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Begreppsförklaring 

Deltagare: När texten i den här uppsatsen refererar till deltagare åsyftas de personer som är 

inskrivna i Misa AB:s dagliga verksamhet och som deltagit i denna studie.   

 

Respondenter: När texten i uppsatsen refererar till respondenter åsyftas alla personer som 

ställt upp på intervjuer i denna studie. Alltså fyra deltagare, fyra arbetskonsulenter och tre 

arbetsgivare samt en personalansvarig.  

 

LSS personkrets 1: Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Lagen riktar sig till tre olika typer av så kallade personkretsar enligt 1 §.   

 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 

personer: 

 

    1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

    2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

    3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. (SFS 1993:387). 
 

Supported Employment: Amerikansk evidensbaserad metod för att hjälpa personer med 

funktionsnedsättning att få och behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 

 

Naturligt stöd: Det stöd i arbetet som en deltagare får av arbetsgivare eller arbetskollegor och 

som kan ersätta arbetsplatsförlagt stöd från arbetskonsulenten. 

 

Uppföljande stöd: Det stöd som arbetskonsulenten på Misa erbjuder en deltagare som är ute 

på praktik eller i anställning. Arbetskonsulenten följer kontinuerligt upp hur praktiken eller 

arbetet fortlöper och sätter in stöd vid behov. 

 

Aktivitetsersättning: En ekonomisk ersättning på hel- eller deltid från Försäkringskassan som 

stöd att klara sin försörjning för personer med funktionsnedsättning som har nedsatt 

arbetsförmåga under minst ett år. Aktivitetsersättning ges till personer i åldern 19-30 år. 

 

Sjukersättning: Ekonomisk ersättning på hel- eller deltid från Försäkringskassan som stöd att 

klara sin försörjning för personer som troligtvis aldrig kommer att kunna arbeta heltid. 

Sjukersättning ges till personer i åldern 30-64 år.    

 

Aktivitetsstöd: Ekonomisk ersättning på hel- eller deltid från Försäkringskassan som stöd att 

klara sin försörjning för personer som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program genom 

Arbetsförmedlingen.  

 

Anställningsstöd/Lönesubvention: En ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen som en 

arbetsgivare kan få när denne exempelvis anställer en person med en funktionsnedsättning. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR): Att företag tar ett socialt ansvar och engagerar sig i 

samhällets utveckling. Några exempel på åtgärder inom ett CSR-arbete kan vara ett hållbart 

miljötänk, att värna om mänskliga rättigheter eller att aktivt arbeta för mångfald inom 

organisationen.  
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Sammanfattning 

Många människor lever med en funktionsnedsättning som upplevs inverka negativt på 

arbetsförmågan. Arbete ses som ett medel för att uppnå normalisering. Personer med lindrig 

utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd (LSS personkrets 1) kan många 

gånger ha svårare att få ett arbete än personer med andra funktionsnedsättningar. Den här 

studien intresserar sig för vilka erfarenheter dessa personer kan ha i försöken att uppnå  en 

anställning samt hur ett arbetssätt för att stötta dessa personer till anställning skulle kunna 

utformas. Detta görs genom intervjuer med fyra deltagare från företaget Misa AB (en daglig 

verksamhet med arbetslivsinriktning), samt deras arbetskonsulenter och arbetsgivare. En 

hermeneutisk ansats används som metodologisk utgångspunkt med ambitionen att nå en så 

djup förståelse för de här människornas upplevelser som möjligt. Till hjälp för att försöka 

lyfta resultatet till en högre abstraktionsnivå används teorier kring Känsla Av Sammanhang 

(Antonovsky 2005), disciplinering och stigma (Foucault 2003, Goffman 1972) samt teorier 

kring den nya ”kunskapsekonomin” av Giddens (2007). I forskningsöversikten framkommer 

bland annat att det finns olika synsätt på funktionsnedsättning, det medicinska synsättet som 

lägger ansvaret på individen att anpassa sig, och det sociala som ser en funktionsnedsättning 

som relationell och som något som skapas av hinder i omgivningen. De huvudsakliga 

resultaten i den här studien visar att ett individualiserat stöd är viktigt för möjligheten att 

uppnå anställning. Personen behöver vara involverad i sin egen process och arbetet bör 

matchas mot personens intressen och kompetens. Att eftersöka meningsfullhet i arbetet utgör 

en tydlig framgångsfaktor. Även hanterbarhet och begriplighet har påverkan på möjligheten 

att få en anställning. Resultaten visar att personerna emellanåt upplever sig stigmatiserade och 

emellanåt kan bli utsatta för diskriminering. I analysen framkommer att det stöd en person kan 

få av sin arbetskonsulent och sin arbetsgivare har tydliga kopplingar till disciplinering, vilket 

kan bidra till en stigmatisering. En arbetskonsulent på ett företag som exempelvis Misa kan 

riskera att bidra till stigmatisering och bör vara medveten om verksamhetens disciplinerande 

och stigmatiserande verkan för att kunna utforma ett adekvat stöd. Resultaten visar bland 

annat att utbildning om funktionsnedsättning för olika instanser i samhället anses vara en 

viktig insats för att komma tillrätta med fördomar och öppna upp arbetsmarknaden för 

personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd. Slutligen 

framkommer att företagens ekonomi samt samhällsekonomin har en grundläggande betydelse 

för möjligheten att uppnå anställning. Socialförsäkringssystemet kan skapa en 

inlåsningseffekt som hämmar anställning, då denna utgör en tryggad ekonomi för individen. 

Om personen inte känner sig helt säker på att denne klarar av ett arbete, kan det innebära att 

anställningserbjudanden avböjs till förmån för att fortsätta att försörja sig genom ersättningar 

från försäkringskassan.   

 

Nyckelord: lindrig utvecklingsstörning, autism, Supported Emplyment, disciplinering, 

stigmatisering, känsla av sammanhang, Individuellt Stöd till Arbete, hermeneutik
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1. Inledning 

I Sverige lever många människor med en funktionsnedsättning av något slag. År 2013 uppgav 

närmare en miljon människor i arbetsför ålder att de har en funktionsnedsättning. Cirka sjuttio 

procent av dessa upplever att funktionsnedsättningen inverkar negativt på arbetsförmågan 

(Statistiska centralbyrån 2013). Andelen personer som lönearbetar är lägre bland personer 

med funktionsnedsättning än bland befolkningen i stort (prop. 1999/2000:79). Många vill 

dock arbeta och föra en tillvaro på samma villkor som andra. De handikappideologiska 

principerna avinstitutionalisering, normalisering och integrering kan sägas ha grund i 1944 

respektive 1954 års handikappreformer (Bengtsson 1998). Successivt har definitionen av 

begreppet handikapp förändrats från att ses som en individuell egenskap till en miljöbetingad 

egenskap. Detta synsätt innebär att en funktionsnedsättning kan medföra ett handikapp i en 

miljö, men inte i en annan (SUO 1982: 46). 1994 infördes lag (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (i det följande: LSS). I propositionen till LSS påpekas arbetets 

särskilda betydelse för människors välbefinnande och livskvalitet (prop. 1992/93:159). Arbete 

är därför ett centralt mål i svensk funktionshinderspolitik (prop. 1999/2000:79). Ambitionen 

är att människor med funktionsnedsättning ska ha tillgång dels till generella åtgärder mot 

arbetslöshet dels till särskilt utformade åtgärder. Stödet förväntas stärka individens 

konkurrenskraft och kompensera för arbetshinder samt stimulera till arbete. I Sverige används 

bland annat ekonomiska lösningar på frivillig basis för att skapa anställningar för personer 

med funktionsnedsättning (Sveriges kommuner och landsting 2012). Arbetsgivare erbjuds 

ekonomiska subventioner från Arbetsförmedlingen vilket är tänkt att fungera som incitament 

för att anställa personer med nedsatt arbetsförmåga. 

 

Idéerna om Arbetslinjen anammades av den tillträdande regeringen 2006 när den sjösatte en 

rad reformer för att stimulera arbetskraftsutbudet (Sven-Otto Littorin 2010). Arbetslinjen 

tycks dock inte vara någon ny idé. Det västerländska samhället har tidigt genomsyrats av en 

arbetsnorm vilket syns i de lagstiftningsreformer och handlingsplaner som genomförts på det 

svenska handikappolitiska området. Kyrkan som en starkt normskapande institution betonar 

arbetet som väg mot hälsa och välstånd (www.svenskakyrkan.se). Under 1700-talet 

uppmuntrades arbete som medel för kontroll av samhällets medborgare och för att stävja 

oregerligt leverne (Foucault 2003).   

 

För den här studiens genomförande har hjälp tagits av företaget Misa AB som stöttar personer 

med funktionsnedsättning att nå sysselsättning och anställning. Företaget är en daglig 

verksamhet med arbetslivsinriktning vars kunder utgörs av kommuner med flera. Misa arbetar 

enligt den Supported Employment-inspirerade metoden Individuellt Stöd i Arbete (ISA) 

(Milesson & Sjöberg 2011). Enligt metoden används praktik som ett medel för att nå arbete. 

En introduktion i företagets arbetssätt kommer längre fram, men först är det på sin plats att 

kort beskriva diagnoserna lindrig utvecklingsstörning och autism som är deltagarnas i denna 

studie huvudsakliga funktionsnedsättningar. 

1.1 Lindrig utvecklingsstörning 

En utvecklingsstörning innebär en nedsatt intellektuell funktion. Funktionsnedsättningen har 

inverkan på inlärning, minne och på abstraktionsförmågan (Tideman 2000 via Sonnander 

1997). Enligt Kylén (1981) används stadierna A, B och C som en generell indelning av 

utvecklingsstörning. Personer med utvecklingsstörning i stadie A (djup utvecklingsstörning) 

agerar och förstår endast det man upplever här och nu. I B-stadiet (svår och måttlig 

utvecklingsstörning) har man förmåga att skapa en helhet av närmiljön, men inte det 

frånvarande. C-stadiet (lindrig eller lätt utvecklingsstörning) innebär att individen förstår att 
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det finns saker utöver det direkt upplevda. En psykologisk definition ser utvecklingsstörning 

som en nedsatt intellektuell förmåga eller låg utvecklingsnivå. Nivån av intelligenskvot (IQ) 

hos en person med utvecklingsstörning anses ligga under 70 i dagsläget. En psykometrisk 

mätning (intelligenstest) avgör vem som har en utvecklingsstörning. En social definition utgår 

från hur samhällets utformning skapar hinder för personer med utvecklingsstörning. Detta är 

ett relationellt synsätt som präglas av en föränderlighet över tid och rum. En administrativ 

utgångpunkt sammanväger den psykologiska och sociala definitionen med utgångspunkt i det 

stödbehov en persons utvecklingsstörning medför. En person med nedsatt begåvningsmässig 

förmåga kan ha behov av särskild undervisning i särskola eller ges insatser enligt en särskild 

lagstiftning för att delta i samhällslivet (Tideman 2000 via Sonnander 1990).  

1.2 Autism 

Personer med autism har ofta störningar i den sociala förmågan. Det kan visa sig genom 

undvikande av ögonkontakt och ett litet eller inget behov av sociala kontakter. Det är vanligt 

med ovilja till fysisk kontakt, men många kan också uppskatta kroppskontakt när den sker på 

deras egna villkor. Låtsaslekar är ett vanligt sätt för barn att lära och utveckla erfarenheter. 

Förmågan att fantisera är ofta nedsatt hos barn med autism vilket resulterar i svårigheter att 

förstå och tolka ansiktsuttryck och saker som sägs. Detta kan leda till repetitiva 

beteendemönster då aktiviteter som upplevs som roliga ofta är få och enkla. Den språkliga 

förmågan kan vara begränsad. Det är vanligt med eko-tal, alltså att man gång på gång 

upprepar fraser man fått höra från andra. Eko-tal kan hänga samman med att en del personer 

med autism har ett mycket ritualiserat beteende. Många gånger kan små, till synes obetydliga 

förändringar i omgivningen föranleda upplevelser av ångest samtidigt som större förändringar 

kan genomgås i princip obemärkt. Autism kan förekomma i olika grader. En del personer har 

svår autism, medan andra har mycket lindriga autistiska drag eller kan befinna sig på någon 

nivå däremellan (Gillberg 1992, Wing 2012).  

1.3 Misa AB och Misas metoder 

Företaget Misa AB har bistått med hjälp i genomförandet av denna studie. Nu är det dags att 

presentera Misa och dess arbetsmetoder närmare. Misa är ett företag som ger stöd till personer 

som vill nå en sysselsättning eller ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och som många 

gånger har en funktionsnedsättning (i det följande: deltagare). Misa är ett värderingsstyrt 

företag med verksamhetsidén att alla kan bidra i arbetslivet utifrån sina förutsättningar. 

Individperspektivet är utgångspunkten i Misas arbete. Misas arbete ska ta hänsyn till 

deltagarens individuella förutsättningar, förmågor och stödbehov. Alla deltagare ska 

respekteras som de fullvärdiga människor de är. Misa är en privat aktör i den offentliga 

sektorn med kunder som Arbetsförmedlingen och särskolan samt kommuner. De målgrupper 

Misa riktar sig mot är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 

autismspektrumstörning, psykisk och social ohälsa, förvärvad hjärnskada samt personer med 

lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (i det följande: autism) som 

anvisas till Misa med stöd av Lag (1993:387) om stöd och service till visa funktionshindrade 

1 § 1 pt. (I det följande: LSS personkrets 1). Den sistnämnda målgruppen faller internt inom 

företaget Misa under samlingsnamnet inlärningssvårigheter. Vid tiden för studiens 

genomförande arbetade fyra av sjutton enheter inom Misa specifikt med denna målgrupp 

(www.misa.se). Det är dessa enheter som har varit aktuella för denna studie. Deltagarnas 

åldrar sträcker sig mellan 19-65. Misa samarbetar med cirka 2000 arbetsgivare (opublicerat). 

