivet och den övriga omgivningen desto större chanser att en funktionsnedsättning 

aldrig behöver leda till ett funktionshinder. 

Jag har tidigare i studien tagit upp hur Jacobsson & Seing (2013) beskriver att det råder 

en gråzon mellan att ha bristande anställningsbarhet och ett regelrätt funktionshinder. Förslag 

på fortsatt forskning skulle därför kunna vara att belysa vad som händer med personerna som 

hamnar mellan stolarna, det vill säga vilka som hamnar i gråzonen mellan normalitet och 

icke-normalitet, hur stort är detta mörkertal och hur ser deras situation ut? 

Jag har med denna uppsats haft som ambition att lyfta perspektivet från individen och istället 

försöka studera arbetsmarknaden för personer med funktionshinder utifrån ett strukturellt 

perspektiv. Jag vill visa på behovet av ökad kunskap av individers komplexa verklighet och 

belysa risker med att alltför ivrigt kategorisera människor. Men då inga sociala konstruktioner 

kan betraktas som statiska kommer förmodligen nya ”avvikande” grupper att dyka upp och 

leda till nya diskussioner om vad som bör anses som normalt. 

”Vi anställer dem vi kan identifiera oss med”, uttrycker en av respondenterna. Därför bör 

man också främja arbetet när det handlar om att göra så kallade avvikelser till en del av 

vardagen och visa den potential som ligger i det. Mångfald kan berika verksamheten och 

samhället i mer än bara strävan efter ekonomisk vinst. Kanske en arbetsplats byggd på 

mångfald, solidaritet och tolerans i slutänden är den som kommer gå med vinst? 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledning 
 
Informera om respondentens rättigheter/ mina skyldigheter: 
 
- Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet,  nyttjandekravet 
 

 
Personligt 
 
- Berätta om ditt arbete; arbetsuppgifter och arbetsplats. 
 
            - Hur ser en arbetsdag ut? 
 
  
 
Arbetsmarknad – möjligheter och hinder 
 
- Läget på arbetsmarknaden för arbetssökande med funktionshinder 
 
 - Tänkbara hinder/framgångsfaktorer för att erhålla anställning. 
 
- Verksamhetens arbetssätt för att öka tillgänglighet 
 
- ”Vem” får jobben? 
 
 
Identitetskategorier  
 
- Det här är en bild/karta över identitetskategorier, vissa räknas också till   
  diskrimineringsgrunder.  (Könsöverskridande identitet saknas, klass är tillagt) 
   
- Hur tänker du kring betydelsen av dessa i samband då personer med psykiska 
funktionshinder söker arbete?  
 
- Upplever du att ni medvetet uppmärksammar dessa frågor (kategorier)? 
        
     - Beskriv hur? 
 
 - Hur kan man arbeta för ökad mångfald 
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Bilaga 2. Diskussionsbild  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funktionsförmåga 

 
Religion /  

trosuppfattning 

 
Kön 

 
Ålder 
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