De enheter som är aktuella för denna studie samarbetar vanligen med arbetsgivare inom 

yrkesområden som inte kräver högre, akademisk utbildning. 
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Metoden Supported Employment (i det följande: SE) togs fram i USA på 1970- och 1980-

talen i syfte att stötta personer med funktionsnedsättning till ett lönearbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. Metoden utgår från värdegrunden ”alla som vill kan arbeta, förutsatt att 

korrekt stödnivå är tillgänglig” (EUSE 2012: 14). Man arbetar utifrån principen placera först-

träna sedan och pendlar under hela processen mellan fem steg: 1. Överenskommelse med 

klient 2. Yrkesprofil 3. Jobbsökande 4. Arbetsgivarengagemang 5. Stöd på och utanför arbetet 

(EUSE 2012). Misa är ingen renodlad SE-organisation (EUSE 2012). Istället har Supported 

Employment anpassats efter det svenska ekonomiska socialförsäkringssystemet genom 

modellen Inidivduellt Stöd i Arbete (i det följande: ISA). Den största skillnaden är att ISA 

erbjuder en längre period av arbetsplatsförlagd sysselsättning inom ramen för daglig 

verksamhet, när SE istället inleder med anställning och ger uppföljandestöd (Mileson och 

Sjöberg 2011).   

 

 

 

 

                                                 

   

 

 

ISA bygger på tre steg. Kartläggningen (se figur 1) skapar en relation mellan deltagare och 

arbetskonsulent samt syftar till att bygga förtroende. Arbetskonsulenten lär känna deltagarens 

drivkrafter, resurser och stödbehov. I steget praktik (se figur 2) letas en lämplig arbetsplats 

fram där deltagaren kan introduceras. Här görs en arbetsplatsanalys som ligger till grund för 

jobbmatchning mellan arbetsplats och deltagare. En praktik får pågå i sex månader på samma 

arbetsplats. I steget anställning (se figur 3) kan praktiken mynna ut i en längre 

arbetsverksamhet (liknande anställning, men inom ramen för Misas dagliga verksamhet) för 

deltagare som inte är redo för en regelrätt anställning. Annars leder praktiken till lönearbete, 

många gånger med en lönesubvention från Arbetsförmedlingen. Arbetet inom ISA pendlar 

ofta fram och tillbaka mellan stegen (Milesson & Sjöberg 2011). Målet med det stödjande 

arbetet enligt modellen är att deltagaren ska bli så självgående på ett arbete som möjligt, och i 

slutändan kunna klara av sitt arbete utan stöd från sin arbetskonsulent.   

1.4 Subventionerad anställning 

Arbetsförmedlingens stöd kan utgöra en viktig insats i skapandet av anställningar för personer 

med funktionedsättning. Det är därför nödvändigt för den här studien att presentera hur 

Arbetsförmedlingens roll kan se ut. När en person med funktionsnedsättning blir anställd 

erbjuds arbetsgivaren ofta en lönesubvention som kompensation om personen har en nedsatt 

arbetsförmåga. Detta innebär att deltagaren får avtalsenlig lön och att arbetsgivaren ges 

ersättning för en del av lön och arbetsgivaravgifter. Beslut om subvention tas av handläggare 

på Arbetsförmedlingen. De subventionerade anställningsformer som i dagsläget är aktuella för 

de deltagare som ingår i denna studie är: Anställning med lönebidrag (LBI), 

Utvecklingsanställning (UVA), Trygghetsanställning (TAS) samt Skyddat Arbete hos 

Offentlig Arbetsgivare (OSA). Summan av subventionen varierar beroende på 

anställningsform (www.arbetsformedlingen.se, Milesson & Sjöberg 2011). Arbetsgivaren kan 

också erbjudas tilläggstjänsterna Stöd till Personligt Biträde och Stöd till Hjälpmedel. Med 

tjänsten stöd till personligt biträda ges arbetsgivaren en ekonomisk ersättning för att låta 

någon ge personen extra stöd för att klara av arbetet. Stöd till hjälpmedel kompenserar för de 

eventuella hjälpmedel arbetsgivaren behöver köpa in. Normalt bedöms först behovet av stöd 

till hjälpmedel. När detta inte räcker till används stöd till personligt biträde. 

3. Arbete 

• Anställning 

• Arbetsverksamhet 

• Uppföljande stöd 

1. Kartläggning 

• Genomförandeplan 

• Förtroende  

• Resurser 

• Stödbehov 

 2. Praktik 

• Söka arbetsplats 

• Jobbmatchning 

• Arbetsplatsanalys 

• Introduktion 
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Lönesubventionerna används som en sista insats när behovet är särskilt omfattande 

(www.arbetsformedlingen.se).  

1.5 Problemställning och studiens syfte 

Många personer med funktionsnedsättning vill arbeta, men upplever att en 

funktionsnedsättning begränsar deras arbetsförmåga. Misa AB, som ett exempel, arbetar 

utifrån devisen att alla kan arbeta med rätt stöd. Även om en daglig verksamhet kan syfta till 

sysselsättning och inte nödvändigtvis lönearbete, är Misas egen målsättning att om möjligt 

hjälpa deltagaren till anställning. Enligt Misas interna statistik (opublicerad) har personer med 

lindring utvecklingsstörning och autism svårare än andra deltagare inom Misa att nå 

anställning. Syftet med den här studien är att förstå hur det kommer sig att personer med dessa 

funktionsnedsättningar har svårare än andra att nå anställning och vad som befrämjar 

möjligheten för dessa personer att få och behålla en anställning. Denna studie tittar på 

erfarenheterna av att söka arbete hos fyra deltagare som är inskrivna hos Misas dagliga 

verksamhet genom LSS personkrets 1. Studien tittar också på hur två nyckelpersoner kring 

deltagaren, arbetskonsulent och arbetsgivare, erfar deltagarens försök att nå anställning. 

Studien utgår från två frågeställningar:  

 

Vilka erfarenheter har personer inom LSS personkrets 1, samt deras arbetskonsulenter och 

arbetsgivare, av att försöka nå en anställning på den reguljära arbetsmarknaden?  

 

Hur kan arbetssätt för att stötta personer från LSS personkrets 1 att nå anställning, utformas? 

1.6 Disposition  

Uppsatsens inledning har introducerat läsaren i området arbete och lindrig utvecklingsstörning 

och autism. Detta har mynnat ut i ett syfte och två frågeställningar. I det efterföljande avsnittet 

kommer ett Teoretiskt ramverk som utgår från individnivå, gruppnivå och samhällsnivå att 

introduceras. Det teoretiska ramverket har ambitionen att i analysen försöka skapa en djupare 

förståelse av studiens resultat. Därefter kommer En forskningsöversikt över tidigare forskning 

inom områdena normalisering, stöd till arbete och stigmatisering i arbete att presenteras. Den 

tidigare forskningen används i diskussionsavsnittet för att visa hur denna studie placerar sig i 

relation till områdets övriga forskningsfält. Efter forskningsöversikten är det dags att 

introducera läsaren i hur genomförandet av denna studie gått till. Detta görs i avsnittet 

Uppsatsens genomförande – en metodgenomgång. Då författaren av denna uppsats själv 

arbetar som arbetskonsulent på Misa presenteras en genomgång av hur förförståelsen som 

kommer därav påverkar studien. Därefter kommer en beskrivning av den hermeneutiska 

ansatsen samt hur denna studie förhållit sig till de metodologiska komponenter hermeneutiken 

står för. När detta är gjort är det slutligen dags för avsnitten Presentation av resultat och 

Diskussion. Resultatavsnittet delas upp i fyra delar, en för deltagare, en för arbetskonsulenter 

och en för arbetsgivare. Dessa tre delar sammanstrålar därefter i en helhetsbild över resultaten 

som delas upp i kategorierna individ, stöd, arbetsgivare/företag och arbetsmarknaden. 

Diskussionsavsnittet eftersträvar sedan att nå en fördjupad förståelse av resultatet, utifrån det 

teoretiska ramverket. Därefter diskuteras studien i förhållande till den tidigare forskningen 

inom fältet. Den hermeneutiska ansatsen och de metodologiska utgångspunkterna diskuteras 

också för att påvisa de svårigheter och förtjänster metoden har inneburit för denna studie. 

Slutligen ges kortfattat svar på de båda frågeställningarna som utgjorde studiens 

problemställning. Som ett sista avsnitt presenteras ytterligare nyfikenhet som väckts och 

förslag på framtida forskning. Som bilagor presenteras inbjudan till att medverka i studien 

samt de intervjuguider och samtyckesblanketter som använts för datainsamlingen.   
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2 Teoretiskt ramverk 

Ett teoretiskt ramverk har ambitionen att fördjupa förståelsen för resultatet. Den här studiens 

teorier redovisas i detta avsnitt. Det teoretiska ramverket utgår från ett individperspektiv samt 

ett grupp- och samhällsperspektiv. Antonovskys teori om Känsla av Sammanhang (i det 

följande KASAM) illustrerar hur individer bemöter olika former av stressituationer och hur 

väl dessa klaras ut. Teorier om panoptismen och disciplinering (Foucault 2003) och stigman 

(Goffman 1972) åskådliggör hur människor kan relatera till varandra. Panoptismen visar hur 

människor underkuvar sig själva för att passa in i de krav som samhället ställer på en. Detta 

kan tydlig relateras till arbetlivet och hur människor anpassar sig efter de förväntningar som 

råder på en person som vill få eller behålla ett arbete. För att klargöra arbetets utveckling ur 

ett samhällsperspektiv har (Giddens 2008) fått ge belysande exempel om den nya, flexibla 

arbetsmarknaden.  

2.1 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Aaron Antonovsky (2005: 46) definierar KASAM på detta sätt:  

 
”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang”. 

 

En person med en stark KASAM i uppfattar troligtvis stimulis i vardagen som en utmaning 

och klarar därför av att hantera dem. En stark KASAM underlättar flexibilitet när lämpliga 

strategier för problemhantering väljs ut. En svag KASAM ökar risken för orimligt stort fokus 

på de ångestkänslor som uppstår i mötet med en negativt stimuli. Problemet blir svårt att 

hantera och försöken till lösning blir halvhjärtade. Antonovsky (2005) talar om generella 

motståndsresurser-motståndsbrister (GMR-MB) som är av väsentlig betydelse för nivån av 

KASAM. Jagstyrka, välstånd, socialt stöd, kulturell stabilitet är några exempel på GMR-

GMB. Samma typer av stimuli kan innebära både en stressor eller en resurs. En persons 

historiska sammanhang, grupptillhörighet, sociala roll, temperament eller personlighet är alla 

generaliserande och långvariga. Dessa faktorer lägger grund för en stark eller svag KASAM. 

 

Begreppet KASAM bygger på tre komponenter: hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet (Antonovsky 2005). Komponenten Begriplighet utgår från hur väl en individ 

strukturerar och ordnar stimuli. En stark känsla av begriplighet ökar möjligheten att förklara 

och förstå de utmaningar man ställs inför. Graden av tillgängliga resurser för att möta krav 

och förväntningar benämns hanterbarhet. En kraftig diskrepans mellan upplevda krav och 

resurser försvårar hanteringen av stressorer och försvagar hanterbarheten. Har man istället en 

stark känsla av hanterbarhet blir men inte ett offer för omständigheterna utan reder sig i 

pressade livssituationer. Meningsfullhet utgör den motiverande komponenten av KASAM. 

Personer med hög KASAM talar gärna om livsområden som upplevs som viktiga. Dessa 

områden ses som utmaningar och anses värda kognitivt engagemang och känslomässiga 

investeringar. Individer med mycket lågt KASAM uppger sällan att något i livet är särskilt 

betydelsefullt. Om något ändå upplevs som viktigt är det snarare som ett betungande 

nödvändigt ont, som helst skulle undvikas (a.a). 

 

I arbetslivet betraktas komponenten meningsfullhet, enligt Antonovsky (2005) som 

överordnat den faktiska arbetssituationen. Meningsfullhet i arbetet är kopplat till glädje och 

stolthet och ett socialt erkännande av verksamheten. Med det sista åsyftas de resurser av makt, 
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belöningar och prestige som samhället ger verksamheten. Det är också viktigt för individens 

känsla av meningsfullhet i arbetet att ha kontroll över sin egen situation samt möjlighet att 

påverka arbetet omkring sig själv och möjlighet att påverka beslutsfattande i organisationen. 

Kontroll över sin arbetssituation relateras också till hanterbarhet. Om individen definierar sina 

utmaningar själv är sannolikheten att denne besitter tillräckliga resurser större. Resurser 

utgörs bland annat av kunskap, färdigheter, material, utrustning. Det är viktigt att informella 

sociala strukturer fungerar på arbetsplatsen. Individen behöver känna stöd från kollegor och 

kan förvänta sig att de kan ta över i svåra situationer eller i händelse av misslyckande. 

Överbelastning och otillräckliga återhämtningsmöjligheter underminerar hanterbarheten i 

arbetet. 

 

Begriplighet i arbetssituationen är viktigt för KASAM. Att personen upplever ordnade 

mönster i den verksamhet företaget sysslar med, att man har kunskap om produkten eller 

tjänsten som levereras och att det är tydligt hur den egna insatsen införlivas i helheten. 

Ytterligare variabler som har betydelse för begripligheten i arbetet är arbetstrygghet och 

sociala relationer. Arbetstrygghet bygger på fyra aspekter. Att kunna bibehålla sin anställning 

om regelverket följs. Vetskapen att ens arbete inte blir överflödigt utan att alternativ finns att 

tillgå. Att verksamheten är fortsatt lönsam och att man har fortsatt tilltro till att det sociala 

samhällssystemet består. Variabeln sociala relationer åsyftar gruppidentifikation och tydliga 

normativa förväntningar. Att gruppen talar ett gemensamt språk och använder samma 

symboliska signaler (Antonovsky 2005).   

2.2 Disciplinering och Stigmatisering 

Panoptismens idéer ligger till grund för den nya tidens övervakning (Michel Foucault 2003 

via J. Bentham). Tankegången utgår från en cirkelrund byggnad uppdelad i celler. Varje cell 

har fönster utåt som släpper in ljus rakt igenom cellen. I mitten reser sig ett torn från vilken 

den person som utför övervakningen har uppsikt över alla celler. Övervakaren betraktar 

personen i cellen i motljus. Genom att individen är medveten om han syns utan att se själv har 

den disciplinära makten fulländats. Makten har verkan i och med att individen känner sig 

konstant övervakad och anpassar sig utan att veta när övervakningen i praktiken sker. När en 

liknande princip omsätts i praktiken ute i samhället sätt sker en disciplinering av samhällets 

medborgare som fastställer accepterade och icke accepterade beteenden. I den disciplinära 

maktens anda tenderar människor att klassificera och kategorisera varandra. Man inordnar 

sina medmänniskor i hierarkiska skalor och underkänner och diskvalificerar de som avviker 

från normen. Den relationella makten av övervakade övervakare är allestädes närvarande. Den 

upprätthåller sig själv genom att verka osynlig, medan den som utsätts för makten anpassar 

sitt beteende utifrån upplevelsen av att alltid vara granskad.  

 
”Maktens effektivitet, dess tvingande kraft utgår så att säga från den andra parten – den som den 

tillämpas på. Den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens tvång och låter 

det spontant gå ut över sig själv; han upptar i sig en maktrelation, inom vilken han åtar sig båda 

rollerna; han blir principen för sitt eget underkuvande.” (Foucault, 2003: 203)  

 

Den disciplinära makten sanktionerar bland annat genom att på olika sätt skapa förödmjukelse 

hos den som inte uppfyller de förväntade kraven (Foucault 2003). Erwing Goffman (1972) 

menar att de ”sociala avvikarna” blir oönskat utnämnda. Att gång på gång få avvikelsen 

bekräftad gör att man tillslut accepterar rollen. Man stigmatiseras. Begreppet stigma har sitt 

ursprung i grekiskans brännmärkning och ses som en social relation snarare än en egenskap. 

Individen tillskrivs ofta ytterligare fel och brister än de som inledningsvis varit föremål för 

avvikelsen och bäraren försöker ofta dölja stigmat. Rangordningen av människor har 
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funktionen att dels kategorisera och ange avvikelser dels bestraffa och belöna. Den 

disciplinära makten eftersträvar en konformitet och på detta sätt normaliseras det accepterade 

(Foucault 2003). Enligt Goffman (1972) existerar flertalet typer av stigman som inte inordnas 

i samhällets normer. Fysiska eller sociala handikapp är några. Även tillhörandet av en viss 

folkgrupp, exempelvis ras och religion, kan utgöra ett så kallat gruppstigma. Ett stigma kan 

bli ett obestridligt faktum i en viss social kontext, för att inte alls uppmärksammas i ett annat 

sammanhang. Bland annat klädsel, uppförande och språk kan påvisa en samhörighet med den 

övriga gruppen och minimera risken för stigmatisering. En individ som blir utsatt för 

stigmatisering reagerar, enligt Goffman (a.a) på två sätt. Acceptans för sin tillvaro som utstött 

eller med ansträngning för att passa in i gruppen. Har personen levt med egenskapen hela livet 

blir acceptansen naturlig för personen. I en del fall kan omgivningen glömma bort personens 

avvikande egenskap om man lär känna personen, vilket då gör individen helt accepterad i den 

gruppen.  

  

Enligt Foucault (2003) utgör examineringen den tydligaste ritualen för att kvalificera, 

kategorisera och bestraffa individer. Här kombineras disciplineringens övervakning med den 

normaliserande sanktionen. Kunskap och styrka hos individen samt hur denne förhåller sig till 

det accepterade ligger i fokus. Resultatet av examineringen används för att dressera och 

normalisera eller exkludera individer beroende på utfall. I det disciplinära samhället är det 

avvikarna som utsätts för granskning. Bland annat utövar psykiatrin och sjukvården en 

inneboende disciplinering i sin strävan att utreda människors svårigheter. Ett psykiatriskt 

samtal, terapi, tester och rådgivning har alla till uppgift att återinrätta individen i ett normativt 

beteende.  

2.3 Den nya ekonomin 

Under de senaste decennierna har den så kallade ”kunskapsekonomin” vuxit fram, något som 

Giddens (2007) beskriver som ”en ekonomi där idéer, information och kunskapsformer 

stödjer innovationer och ekonomiskt tillväxt”. Arbetskraften lägger sin tid på varors design, 

marknadsföring, teknologi, försäljning och service istället för den direkta produktionen. 

Arbetsgivarna söker numera medarbetare som är anpassningsbara och snabblärda och kan 

bidra med kunskap till produktionsprocessen. Man arbetar ofta i team i kortare projekt. Detta 

anses stärka individens motivation och fungera kostnadseffektivt både för produktionen som 

sådan och för vidareutbildning av personalen. Medarbetarna arbetar sida vid sida och lär av 

varandra. Istället för specialiserade utbildningar innan en person anställs, satsar företagen på 

intern kompetensutveckling i takt med att teknik och marknadskrav förändras. Dagens 

flexibla förhållanden innebär att människor i allt större utsträckning kan arbeta från andra 

platser än kontoret. Nu förtiden är också de livslånga anställningarna förgångna. Medarbetare 

använder sina kunskaper och meriter till att byta arbete ofta, och på så sätt få en kreativ och 

spännande utveckling av sin karriär.  

 

En flexiblare utformning av arbetsmarknaden kommer dock inte utan nackdelar. Investeringar 

i utbildning på arbetet tenderar att främja de redan välutbildade, vilket ökar kunskapsklyftor 

och löneklyftor och karriärmöjligheter mellan människor. Att specialiserade kunskaper tappar 

sitt värde kan vara hämmande för personer som alltid arbetat med rutinuppgifter, där sociala 

färdigheter inte krävts på samma sätt. Personer som blir av med arbetet måste utveckla nya 

färdigheter och kunskaper för att möta den nya arbetsmarknaden. Många lyckas kanske inte få 

ett arbete som matchar det gamla, eller så fastnar man i arbetslöshet underåterstoden av sin 

arbetsföra ålder (Giddens 2007). 
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3 En forskningsöversikt 

Här presenteras en översikt över forskning inom handikappvetenskapen samt forskning kring 

funktionsnedsättning och arbete som har relevans för uppsatsen. Diskussionsavsnittet ska 

senare avhandla hur den här studien placerar sig i relation till det övriga forskningsfältet. 

Forskningsöversikten inleds med en kort definition av begreppet Normalisering (Tideman 

2000). Därefter kommer avsnittet Hållbart stöd till arbete som ger en bild av forskning kring 

stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning. I avsnittet Funktionsnedsättning som 

stigma presenteras några studier inom fältet stigmatisering i arbete. Slutligen ges en 

sammanfattning av forskningsavsnittets viktigaste slutsatser.  

3.1 Normalisering 

Normalisering, alltså ett leverne som liknar människors utan funktionsnedsättningar, är något 

som många personer med funktionsnedsättning vill uppnå. Samhället kan på olika sätt tendera 

att skapa hinder för detta. Strävan efter normalisering kan exempelvis stöta på problem om det 

grundläggande synsättet i samhället är att alla människor ska behandlas lika. Effekten kan då 

bli ett osynliggörande av de som har behov av extra stöd i sin vardag. Tideman (2000) vill i 

sin avhandling veta hur begreppet normalisering kan definieras, och kommer fram till att 

normalisering innebär en strävan efter likvärdiga levnadsvillkor med andra. I akt och mening 

att åstadkomma detta kan särskilt stöd till vissa människor vara nödvändigt. Resultaten av 

Tidemans (a.a.) avhandling visar att levnadsvillkoren på alla livsområden är sämre för 

människor med utvecklingsstörning jämfört med personer utan utvecklingsstörning. Reformer 

på handikappområdet och kommunalisering av särskolan har eftersträvat normalisering men 

inte lyckats. Snarare har resultatet blivit att fler elever med skolsvårigheter som ligger i 

gränslandet kategoriseras, stämplas som funktionshindrade och överförs till särskolan. 

Lösningar skiljer sig åt mellan kommuner vilket minskar likvärdigheten.  

3.2 Hållbart stöd till arbete 

Det är tydligt att det krävs stödinsatser som utgår från individen för att personer med 

funktionsnedsättningar ska genomgå en lyckosam etablering på arbetsmarknaden. Hurbutt och 

Chalmers (2004) genomförde en kvalitativ intervjustudie med sex individer med aspergers 

syndrom för att utröna stödbehovet i processen att få ett arbete att fungera. Studiens 

Respondenter hade relativt lätt att få ett arbete och svårigheterna låg i att behålla 

anställningen. Sociala koder, kommunikation med kollegor och andra samt sensorisk 

överkänslighet var de områden som innebar mest utmaning. Av studiens resultat framgår att 

en arbetsgivare behöver tydliggöra förväntningarna avseende främst produktion, 

arbetsuppgifter, regler och pauser samt vem man ska väna sig till med frågor. Respondenterna 

i studien föredrar att ha sådant nedskrivet och lättillgängligt.  

 

Det råder en oenighet enligt Hurlbutt och Chalmers (2004) huruvida en öppenhet om 

funktionsnedsättningen gentemot arbetsgivaren är lämplig eller ej. Vissa anser det oerhört 

viktigt att arbetsgivaren är medveten om personens svårigheter, medan andra ser det som ett 

incitament för avsked. Öppenhet kring funktionsnedsättningen diskuteras också i en studie av 

Johanna Gustavsson (2014) som analyserar 15 arbetsgivares och 30 klienters uppfattningar av 

vad som är avgörande för att det ska fungera på en arbetsplats för en person med 

funktionsnedsättning. Arbetsgivarna efterfrågar information om funktionsnedsättningen och 

Gustavssons resultat visar att de som är öppna med sin funktionsnedsättning har lättare att få 

ett arbete att fungera. Produktion och trivsel hänger ihop. En arbetstagare som producerar det 

arbetsgivaren vill ha trivs bättre. En introduktion som genomförs utifrån klientens behov är 

också en faktor som verkar positivt för den enskildes möjligheter att bibehålla arbetet. Tid att 
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växa in i arbetet och i relationer med sina kollegor och successivt bygga upp sin kompetens är 

avgörande. För att lyckas bevara anställningen är det samtidigt viktigt att få upp arbetstiden 

och omfattningen relativt snabbt. Klientens arbete måste göras lönsamt för arbetsgivaren. 

Arbetskonsulenten bör enligt Gustavsson (a.a) lägga fokus på att införliva klienten i de sociala 

relationerna på arbetsplatsen. Gemenskap med medarbetarna behöver få växa fram naturligt. 

När kollegorna får lära känna personen bortom funktionsnedsättningen blir denne en 

medarbetare som alla andra. Att kollegorna involveras som ett naturligt stöd på arbetsplatsen 

bör ligga i centrum för insatsen. Ett omfattande stöd från arbetskonsulenten signalerar 

avvikelse och minskar anställningschansen. För att nå fullgod integrering bör klientens 

arbetsförhållanden efterlikna de andra medarbetarnas.  

 

Framgångsfaktorerna för att skapa och bibehålla anställningar ser lite olika ut beroende på 

vem som tillfrågas. Klienter och arbetskonsulenter har delvis olika syn på saken enligt Marc 

Corbiere och Nathalie Lanctot (2011). Klienternas perspektiv för en framgångsrik placering 

på ett arbete är: strategier för arbetsintegrering, stöd från arbetskonsulenten, 

arbetskonsulentens marknadsföringsförmåga, fokus på klientens önskemål och vilja samt 

samarbetet mellan klienten och arbetskonsulenten. De fem framgångsfaktorerna för att skapa 

anställning, enligt arbetskonsulenterna är: en positiv attityd gentemot den enskilde, insatsens 

individfokus, vikten av att bekräfta klienten i arbetet, specifika förmågor hos klienten och 

arbetskonsulentens flexibilitet och tillgänglighet. Arbetskonsulenternas främsta faktorer för att 

bibehålla anställning anses vara: anpassat stöd, stödinsatsens intensitet och längd, 

konsulentens flexibilitet, individfokus och en bra jobbmatchning  

  

En studie om motivation av Sandra Lee Fornes (2007) menar att graden av självbestämmande 

har betydelse för möjligheten till anställning. Klienter med utvecklingsstörning som var mer 

involverade i utformningen av sin arbetssituation hade längre anställningstid, var mer nöjda 

och presterade bättre. En bra jobbmatchning gav en högre grad av självbestämmande.  

 

En studie av Lewis, Dobbs och Biddle (2013) lägger fokus på klienternas generella 

upplevelser av support till anställning och gör tre viktiga upptäckter. Dels ställer sig 

klienterna positiva till stöd mot anställning på detta sätt. Man uppskattar effekten på 

levnadsstandarden, hälsan och ekonomin samt de sociala kontakter arbetet innebär. Dels 

uppskattas sociala reformer där synen på funktionsnedsättning utgår från en social modell och 

funktionsnedsättning ses i relation till den sociala om givningen. Vem som definieras som 

funktionsnedsatt är således föränderligt i takt med de anpassningar i omgivningen som görs. 

Dels är det nödvändigt att politiska interventioner utgår från de faktiska upplevelserna hos de 

som omfattas av reformerna. En specifik form av stöd passar inte alla. Ett individualiserat 

angreppssätt inom support mot anställning anses bland klienterna själva ge bäst resultat. 

3.3 Funktionsnedsättning som stigma 

Några studier fokuserar på den diskriminering som personer med funktionsnedsättningar 

upplever sig bli utsatta för. Detta belyses i en kanadensisk studie av Shier, Graham & Jones 

(2009) som intervjuar 56 personer med olika funktionsnedsättningar och andra 

sårbarhetskriterier som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Här framkommer dels 

svårigheter på individnivå, dels samhälleliga faktorer som utgör hinder i arbetslivet. 

Respondenternas humankapital negligeras ofta till förmån för funktionsnedsättningen som får 

definiera möjligheten att visa vad man går för. Arbetsmarknaden skapar en exkludering 

genom onödigt höga formella krav. Personer med funktionsnedsättning undviker att berätta 

om funktionsnedsättningen före en intervju av rädsla för stigmatisering och för att gå miste 

om intervjun. Man upplever också, när anställning väl kommer till stånd, att arbetsgivare 



Sida | 15  

 

utövar extrem kontroll och eftersöker negativa effekter på arbetsprestationen som lätt leder till 

avsked. I många fall väljer den enskilde att lämna anställningen på eget initiativ. Forskarna 

lyfter frågan huruvida ett val att lämna arbetet under de premisserna verkligen är ”frivilligt” 

och i hur hög grad arbetsmiljön sätter upp gränser som utgör hinder. Utbildning om 

funktionsnedsättningar för arbetsgivare lyfts som en viktig insats för att komma tillrätta med 

diskrimineringen (a.a). 

 

Funktionedsättning kan betraktas utifrån två synsätt, medicinskt eller socialt. Det medicinska 

perspektivet innebär ett fokus på individen och dennes tillkortakommanden. Det är individen 

som har en nedsättning i sin funktion och som måste anpassas på olika sätt för att fungera i 

den omkringliggande miljön. Det sociala angreppssättet ser funktionsnedsättningar som ett 

strukturellt problem och talar om miljömässiga och relationella hinder, och menar att det är 

omgivningen som ska anpassas för att inkludera de människor som befinner sig i den. Det går 

ut på att man på olika sätt minimerar hinder och gör samhället tillgängligt för människor av 

slag. Oliver och Barnes (1998) är kritiska mot de politiska handikappreformer som lägger 

fokus på den medicinska modellen och individuella tillkortakommanden. Här framgår att 

handikapprörelsen i Storbritannien länge har efterfrågat en politik som förs utifrån den sociala 

modellens synsätt, men att det politiska arbetet kan vara svårföränderligt.  

 

Roulstone & Warren (2006) genomförde en enkätstudie med arbetsgivare för att undersöka 

hur rapportering om hinder i arbetslivet genomfördes. Majoriteten av arbetsgivarna 

fokuserade på det medicinska i sin rapportering då det upplevdes enklast och att det tydligt 

påvisade att de inkluderade personer med funktionsnedsättning i sin arbetsgrupp. Att 

rapportera utifrån ett socialt synsätt ansågs mer komplicerat och man var av uppfattningen att 

konsekvensen lätt blir osynligt att företaget anställer personer med funktionsnedsättning om 

de hinder som rapporteras åtgärdas. 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningsöversikten visar att människor med funktionsnedsättningar gärna vill uppnå ett 

normaliserat leverne, men hindras i detta på olika sätt. Arbete ses som en väg mot 

normalisering och bland annat förbättrad ekonomi och ökade sociala kontakter. Forskningen 

visar att de största svårigheterna för att få och behålla en anställning ligger i förståelsen av 

sociala koder och kommunikation med sin omgivning. Stödet bör till stor del rikta in sig på att 

tydliggöra förväntningarna, att klienten ska uppnå en naturlig inkludering i arbetsgruppen, 

skapa ett naturligt stöd på arbetsplatsen och noggrant balansera det arbetsplatsförlagda stödet 

från arbetskonsulenten. Ju mer klienten är involverad i planering och utformning av sin 

arbetssituation, desto större är chansen att uppnå en anställning. Ett individualiserat stöd är 

viktigt. Likaså att klienten är öppen med sina svårigheter gentemot arbetsgivaren. Det sista är 

i viss mån omdebatterat, men flera resultat visar att öppenhet ger bäst utfall i fråga om att få 

och bibehålla en anställning.  

 

Den tidigare forskningen visar också att flertalet hinder för arbetsetablering skapas i 

omgivningen. Klienter uppger att de definieras utifrån sin funktionsnedsättning vilket medför 

att relevant kompetens negligeras av med potentiella arbetsgivare. Även i en anställning 

utsätts man för orealistiskt höga krav och minutiös granskning. Ett förslag för att komma 

tillrätta med stigmatiseringen är utbildning kring funktionsnedsättning för arbetsgivare. I 

forskningen framkommer att politiska reformer många gånger tenderar att utgå från ett 

medicinskt perspektiv på funktionsnedsättning. Även arbetsgivare gör det, medan personer 

som lever med funktionsnedsättningar önskar att man hellre utgick från ett socialt perspektiv 

för att åtgärda hinder i omgivningen.  
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4 Studiens genomförande – en metodgenomgång 

Här presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, urvalsprocess, datainsamling samt 

vilka etiska hänsynstaganden som gjorts. Författaren av denna uppsats arbetar själv som 

arbetskonsulent på Misa. Därför inleds avsnittet med en översyn av hur författarens 

förförståelse har kunnat påverka studien. Då intervjuer har gjorts med bland annat de egna 

kollegorna är en sådan presentation nödvändig. Därefter görs en genomgång av de 

hermeneutiska komponenter som legat till grund för studiens genomförande. Därefter 

presenteras de etiska riktlinjer som påverkat utförandet innan urval och datainsamling 

slutligen redogörs för.  

4.1 Förförståelse hos forskaren 

Författaren av denna uppsats arbetar själv som arbetskonsulent på Misa. Detta medför en hel 

del föreställningar kring hur personer med funktionsnedsättningar bäst kan hjälpas till arbete. 

En sådan förförståelse har i genomförandet av denna studie krävt känslighet och en 

medvetenhet om varför vissa tolkningar kan ges företräde framför andra. För att den egentliga 

meningen i respondenternas berättelser ska komma fram under exempelvis intervjuer, så har 

det varit viktigt att de egna värderingarna har hållits utanför. Att åsidosätta förförståelsen helt 

och hållet är nödvändigtvis inte ett krav i en hermeneutisk studie, men den kan inverka 

negativt om undermedvetna föreställningar får ta plats i analysprocessen utan att reflekteras 

över. Förförståelsen kan ha positiv verkan så till vida att den kan underlätta förståelsen för 

analysmaterialet. Det blir lättare att uttolka rimligheten i det som sägs och på så sätt validera 

studien (Ödman 2007). Arbetet som arbetskonsulent på Misa har också gjort respondenterna 

tillgängliga på ett sätt som förmodligen varit svårare annars. Deltagarna kan ha haft ett intryck 

av seriositet och trygghet i och med att de kontaktades av en kollega till deras egen 

arbetskonsulent. Misas upparbetade samarbeten med arbetsgivarna kan troligtvis ha haft en 

liknande effekt.  

4.2 Hermeneutisk tolkning och förståelse 

Då svårigheterna att nå en anställning är betingade av olika faktorer bringas klarhet genom att 

perspektiven läggs till varandra, ungefär som vid läggandet av ett pussel (Ödman 2007). 

Människan förstår sina upplevelser genom tolkning, som kommer av kunskap och tidigare 

erfarenheter. Att bortse från förförståelsen är inte en ambition i en hermeneutisk studie. 

Istället har uppgiften i denna studie varit att genom tolkning sammanföra förförståelse med ny 

information och successivt fördjupa förståelsen för hur det kan vara för en person från LSS 

personkrets 1 att försöka nå en anställning (Alvesson & Sköldberg 2008). Inom 

hermeneutiken är språket grundläggande för förståelse. Ord tillskrivs bakomliggande 

betydelser. Under intervjuerna har en öppenhet och lyssnandet efter det osagda i det som 

uttrycks, inte bara de exakta ordalydelserna, eftersträvats. Respondenterna har således ombetts 

utveckla delar av vissa berättelser för att rätt mening ska ha uttolkats. Ambitionen har varit att 

gå på djupet till en mer kritisk tolkning av materialet. En strävan är att varje tolkning ska 

innebära en vidgad mening (Kvale & Brinkman 2009). En grundläggande hermeneutisk tanke 

är principen om det öppna frågandet som eftersöker det okända. Studiens problemställning har 

i och med efterfrågan av respondenternas erfarenheter försökt nå en öppen frågeställning som 

har förutsättningen att utmana det redan kända. (Ödman 2007). Hermeneutiken menar att 

förståelse kommer av kunskapsutbyte mellan respondent och forskare. Intervjuerna har därför 

präglats av dialog där en ömsesidigt utökad kunskapsförståelse har kunnat ta plats (Ödman 

2007).  
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4.2.1 De hermeneutiska cirklarna 

En hermeneutisk tolkningsprocess bygger på relationen mellan del och helhet. Förståelsen 

utvecklas över flera nivåer, där tolkning av en del prövas mot helheten och vice versa (Ödman 

2007, Kvale & Brinkman 2009). På så vis sker en pendling mellan förförståelse och förståelse 

och mellan del och helhet. De hermeneutiska cirklarna utgör en dynamisk process som ämnar 

leda fram till en konstant förnyad förståelse av helheten. Det förflutnas förförståelse är dagens 

förståelse (Ödman 2007). Analysprocessen i denna studie har alternerat mellan 

respondenternas egna utsagor och de sammansatta delar deltagare, arbetskonsulenter och 

arbetsgivare skapat och vidare till den helhetsbild som vuxit fram. Att samtidigt låta 

tolkningarna pendla mellan den nya kunskap och den egna förförståelsen kring Misas 

arbetssätt och arbetsmarknadens utformning i stort, har ytterligare försökt fördjupa förståelsen 

för de erfarenheter personer inom LSS personkrets 1 kan ha, och det stöd dessa kan vara i 

behov av, när de försöker nå en anställning.  

4.2.2 Totalisering 

Analysprocessen har haft ambitionen att arbeta över flera delnivåer. Respondenternas egna 

utsagor har utgjort delar av deltagarnas, arbetskonsulenternas och arbetsgivarnas separata 

helhetsbilder. Deltagarnas, arbetskonsulenternas och arbetsgivarnas sammanställningar har i 

sin tur utgjort delar av en gemensam helhet som i diskussionsdelen sedan har satts i relation 

till större sociologiska teorier och ett omgivande samhällsperspektiv. Ambitionen i denna 

studie har varit att på hermeneutiskt vis försöka uppnå totalisering, alltså att materialet lyfts 

upp till en högre abstraktionsnivå. Att låta delarna beskriva förloppet på individnivå och 

omsluta dessa i en helhet på gruppnivå låter förståelsen täcka en större del av verkligheten. 

(Ödman 2007). För att vidga förståelsen av verkligheten har materialet försökt att omvandlas 

till en allmän kunskapskontext, som vill visa hur ett arbete med att hjälpa personer liknande 

de i denna studie att nå en anställning skulle kunna utformas. Att dessutom föra in en 

sociologisk teoretisk förståelse av materialet försöker förflytta resultatet till en ytterligare 

totaliseringsnivå (Kvale & Brinkman 2009). 

4.2.3 Hermeneutikens svårigheter 

Att hermeneutiken inte presenterar några klara riktlinjer för hur tolkningsprocessen ska se ut 

är en grundläggande svårighet i genomförandet av en hermeneutisk undersökning. Att 

validera forskningen kräver uppbyggnad av ett tolkningssystem som hänger ihop på ett logiskt 

sätt. Tolkningarna ska också ingå i ett rimligt sammanhang utifrån de frågeställningar som 

ställts. Detta kräver alltså kreativitet i analysarbetet. Analysen i denna studie har eftersträvat 

att följa de hermeneutiska cirklarna genom hela processen (Ödman 2007). Forskarens egna 

förförståelse blir problematisk om denna tillåts predicera valen att behålla vissa tolkningar 

och att lämna andra därhän. ”Att förstå förutsätter förståelse, men förförståelsen är samtidigt 

ett hinder för förståelsen” (Alvesson & Sköldberg 2008: 245). Att i denna studie använda 

teorier på dels individnivå, dels gruppnivå och dels samhällsnivå som utgångspunkt för 

analysen har varit ett konkret försök att underlätta en öppenhet för flera tolkningar.  

4.3 Etiska förhållningssätt 

Genomförandet av denna studie har hela tiden förhållit sig till Vetenskapsrådets fyra etiska 

principer. De etiska principerna syftar till att säkerställa skyddet för de inblandade att undgå 

felbehandling. De fyra huvudkraven benämns informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid inbjudan till att delta i studien samt inför 

varje intervju har information noggrant förmedlats gällande syftet med studien, det faktum att 

materialet behandlas anonymt och att frivillighet har varit rådande i alla aspekter av 

medverkan. Alla respondenter har fått underteckna en samtyckesblankett vid intervjutillfället. 
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Deltagarna har dessutom kryssat i ett godkännande för intervju med dennes arbetskonsulent 

och arbetsgivare. Detta samtycke har sedan visats upp för arbetskonsulenten och 

arbetsgivaren för att skapa trygghet för dem i samtalet kring deltagaren. Texten i resultat- och 

diskussionsavsnittet är helt anonym, könsneutral och utan referenser till etnicitet eller ålder 

som skulle kunna utgöra faktorer för identifikation.  

4.4 Datainsamling och urval 

Nu är det dags att beskriva hur urvalsprocessen och datainsamling gått till. De kriterier som 

kvalificerade för deltagande i studien var inledningsvis: deltagare inskriven på Misa med stöd 

av LSS samt diagnos lindrig utvecklingsstörning. Både deltagare som hade eller hade haft 

praktik med målet att bli anställd och deltagare som redan hade fått en anställning var 

aktuella. Ett misstag begicks i och med att målgruppen inlärningssvårigheter kopplades 

samman med endast funktionsnedsättningen lindrig utvecklingsstörning vilket syns i inbjudan 

om deltagande i studien (se bilaga 2). I realiteten omfattar målgruppen hela personkrets 1 

LSS, alltså också personer med autism och autismliknande tillstånd. Dessa 

funktionsnedsättningar kom ändock att omfattas i undersökningen under urvalsprocessen. För 

att föra in ytterligare perspektiv kring problemställningen intervjuades också varje deltagares 

arbetskonsulent och arbetsgivare. 

 

Ett bekvämlighetsurval (Hartman 2001) bedömdes som det lättaste sättet att få kontakt med 

deltagare som kunde vara intresserade av att delta i studien. Detta eftersom juridisk sekretess 

mellan arbetskonsulenter på Misa förhindrade författaren att ta del av kontaktuppgifter till 

deltagare utan dennes samtycke. En inbjudan/förfrågan om deltagande i studien förmedlades 

till lämpliga deltagare med hjälp av arbetskonsulenterna. Deltagarna anmälde sitt intresse av 

att delta i studien, genom sin arbetskonsulent som förmedlade kontaktuppgifter tillbaka till 

uppsatsens författare. Urvalet blev fyra deltagare som var inskrivna på tre av de fyra aktuella 

enheterna på Misa. Fyra arbetskonsulenter och tre arbetsgivare medverkade. Den fjärde 

arbetsgivaren avböjde på grund av tidsbrist. Istället intervjuades en personalansvarig på 

arbetsplatsen som haft mycket kontakt med deltagaren under praktikperioden. Svaren från 

denne har i viss mån fått behandlas med försiktighet då den personalansvarige inte haft 

mandat att besluta kring frågor om anställningar. En deltagare hade avslutat sin praktik och 

stod utan sysselsättning. Två deltagare hade kvar sina praktikplatser. En deltagare hade fått 

anställning. Två deltagare hade lindrig utvecklingsstörning och två var diagnosticerade med 

någon grad av autism. Tre män och en kvinna har deltagit i studien. Tre av deltagarna har 

utländsk bakgrund och en är etniskt svensk. Deltagarna har befunnit sig inom branscher som 

butik, restaurang/café och socialt arbete. Urvalet har analyserats som en enhetlig grupp, utan 

hänsyn till funktionsnedsättning eller andra yttre egenskaper. Detta motiveras med att urvalet 

varit litet och därmed att risken för identifikation varit stor om analysen differentierats på 

detta sätt.  

 

Ambitionen har varit att genomföra intervjuerna genom en så öppen dialog som möjligt, i 

enlighet med den hermeneutiska tanken (Ödman 2007). Då vissa specifika teman och frågor 

har varit nödvändiga att söka svar på, har dock intervjuguiderna haft formen av en semi-

struktur. Tre intervjuguider har använts, en för deltagare, en för arbetskonsulenter och en för 

arbetsgivare. Intervjuguiderna har frångåtts till både val av frågor och formuleringar av dessa 

när det bedömts nödvändigt för samtalets kvalitativa innehåll. Alla relevanta teman har 

avhandlats i intervjuerna (Bryman 2001) genom så öppna frågor som möjligt för att undvika 

överföring av egna föreställningar på respondenternas berättelser. Intervjuguiden för 

deltagarna har utformats mer strukturerad än intervjuguiderna för de andra respondenterna då 

lindrig utvecklingsstörning och autism kan medföra svårigheter att förstå allt för abstrakta 
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frågeställningar. Alla samtalen har främst haft karaktären av så kallade narrativa intervjuer 

(Kvale & Brinkman 2009). Syftet med det har varit att få en förståelse för deltagarens väg mot 

en anställning med hjälp av Misa AB. Inspelningar från intervjuerna har sedan transkriberats 

och analyserats med ett försökt till den öppenhet som förväntas av den hermeneutiska 

ansatsen. Det har varit viktigt att skynda långsamt och vara uppmärksam på texternas 

innebörder. Under analysens gång utlästes olika kategorier som uppfattades representera 

berättelsernas underliggande mening. Analysen pendlade mellan delarna och helheten och 

resulterade slutligen i en helhetsbild med större övergripande teman som ansågs innefatta den 

gemensamma innebörden av intervjuerna.   
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5 Presentation av resultatet 

När nu problemområde, teoretiskt ramverk, tidigare forskning samt de metodologiska 

utgångspunkterna presenterats är det dags att redovisa studiens resultat. Resultatavsnittet 

disponeras genom att materialet för först deltagare, sedan arbetskonsulenter och sist 

arbetsgivare presenteras var för sig. Därefter ges en helhetsbild av resultatet. Analysen av 

materialet har resulterat i kategorier som skildrar de huvudsakliga områden som uttolkats som 

väsentliga för resultatets meningsinnehåll. Kategorierna skiljer sig något mellan deltagare, 

arbetskonsulenter och arbetsgivare och sammanstrålar slutligen i en helhet som disponeras 

över fyra teman. Denna illustreras i avsnittet Resultatet sammanfattat i sin helhet. Ambitionen 

har sedan varit att nå en djupare totalisering genom att i diskussionen göra kopplingar mellan 

resultatet och studiens teoretiska ramverk.  

5.1 Resultat deltagare 

Inledningsvis presenteras resultatet av deltagarnas intervjuer. Fyra deltagare har intervjuats, 

vilka presenterades närmare under avsnittet för Urval och datainsamling. I analysen har fyra 

kategorier uttolkats vilka tycks ha gett relevant förståelse av deltagarnas upplevelser. 

Kategorierna benämns som drivkrafter, stödbehov och strategier, socialt och nätverk samt 

yttre faktorer.  

5.1.1 Drivkrafter 

Viktigt för alla deltagare i studien är möjligheten att delta i samhällslivet på samma villkor 

som andra. Man vill uppnå ett oberoende och klara av sin livsföring på egen hand. Bättre 

ekonomi leder till självständighet och mandat att ta egna beslut. Man vill inte längre utstå ett 

olämpligt bemötande på grund av sin funktionsnedsättning. 

 
”Folk som nu inte vet vad inlärningssvårigheter eller handikapp betyder… att man får bort det 

litegrann, och sen att de ser att man kan bestämma själv och inte bara… nej nej, den här 

personen kan inte bestämma själv för [hen] har ett handikapp.”  

 

Lönearbetet anses av några vara vägen till bostad och vidareutbildning samt karriär antingen 

inom företaget eller genom flera arbetsplatsbyten under en livstid. Det finns också de som inte 

kan se sig själv byta arbete när man väl uppnått en anställning.   

 
”Helst inte byta. Om jag blir anställd, varför ska jag byta för om det inte är något som… om jag 

skulle inte… det beror på varför man byter… jag vet inte vad det kan vara.”  

 

Någon person ser svårigheter med att lyckas uppnå ett arbete inom sitt drömyrke då det kräver 

en lång utbildning. Att studera och klara av en lång utbildning är något upplevs mycket svårt. 

Det är ändå viktigt att arbetet tangerar den enskildes intressen och kunskap. Det ökar chansen 

för trivsel på arbetsplatsen. Sociala relationer har betydelse för trivseln liksom känslan av att 

ens talanger uppfattas som värdefulla. Tre av fyra deltagare uttrycker stolthet över sin 

prestation och sitt arbete.   

 
”Men under de åren jag varit där så var personalen verkligen… så fick jag veta att de verkligen, 

alla ville verkligen att jag skulle få en anställning. Så det var roligt.” 

5.1.2 Stödbehov och Strategier  

Bland de flesta deltagarna tycks de sociala kontakterna föranleda största hindret för att få ett 

arbete. Det rör sig om ovana med kundkontakter samt svårigheter att härbärgera känslor i 

konfliktsituationer med kunder och kollegor. Andra svårigheter kan vara minnessvårigheter 
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samt att passa tider. En hög inlärningstakt samt läsning och att räkna innebär utmaningar. De 

sistnämnda skapar osäkerhet inför arbetsuppgifter som innebär hantering av pengar. Alla 

deltagare erbjuds samtalsstöd av sin arbetsgivare i svåra situationer. Även arbetskonsulenten 

ger samtalsstöd som oftast sker utanför arbetsplatsen. Samtalen handlar för det mesta om stöd 

att lugnar ner sig om en situation upplevs obehaglig, eller att hitta en strategi för att hantera en 

situation eller en arbetsuppgift bättre nästa gång. En deltagare uppger att möjligheten till 

samtalsstöd av medarbetare eller arbetsgivare upplevs obekväma. Dessa sker aldrig på 

deltagarens eget initiativ. En annan deltagare beskriver samtalen som ovärderliga.  

 
”Jag har ju /…/ att prata med. [Hen] är jätte, jättebra. Men [hen] säger ju liksom också… och ger 

stöd och stöttar mig och säger att ’jo men /…/ jag förstår’ också ger [hen] mig tips liksom att… 

ja.”  
 

Hittills har deltagarna kunnat välja bort svårhanterliga arbetsuppgifter, både under en praktik 

och vid en anställning. Anpassning av arbetsuppgifter sker exempelvis genom specifika val av 

arbetstider, då olika uppgifter utförs vid olika tider på dagen. Att få längre tid för introduktion 

i arbetet samt hjälp att hitta strategier för att komma ihåg saker uppskattas och är i vissa fall 

nödvändigt. Goda relationer med kollegor och att man inkluderats i gruppen på samma villkor 

som andra upplevs ha varit avgörande för att klara av arbetet. Kollegornas stöd har inneburit 

att deltagaren mestadels kunnat arbeta självständigt, utan Misas närvaro under arbetspassen. 

Misas roll har framför allt inneburit stöd vid formella möten och diskussioner inför och under 

praktik och anställning. Ett fungerande naturligt stöd på arbetsplatsen skapar en upplevelse av 

trygghet hos deltagarna. 

 
”Det är… de har inte blivit sura någon gång. De har tagit sig tid att svara på frågorna även om 

jag har märkt att de haft det jättestressigt. Och jag har frågat… tusen gånger kanske under de här 

åren eller mer. Och de accepterar fortfarande att jag frågar.” 

 

En deltagare vill själv kunna påverka hur sin situation ska utformas. De bästa resultaten tycks 

förekomma där deltagaren beskriver en hög grad av egen påverkan på exempelvis arbetstider 

och vilka arbetsuppgifter som känns bekväma att utföra. Misa har hjälpt till att utforma 

planeringen utifrån deltagarens önskemål. För några deltagare har det också varit nödvändigt 

att Misa gått in och stöttat i andra aspekter av tillvaron. En ostabil privat situation, exempelvis 

konflikter i relation till anhöriga eller obalans i sömn och andra vardagsrutiner tar lätt fokus 

från arbete och arbetssökande. Misas stöd under arbetspassen måste balanseras genomtänkt. 

Som deltagaren kan man uppleva att Misas närvaro signalerar otillräcklig arbetsförmåga.    

 
”Det var väl ganska uppenbart att det inte var läge för det [anställning]… det blev lite tydligt… 

lite för tydligt för arbetsgivaren. Det tyckte väl de också. De har ju fördomar vissa som jag 

jobbade med då var ju… blev lite konstiga i bemötandet mot mig och sådär nu… några av 

tjejerna… de pratar inte med en, de tror inte att man klarar av att höra… också går de och tittar 

och sådär. Det är inte så roligt.” 

  

En bra relation mellan arbetskonsulenter och medarbetare på arbetsplatsen kan ha positivt 

inverkan. Att konsulenterna blir som en del i gänget på arbetsplatsen minskar upplevelsen av 

deltagaren som avvikare och kan öka dennes chans till anställning. Som deltagare anses det 

viktigt att komma ihåg att kraven ökar när en praktik övergår till anställning. För någon en 

deltagare betyder det att lägstanivån i dennes mående måste höjas innan anställning kan vara 

aktuell.  

 
”Allt är kvar, men man måste ringa till chefen att hur det är med olika saker. Nu är det såhär 

eller såhär. Man får avdrag på lönen om man inte kommer. Och sen också är det ju så att… man 

måste klara av det här. Det går inte att ringa samma morgon och säga att jag är så trött, jag kan 
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inte komma, för då säger de såhär att /…/ du måste komma, det är ingen annan som är 

schemalagd.” 

5.1.3 Sociala sammanhang och nätverk 

Majoriteten av deltagarna talar varmt om sin personalgrupp. Man inkluderas i skämt och 

jargong och upplever sig själva som en del av gänget. Man använder begrepp som ”vi” och 

”oss” i beskrivning av gruppens arbete. Uppmuntran från chef och personalgrupp ger mod att 

arbeta hårdare under en praktik för att nå anställning. Det blir lättare att uttrycka vad man vill.   

 
”Och att nu när jag känner mig trygg med kollegorna så vågar jag också säga ifrån också att nu 

behöver jag faktiskt /…/ Det är ingen som undrar eller viskar bakom ryggen. De känner mig.”  

 

Det betraktas som viktigt att kunna prata med sin chef om saker som händer och är uppskattat 

när chefen månar om deltagarens välmående. Att chefen lär känna sin praktikant anses hos 

majoriteten av deltagarna vara av avgörande betydelse för anställning. 

 
”[Hen] är öppen och väldigt trevlig. [Hen] vill verkligen att jag ska ha det bra. Att jag ska… ja 

att jag ska våga prata med [hen] också. Att det inte ska bli konstig stämning eller pinsamt eller 

något sådant.”  

 

Något motsägelsefullt vittnar deltagare samtidigt om rädsla för stigmatisering av kollegor. 

Dåligt bemötande från medarbetare ibland ökar på rädslan, vilket av en deltagare tillskrivs 

okunskap kring funktionsnedsättningar. Deltagare kan också stöta på detta i kontakt med nya 

arbetsgivare, som exempelvis dåligt bemötande vid intervjuer om praktik. 

 
”Jag tror att de handlar om lite det där… okunskap. Att man inte riktigt förstår vad det handlar 

om. Att man är lite osäker och så. Också blir det ett otrevligt bemötande istället.” 

 

Deltagarnas privata nätverk uppmuntrar anställning. Föräldrar och syskon uttrycker på olika 

sätt hur viktigt det är med arbete. En del anhöriga ger aktivt stöd för att deltagaren ska klara 

av sin vardag och i förlängningen sitt arbete. Det är när det skapas en diskrepans mellan 

anhörigas krav på lönearbete och det konkreta stöd som familjen är villig att erbjuda som det 

kan bli problem. Anhörigas uppgivenhet kring svårigheterna på arbetsmarknaden tycks kunna 

smitta av sig på en deltagare som riskerar att tappa tron på möjligheten att få ett jobb. 

 
”De vill ju gärna att jag ska få ett jobb, men det är inte så lätt /…/ Jag har varit på praktiker som 

jag hoppats ska bli en anställning.” 

5.1.4 Yttre påverkansfaktorer 

Företagets ekonomi och behov av ny personal spelar en betydande roll för chansen till 

anställning. Verksamhet som nästan konkursats kan inte anställa. Det kan inte heller ett 

företag som på grund av lågkonjunktur har direktiv om anställningsstopp. Majoriteten av 

deltagarna uppger att de är medvetna om hur dessa faktorer försvårar en anställningschans. En 

deltagare uppvisar däremot frustration över att inte förstå varför anställning inte är möjlig på 

arbetsplatsen. En anställningssubvention från Arbetsförmedlingen innebär en ekonomisk 

lättnad för arbetsgivaren vid anställning av en person med funktionsnedsättning. Den kan 

också utgöra ett hinder för chansen att bli anställd.  

 
”[Hen] [arbetsgivaren] säger att [hen]inte har haft så bra erfarenheter av Arbetsförmedlingen och 

att [hen] tycker att det är för omständligt att ha med dem att göra.” 

  

De yttre faktorerna är av underordnad betydelse så länge deltagaren inte anser sig vara redo 

för anställning. Anställningserbjudanden kan väljas bort om deltagaren upplever att risken 
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med en anställning är för stor. Att leva på aktivitetsersättning kan upplevas som tryggare och 

mindre kravfyllt än de förväntningar som följer med en anställning. Vad händer om man blir 

av med jobbet och heller inte har möjlighet att få tillbaka sin aktivitetsersättning? 

 
”Arbetsmarknaden, det var mest det. Vi… den var väldigt osäker just då, och det var mycket 

säkrare att vara kvar där jag var. 

5.2 Resultat Arbetskonsulenter 

För att ge ett till perspektiv på deltagarnas berättelse har deras arbetskonsulenter (fyra 

stycken) intervjuats. Texterna från dessa intervjuer har analyserats och resulterat i fyra 

kategorier som uttolkar meningen i deras berättelser. Dessa kategorier benämns Drivkrafter, 

Stödbehov, stödinsatser och strategier, Socialt och nätverk och Arbetsmarknaden, samhället 

och funktionshinder.   

5.2.1 Drivkrafter  

Enligt majoriteten av arbetskonsulenterna har en målmedveten deltagare som lär sig att utföra 

arbetsuppgifter som inledningsvis ter sig skrämmande, stor chans att få stanna kvar på 

arbetsplatsen. Arbetskonsulenternas inställning är att framgång är möjlig för en deltagare som 

har vilja och kämpar för att nå sitt mål att bli anställd. Misa kan erbjuda stöd och hjälp på 

många sätt, men för att uppnå en anställning måste drivkraften komma från deltagaren själv.  

 
”Jag sa till [deltagaren], det är ju inte vi som vill att du ska ha en anställning med lönebidrag. 

Det är vi som vill se om du vill ha det så att vi kan hjälpa dig till det. Det är inte vårt fokus att 

[hen] ska få en anställning, det är bara vad [hen] själv vill ha, om [hen] vill ha det.”   

5.2.2 Stödbehov, stödinsatser och strategier  

Deltagarnas möjlighet till anställning påverkas av flertalet faktorer som arbetskonsulenterna 

anser har ursprung i deltagarnas funktionsnedsättning. Tendenser att missuppfatta kollegor 

och svårigheter att härbärgera känslor i konflikter med kunder och kollegor är ett par exempel. 

Att som deltagare vara omedveten om eget kroppsspråket och ansiktsuttryck och vad som 

förmedlas till arbetsgivaren kan leda till missförstånd. En svårighet att uttrycka önskningar 

och känslor inför saker lyfts som ett exempel.  

 
”Och det kan ju misstolkas. Att [hen] inte är intresserad av ett arbete, fast man kanske är det.”  

  

Det blir svårt för en arbetsgivare att veta om det är värt att satsa på personen eller inte. Några 

deltagare har behov av kontinuitet. Det kan ta tid och energi att komma in i ett nytt jobb vilket 

förlänger processen att komma upp i en anställningsbar nivå, jämfört med en person utan 

funktionsnedsättning. 

 
”Och att [hen] även har fått längre arbetspass, större arbetsförmåga i tid, att [hen] orkar med. För 

det är det som tagit [hens] energi.” 

 

Även andra faktorer än funktionsnedsättning kan fungera som arbetshinder. En 

arbetskonsulent beskriver en deltagare som sätter prestige i arbetsuppgifter och på så sätt 

begränsar sig själv i vilka arbeten som anses ”lämpliga”. Ett arbete blir kopplat till den egna 

självbilden i allt för hög grad. Ovana att arbeta och brist på erfarenhet och kunskap dels vad 

gäller att utföra arbete dels kring hur man söker arbetet utgör också ett par exempel. 

 
”[Hen] har ju jättemånga i sin ålder att jämföra sig med. Och de har ju tagit de här första stegen, 

redan när de var [unga]. Och har jobbat i /…/ år. Och det är klart att då kanske man inte tycker 
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att det är så kul. Att det där gör inte jag för när jag tänker efter så gör inte mina kompisar det, för 

de har ju jobbat upp sig.” 

 

En deltagare som diagnosticerats tidigt och tagit del av stödinsatser redan under skoltiden 

anses stå betydligt närmare arbetsmarknaden än en deltagare som väntat till långt in i vuxen 

ålder innan diagnosticering och kontakt med adekvat stöd aktualiserats.   

 

Jobbmatchningen anses av arbetskonsulenterna vara av central betydelse i en lyckad placering 

på en arbetsplats. Att arbetet tangerar intresse och tidigare kunskaper underlättar introduktion. 

Att i arbetsgruppen få status som lite av en ”expert” inom ett specifikt område har positiv 

inverkan på självkänslan och inkluderingen i arbetsgruppen. På så sätt skapas trygghet i sin 

arbetsförmåga och stolthet över sin prestation. Att arbetsuppgifter och arbetssituation 

anpassas efter deltagarens förutsättningar är också betydelsefullt liksom att man tar hänsyn till 

matchning med arbetsgivare och kollegor samt storleken på arbetsplatsen.  

 
”Jag ser att [hen] passar bra på en mindre arbetsplats. /…/ där [hen] var tidigare /…/ var det så 

många anställda och då ser jag att nya ansikten, och också timvikarier som det blir på en stor 

arbetsplats, skapar en osäkerhet och otrygghet /…/” 

 

Arbetskonsulenterna anser det viktigt att Misa anpassar stödet på arbetsplatsen till deltagarens 

behov och successivt trappar av detta. Stödet kan innebära allt från att vara med på hela 

arbetspass till endast uppföljande stöd. Att arbetssituation anpassas efter förmåga anses 

värdefullt. Man ser störst framgång hos arbetsgivare som accepterar en längre inlärnings- och 

introduktionsperiod och som går med på att successivt introducera uppgifter i takt med att 

deltagaren utvecklas. Alla arbetskonsulenter anser att Misas tillgänglighet har stor betydelse.  

 
”/…/ har behövt så mycket tid. Så /…/ har behövt ett väldigt långsiktigt stöd. Vi har gjort 

[deltagaren] trygg, så att alltid finnas på plats, och finnas kvar online när det dyker upp saker. 

Kontinuiteten med Misa har varit enormt viktig.”  

 

Brister i det individualiserade stödet riskerar att leda till avbruten praktik. Det är lätt hänt om 

man förutsätter att deltagaren klarar sig bättre än denne gör. Att i sin iver att tillfredsställa 

deltagarens önskan om sysselsättning kan i sin tur leda till ett hastigt val av ”fel” arbetsgivare, 

alltså en som inte har möjlighet att erbjuda en anställning. En tydlig framgångsfaktor tycks 

vara att tidigt i samarbetet involvera arbetsgivaren i planering mot anställning och i 

utformning av genomförandeplan.  

 
”/…/ alltså mål om anställning. Vad krävs för att du ska vilja anställa /…/? Vill du att [hen] ska 

jobba andra tider? Vill du att [hen] ska lära sig kassaarbete? Så vi ska se om [arbetsgivaren] kan 

ge oss lite mål vi kan jobba utifrån, för att [deltagaren] ska bli ännu mer attraktiv att anställa.” 

 

Gemensamt för alla arbetskonsuleter är att man erbjuder samtalsstöd till sina deltagare. Detta 

för att underlätta hantering av svårare situationer och sätta in olika händelser i ett realistiskt 

perspektiv. Alla konsulenter anser att denna form av stöd har haft positiva effekter och varit 

välbehövligt för deltagarna. Samtalen sker ofta utanför arbetsplatsen, på ett café eller inne på 

ett Misa-kontor, för att kunna prata ostört. Man arbetar mycket med att befrämja deltagarens 

autonomi.  

 
”Det här med att försöka… att [deltagaren] ska försöka själv först att fråga någon om 

arbetsuppgifter eller om någonting [hen] inte förstår om det är möten och så. Så vi har jobbat 

mycket på det /…/ så att [deltagaren] ska känna sig trygg.” 
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Flera arbetskonsulenter påtalar vikten av en öppen dialog med arbetsgivaren kring de 

svårigheter som föreligger. Deltagare räds ett dåligt bemötande, medan arbetskonsulenterna 

ser en större framgång hos de som väljer att ärligt informera om hur förutsättningarna ser ut. 

Arbetsgivaren har lättare att visa förståelse och anpassningar blir lättare att genomföra.    

 
”/…/ jag ser en större framgång hos de som vågar prata om sig själv och det är då kraven 

hamnar på rätt nivå. Det är då vi inte behöver efterkorrigera. Man behöver inte misslyckas och 

man behöver inte heller göra ett monotont jobb där man inte utvecklas. Det är lättare att hitta en 

rimlig nivå.” 

 

En del arbetskonsulenter går också in och stöttar i den privata situationen. Att basbehoven är 

tillfredsställda och måendet är under kontroll ses som en grundförutsättning för att deltagaren 

ska kunna söka arbete eller genomföra en praktik med anställning som mål.  

5.2.3 Socialt och nätverk 

Trygga relationer på arbetet tycks vara ett av ledorden för deltagarna, enligt 

arbetskonsulenterna. Stöd och uppmuntran från chef och kollegor är av central betydelse för 

att arbetssituationen ska fungera. Att erbjudas utbildningar och bjudas in till sammankomster 

främjar inkludering och gör deltagaren mer benägen att stanna kvar på arbetsplatsen, även 

under tider när en eventuell anställning måste skjutas på framtiden. En nära relation till både 

chef och kollegor befrämjar trivsel och utveckling. 

 
”Att det är flera i arbetsgruppen som har varit med från början, som har varit kvar. Det har inte 

varit sådan omsättning på övrig personal, vilket har gjort att [deltagaren] också har lärt känna 

dem väldigt väl. Och även jag då… så jag tror att det är det som har gjort att det blivit… det 

naturliga stödet har blivit enklare när det har varit inte så stor omsättning där. Så att vi har 

kunnat gå vidare hela tiden.” 

 

Alla arbetskonsulenter anser att arbetsgivaren måste få lära känna personen innan anställning 

kan bli aktuell. Deltagaren behöver bli en person bakom funktionsnedsättningen. När första 

kontakten ska tas med en arbetsgivare ser arbetskonsulenterna en större framgång med att 

sälja in en specifik person än att endast sälja in Misas arbete. Ett gediget samarbete i 

nätverket, där alla instanser bidrar med sin del, ses också som en framgångsfaktor för 

anställning. Även ett fungerande samarbete mellan Misa och arbetsplatsen anses ha betydelse.  

 
”/…/ på flera möten och vi har löst liksom olika saker efterhand i nätverket. Handläggaren har 

gjort sitt, försäkringskassan har gjort sitt, arbetsplatsen och Misa och framför allt då [deltagaren] 

har ju hela tiden känt att… passa på och lärt sig nya saker och bra närvaro och…” 

 

Det privata nätverket anses ha påverkan på deltagarens arbetsetablering. Anhöriga kan hjälpa 

situationen likväl som de kan bidra till försämring. En arbetskonsulent beskriver att konflikter 

med anhöriga påverkar måendet till det sämre vilket kan försämra förutsättningarna för att nå 

en anställningsbar nivå. Andra vittnar om att anhöriga kan hjälpa för mycket, vilket minskar 

deltagarens autonomi. Deltagare kan internalisera anhörigas oro kring konsekvenserna av att 

ta klivet över till anställning istället för att stanna i ett bidragsberoende. Deltagaren måste 

känna sig redo om anställning ska bli av.   

5.2.4 Arbetsmarknaden, samhället och funktionshinder 

Dagens arbetsmarknad upplevs av arbetskonsulenterna ställa höga krav på social kompetens. 

En arbetstagare måste fungera i socialt i sin arbetsgrupp samt kunna ge service i olika 

sammanhang. Man måste vara driftig, initiativtagande, passa tider och ha god närvaro. Det är 

de sociala kraven som innebär största svårigheterna att bemästra för deltagarna. 

Arbetskonsulenterna stöttar deltagarna, men också arbetsgivarna i hur olika incidenter kan 
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hanteras. Social förankring och kontakter blir allt viktigare för en etablering på 

arbetsmarknaden. Samtidigt anser flera arbetskonsulenter att det också ställs allt högre krav på 

formella meriter. Alla arbetskonsulenter beskriver förändringar på arbetsmarknaden i och med 

IT-samhällets framväxt. Samhället effektiviseras och arbetsuppgifter människokraft ersätts av 

datorer och robotar.  

 
”Många utav de arbetsuppgifterna är ju borta idag, därför att många utav de enklare, mera 

rutinarbetet är borta. Allt från att sortera papper till att… ja men om man säger… sopa gator. 

Allt det som är tydligt och konkret och lite enklare som inte krävs högskoleutbildning eller 

högre utbildning i alla fall.”  

 

Samhällets inställning gentemot personer med funktionsnedsättning uppfattas som god för det 

mesta, men samtidigt präglad av okunskap. En segregering mellan individer med och utan 

funktionsnedsättning anses föreligga. Även bland olika funktionsnedsättningar skapas en 

hierarki där personer med lindrig utvecklingsstörning hamnar längst ner. I samhället saknas 

förebilder för lindrig utvecklingsstörning. Arbetskonsulenterna efterlyser exempel som kan 

visa både deltagare och arbetsgivare att det fungerar att arbeta trots funktionsnedsättningen. 

Fördomar tycks komma av rädsla för det okända. Detta hindrar deltagare från att släppas in på 

en arbetsplats. Ett exempel på invändning kan vara att arbetsgivaren föreställer sig problem i 

arbetsgruppen om en person med funktionsnedsättning kommer in. Som motpol stöter 

arbetskonsulenterna också på många nyfikna arbetsgivare. Alla arbetskonsulenter beskriver 

hur fördomar kring personer med funktionshinder kan ligga bakom ett inadekvat bemötande.  

 
”Att lära känna någon med funktionshinder, att få rimliga krav, rimliga förväntningar. Att inte 

någon heller vågar ge en uppgift för att man tänker att den personen har en utvecklingsstörning, 

den klarar nog inte det.”  

 

Arbetskonsulenternas arbete handlar i mångt och mycket om att utbilda samt att bidra till att 

påvisa reella exempel där arbete faktisk fungerar att arbeta trots en funktionsnedsättning som 

autism eller lindrig utvecklingsstörning.  

 
”Jag har en väldigt bra arbetsplats där chefen har sagt att våran deltagare gör ett så bra jobb. 

[Hen] är där tre dagar i veckan varje gång och att det är ett så fantastiskt att [hen] är där för då 

ser alla lattemammor att allting inte behöver vara perfekt men det kan fungera ändå. /…/ Men 

det är självklart att det ska synas att alla är inte perfekta… snarare är ju ingen perfekt… men det 

funkar ändå man kan göra sina arbetsuppgifter efter sin egen förmåga och det är gott nog.” 

 

En arbetsgivare som tar emot deltagare från Misa tycks ofta vara av den förstående och 

toleranta karaktären. De beskrivs av alla arbetskonsulenter som ”bra människor” och en seriös 

arbetsgivare anses vara benägen att göra anpassningar efter deltagarens förutsättningar. Om 

företaget redan har en uttalad policy för CSR- och mångfaldsarbete har det positiv inverkan 

på dess förhållningssätt gentemot deltagaren och dennes anställningschans.    

 

Alla arbetskonsulenter beskriver att det är svårare att finna anställning än att finna praktik. 

När anställning ska bli aktuell tycks arbetsgivarna ställa liknande krav på personer med 

funktionsnedsättning som på de utan funktionsnedsättning. En anställning är för arbetsgivaren 

en ekonomisk fråga. Statliga lönesubventioner blir ett säljargument för arbetskonsulenten för 

att arbetsgivaren ska vara mer benägen att anställa. Arbetskonsulenterna ser också hinder med 

subventionerna. Anställning kan nekas av en arbetsgivare som upplever det omständligt att 

samarbeta med Arbetsförmedlingen. Då anställningsstöd också ges också för personer med 

lindrigare svårigheter skapas en konkurrenssituation där personer med lindrig 

utvecklingsstörning och autism nekas anställning till förmån för någon med högre 
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arbetsförmåga men med rätt till ett ekonomiskt stöd för arbetsgivaren. Alla arbetskonsulenter i 

studien för likartade diskussioner kring arbetsgivarens möjlighet att ta del av subventionerad 

arbetskraft. 

 
”Och det tycker jag oftast är att arbetsgivarna vill ha en praktikant, eller med lönebidrag, men 

ingen funktionsnedsättning. Inget arbetsförmågebortfall.” 

 

Även deltagarens ekonomi kan orsaka en inbromsning i etableringen på arbetsmarknaden. Om 

anställning kan komma i fråga måste deltagare känna sig redo att möta de krav som ställs på 

en person som är anställd i ett företag på dagens arbetsmarknad. En arbetsgivare ställer högre 

krav på en person som är anställd än på en person som gör en praktik. Om en deltagare inte 

känner sig säker på att denne klarar av att hantera de krav som ställs upplevs en anställning 

som ett risktagande. Hur ska man klara sig ekonomi om man blir av med arbetet då det kan 

vara ganska svårt att få tillbaka sin ersättning från Försäkringskassan? Det kan ta tid att uppnå 

en känsla av att en anställning är möjlig att klara av och fram till dess fungerar 

aktivitetsersättning från Försäkringskassan som en trygghet.   

 
”Om man säger… det svenska socialförsäkringssystemet är bra för väldigt, väldigt många, men 

samtidigt kan det bli en inlåsningseffekt… att om man har en aktivitetsersättning så vet man vad 

man har man vågar inte riktigt då ge sig in i /…/. Man kan bli rädd att försöka nå en anställning 

och ta en anställning för att man vet vad man har… vilket då kan hämma många /…/” 

 

En praktik används som ett medel för deltagaren att lära sig yrket, samt en chans för 

arbetsgivaren att lära känna personen och våga anställa. Risken för att bli utnyttjad är dock en 

verklighet som deltagare och arbetskonsulenter får ta hänsyn till. En arbetskonsulent menar att 

erfarenheten av en praktik inte tycks ha samma meritvärde längre. Snarare kan det användas 

som ”bevis” på individens oförmåga.  

  
”Det är så mycket det här med praktik. Och när arbetsgivare vet att de kan få in någon på praktik 

då har de inte samma behov av att anställa längre för då vet de att de kan utnyttja systemet. /…/ 

Ja, att förut kanske det hade mer syfte och var enklare att kunna använda sig av det… och visa 

till nästa arbetsgivare, men att nu är det så mycket praktiker att…” 

 

En arbetskonsulent kan motverka detta genom att begränsa tidsperioden som arbetsgivaren får 

ha deltagaren hos sig som praktikant, och vara tydlig med praktikens syfte.   

5.3 Resultat Arbetsgivare 

För att uppnå ytterligare förståelse för deltagarnas upplevelser av att försöka nå anställning 

har ett tredje perspektiv tagits hänsyn till genom att deltagarnas arbetsgivare intervjuats. Tre 

arbetsgivare och en personalansvarig har intervjuats. Den personalansvarige benämns i det 

följande som arbetsgivare med hänsyn till identifikationsrisk. Med arbetsgivare åsyftas både 

de som anställt en deltagare och de som haft en deltagare på praktik. Analysen av dessa 

intervjuer har resulterat i fyra kategorier som bedöms ge en förståelse för meningen i dessa 

berättelser. Kategorierna benämns Drivkrafter, svårigheter och krav för anställning, 

Arbetskonsulentens roll, Arbetsmarknaden, samhället och funktionshinder.  

5.3.1 Drivkrafter  

Ett arbete anses av arbetsgivarna som större än enbart en källa till försörjning. Arbetet kan 

skapa en känsla av att göra något betydelsefullt för sig själv och andra. Människor behöver 

känna sig behövda och måste ha krav ställda på sig för att utvecklas. Arbetet fyller också en 

social funktion. Alla arbetsgivare i studien har tagit in en deltagare med funktionsnedsättning 

med detta i åtanke. Man har sett åtagandet som en chans att hjälpa en person till en 
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meningsfull sysselsättning. Man ser det också som en fördel för den egna personalgruppen. 

Ett företag som generellt värnar mångfald i organisationen ser det som värdefullt att ta in en 

person med funktionsnedsättning.  

 
”Det var [den tidigare chefen] som tyckte att vi alltid ska ge en chans. [Hen] var en människa 

som hört att det kommer någon från sådana företag, då struntar [hen] inte i det eller vill inte 

tänka… utan [hen] tyckte att det blir något spännande, det blir något nytt, så varför inte. Så 

[deltagaren] kan komma hit så ska vi prova att jobba med [hen], och det blir också lättare för 

oss.”  

  

Erfarenhet av personer med funktionsnedsättning är en betydande faktor för arbetsgivarens 

vilja att ta emot en person med funktionsnedsättning i organisationen. Har man redan anställt 

personer med svårigheter, eller samarbetat med Misa i någon form, har man lättare att tänka 

sig att göra det på nytt. Att de egna fördomarna blivit ifrågasatta och omformade i samband 

med att man tagit in en person med funktionsnedsättning på arbetsplatsen framställs som 

positivt.  

 
”Alltså det är ju så olika människor man har haft att göra med. Jag hade tidigare en person som 

led av [en funktionsnedsättning] som praktiserade på en [arbetsplats] som jag var på. Och det var 

en helt fantastisk person som kom dit och verkligen höjde upp stämningen [i personalgruppen], 

med sitt sätt att vara. /…/ Och jag har jobbat med en [person] som hade [en diagnos], som vände 

upp och ner på hela min värld om [funktionsnedsättningen], för [hen] var så nyfiken.” 

5.3.2 Svårigheter och krav för anställning 

Majoritetens av arbetsgivarna beskriver att de främsta hindren för anställning ligger i ovana 

av arbete och deltagarens sociala kompetens. Svårigheter i att härbärgera känslor och i att 

hantera konflikter och missförstånd som uppkommer försvårar möjligheten till anställning. En 

medarbetares förmåga att bemöta en kund professionellt oberoende av sina egna känslor och 

åsikter är nödvändigt. 

 
”Man kan inte tjafsa med kunder eller skrika såhär… man måste kunna hantera kunder och 

stress och så… bemöta professionellt även om man blir upprörd själv.”  

 

Andra krav som arbetsgivarna ställer på en medarbetare som är anställd på ett lönearbete är 

god närvaro, förmåga att passa tiderna samt god framförhållning vid frånvaro.  

 
”Det här att… när man är ute och arbetar, då har man sina arbetstider, och det planeringen. Som 

bara ett exempel, i måndags ringde [hen] fem minuter efter det att [hen] skulle börja och sa att 

jag kan inte komma idag. Så den biten är ju väldigt svår som arbetsgivare att kunna ta.”  

 

Ett av de viktigaste kraven som arbetsgivarna anser behöver uppfyllas hos en person som är 

anställd på dagens arbetsmarknad är förmåga att ge kundservice. Att kunna se vad som 

behöver göras innan kunden ber om det. Man efterfrågar driftighet och initiativtagande. 

Förmåga att socialisera med kunder anses också nödvändig och kan utgöra ett hinder för 

anställning när detta inte fungerar. De sociala relationerna bland kollegor på arbetsplatsen 

anses vara centrala. Medarbetare som bidrar till trivsel och välmående för andra medarbetare 

på arbetsplatsen uppskattas. Förmågan och viljan att samarbeta efterfrågas. Slutligen är 

pålitlighet och en vilja att visa framfötterna betydelsefulla faktorer hos en medarbetare som är 

anställd.  

 
”Nä, men det är ju att [hen] har varit väldigt lojal och väldigt duktig och utvecklats väldigt 

mycket… och blivit en i gänget en i gruppen och det känns väldigt naturligt att [hen] ska jobba 

här…” 
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I samtalen med arbetsgivarna blir det tydligt att man ställer högre krav på en person som är 

anställd än en som gör praktik. På praktik är arbetsgivarna mer benägna att anpassa 

arbetssituationen. Anpassning av arbetstider är vanligt liksom att fördela arbetsuppgifter med 

hänsyn till deltagarens förutsättningar. Att låta det ta längre tid att färdigställa uppgifter och 

möjligheter till pauser utöver det normala eller att gå hem tidigt ibland, ingår i anpassningar 

arbetsgivare kan tänka sig. En del arbetsgivare anpassar aktivt sitt bemötande mot deltagaren 

för att inte skapa stress och irritation och ger utförligare instruktioner än i vanliga fall. Det kan 

också vara acceptabelt för en praktikant att inte dyka upp utan att meddela sin frånvaro i tid.   
 

”Försöker ta det som sociala och försöka småprata lite och sådär, och sen att vara väldigt tydlig, 

mot [hen]. Med allt… med sånt där som har med jargonger och lite sådant, att man hoppar över 

det och kör rakt och tydligt istället så att det inte blir några missförstånd nånstans.”   

 

En arbetsgivare som trappar upp kraven under praktiken efterhand som personen utvecklas 

lägger en god grund för anställning. Även om flera arbetsgivare inte tycker att de gör något 

konkret, ger alla stöd och utformar anpassningar på olika sätt. Mycket ligger i vilken syn man 

har på en person på praktik.  

 
”Vi jämför aldrig [hen] med oss, på samma sätt som vi aldrig räknar [hen] riktigt som de 

anställda… så det är ju inte vi som betalar [hen]. Så jag säger alltid att man måste ha det i 

åtanke.”  

 

På en praktik accepterar man som arbetsgivare alltså en lägre prestation och ser personen som 

någon som ”hjälper till”. Ett tydligt exempel på skillnaden är om en praktikant skulle arbeta 

extra mot betalning, utöver sin praktiktid. Då är arbetsgivaren bekvämare med att ställa krav. 

 
”Om jag vet att [hen] får pengar för jobbet här, då säger jag att ’/…/ du måste [göra 

arbetsuppgiften] ordentligt’ eller något sådant, eller ’[gör den här uppgiften] ordentligt’. Jag mår 

bättre av att säga sådant när jag vet att [hen] får betalt för det.” 

 

Arbetsgivarna i studien är måna om att deltagarna ska må bra på arbetsplatsen. Man erbjuder 

samtalsstöd kring konflikter eller andra svåra situationer i arbetet. Man vill fungera som ett 

stöd och som en trygghet. Incidenter tillskrivs oftast yttre faktorer, språksvårigheter hos 

omgivningen eller kunder och andra som deltagaren möter i sitt arbete, i stället för deltagarens 

funktionsnedsättning.  

 
”Jag tror att det var någon /…/ som sa konstiga ord till [hen]. /…/ [Hen] var så irriterad, så 

stressad. Så jag sickade in [hen] att sätta sig här, ta något lätt att dricka och så. För att lugna ner 

sig. /…/ men det var inte [hens] fel förstår du.... det var någon konstig kund som kom hit.”  

 

Det är viktigt för en anställning att personen uppfattas som en naturlig del av arbetsgruppen. 

Här har en öppenhet kring svårigheterna betydelse. Då medarbetarna är informerade om 

deltagarens förutsättningar blir deltagarens personlighet överordnad funktionsnedsättningen. 

Att arbetsgivaren får se vad deltagen är för person anses viktigt, även innan en praktik inleds.  

 
”Jag tycker alltid att det är bra om man kommer in och presenterar sig om man vill praktisera 

eller söker jobb. Då får man liksom ett ansikte på… och får känna av lite grann vad det är för typ 

av person och så.” 

 

Matchningen anses vara betydelsefull för att arbetssituationen ska fungera och anställning ska 

möjliggöras. Som arbetsgivare ser man att rätt arbetsuppgifter och rätt arbetsmiljö kan vara 

nästan helt avgörande. Anställningschansen för en person kan skilja sig åt mellan arbetsplatser 
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inom företaget. En person kan vara hjälpt av mer rutinmässiga arbetsuppgifter. För en annan 

kan det underlätta med en mindre stressig arbetsmiljö. 
 

”Att [hen] är ju inte helt självgående, utan det var lite som jag sa tidigare, med en arbetsuppgift 

som har mer de fasta rutinerna att nu ska jag göra det, nu ska jag göra det, nu kan jag gå hem. Då 

tror jag att [hen] skulle ha det mycket lättare.” 

 

En anställning förutsätter att de ekonomiska incitamenten för nyanställning är uppfyllda. 

Personen måste matcha de behov arbetsgivaren har när en ny befattning inrättas. Den 

enskildes privatekonomi kan också påverka. Ett nekat anställningserbjudande komma av 

okunskap om effekterna som kommer av en lön. Ersättningen från Försäkringskassan kan 

upplevas som tryggare. 

5.3.3 Arbetskonsulentens roll 

Flera arbetsgivare beskriver en önskan om tydligare information om funktionsnedsättningen. 

Här hade arbetskonsulenten kunnat spela en betydligt distinktare roll. Där information om 

funktionsnedsättningen förmedlats på ett bra sätt har möjligheterna till anställning har sett 

klart ljusare ut. Då man saknat information om svårigheterna, har man själv fått lista ut hur 

man ska anpassa arbetsplatsens stöd till personen. 

 
”För det har varit lite luddigt och lite sådär, man har fått tagit det på vägen. Jag vet inte om det 

är så att /…/ har skämts över det eller inte velat ta det eller… Utan en tydlig genomgång om vad 

det är för handikapp vi pratar om. För det känns väldigt viktigt att jag vet det för att sen kunna 

planera arbetsuppgifter och ja… även om det är socialt eller vad det är…” 

 

I de fall där deltagaren tycks mer högfungerande än hen är, är det lätt att låta sig luras. 

Deltagaren riskerar att utsättas för felaktigt bemötande. Man menar att sådant kan undvikas 

med adekvat informationsöverföring. För en arbetsgivare kan det bli frustrerande att inte 

förstå hur det kommer sig att deltagare exempelvis agerar på vissa sätt.  

 

Misas närvaro under arbetspassen uppfattas av arbetsgivarna som relativt onödig. Problem 

löses många gånger mellan arbetsgivaren och deltagaren. Misa anses kunna vara behjälplig i 

kommunikationen mellan deltagaren och arbetsgivaren innan deltagaren känner sig trygg i att 

föra dialog direkt med arbetsgivaren. Likväl är arbetskonsulenten värdefull i fortsatt planering 

av praktikens utformning, samt i förhandlingar inför anställningen. Arbetsgivarna har upplevt 

att det många gånger har räckt att Arbetskonsulenten ringt eller skickat e-post för avstämning 

istället för att besöka arbetsplatsen. 

 
”Ja, men det funkade bra och det var inga problem utan det funkade bra… och man tyckte att 

[hen] inte gjorde något utan [hen] gick ut och satte sig i /…/ och gjorde något annat jobb. Det 

kändes nästan som att [hen] var där bara för att vara där…” 

5.3.4 Arbetsmarknaden, samhället och funktionshinder 

Flera arbetsgivare anser att det är svårare för personer med funktionsnedsättning att få arbete 

än för andra. Detta på grund av arbetsmarknadens högs krav. Hög utbildning och har god 

kompetens, flexibilitet och självgående personal anses eftertraktat. Man menar att dagens 

arbetsmarknad är stressig och obalanserad. Behovet av kontinuitet som tycks föreligga hos en 

del personer inom LSS personkrets 1 kan hämma en individ som inte passar in i normen. 

Några arbetsgivare lyfter också fram att effektivisering och datorisering i samhället utgör ett 

hinder då urvalet av okvalificerade arbeten minskar.  

 

Synen på funktionsnedsättningar anses på många sätt präglas av fördomar och okunskap. 

Majoriteten av arbetsgivarna att det är viktigt med ett inkluderande klimat på arbetsplatser.  
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”Så min uppfattning var nästan att man före bara ser funktionshindret och inte människan 

bakom. För det märktes ju också på [företagets kunder]… att gick man tillsammans så pratade 

de med mig, inte med /…/. Att man pratar över, lite sådär. Så att det… nä, jag tror att det är en 

samhällssyn, att man måste liksom…” 

 

Arbetsgivaren menar att det blir ett moment tjugotvå. Att exponeras för personer med 

funktionsnedsättning minskar rädslan, men rädslan gör att man avhåller sig från att exponeras. 

Vikten av att arbetsgivaren lär känna individen framkommer tydligt hos flera arbetsgivare. 

 

Staten anses ha en stor del av ansvaret att skapa arbete för personer inom LSS personkrets 1. 

Mycket handlar om att befrämja ett inkluderande samhälle genom exempelvis lagar och 

anställningssubventioner. Ansvar läggs också på näringslivet. Företagare som klart och tydligt 

tar ställning för mångfald i företaget kan skapa etableringsmöjligheter i arbete för personer 

inom LSS personkrets 1. Klart utformade policys för företagets CSR-arbete tycks ha stor 

betydelse för anställningsmöjligheter.  

 
”Alltså, det är ju… synas. Alltså, [exemplifierar med en reklamkampanj] till exempel. Det är 

ju… det är ju verkligen att tydliggöra att det fungerar. Att man vill ha… få ut en. Det gäller ju att 

man uppmärksammar de företag som verkligen har mångfalden, som har… funktionshindrade 

anställda. Och visar att det fungerar faktiskt, och det fungerar bra. Sen kan man ju även visa det 

på papper för skrivbordsnissar att jo men det… det ger någonting tillbaka också. Då kan det bli 

ännu lättare.” 

 

Den rådande samhällsekonomin och företagets ekonomi är en förutsättning för anställning. 

Lågkonjunktur och anställningsstopp utgör ett naturligt hinder. Subventioner tycks många 

gånger ligga till grund för att en person inom LSS personkrets 1 ska få arbete. Ingen av 

arbetsgivarna i studien har övervägt möjligheten att anställa utan subvention.  

 
”Det är nog mer Misa som legat på och… gjort reklam, att ni får ett lönebidrag om ni anställer 

[deltagare]. /…/ eftersom de liksom öppnat upp för det hela tiden så har jag inte tänkt i de 

banorna [att anställa utan subvention].” 

 

Överlag uppfattas anställningsstöden som väl utformade och med ett gott syfte. Att 

Anställningsstöden hjälper arbetsgivaren att ta in personal som har potential att utvecklas ses 

som värdefullt och visar att det fungerar att arbeta med funktionsnedsättning.   

5.4 Resultatet sammanfattat i sin helhet 

När resultaten från de delar som utgörs av deltagares, arbetskonsulenters och arbetsgivarens 

intervjuer är presenterade är det dags att försöka ta materialet till en ytterligare 

totaliseringsnivå. Analysprocessen har pendlat mellan de enskilda texterna från intervjuerna 

och de tre delar dessa bildat och den större helhet som successivt vuxit fram under processen. 

Helhetsbilden presenteras här disponerad över fyra teman som ämnar förmedla en djupare 

förståelse för de erfarenheter som personer med lindrig utvecklingsstörning och autism har i 

försöken att nå en anställning och hur ett arbete för att stötta dessa personer kan se ut. Dessa 

fyra teman benämns Individ, Stöd, Arbetsgivare/företag och Arbetsmarknad.  

5.4.1 Individ 

Alla deltagare i studien drivs av önskningar om bland annat bostad, äktenskap och att själv 

styra sitt eget liv. En viktig del av livet är att ha mandat att ta sina egna beslut, och att 

uppfattas som kompetent nog att göra det. Ett arbete blir ett medel för att uppnå detta. Det ger 
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bilden av en person som klarar sig själv. Man vill samtidigt känna stolthet över sina 

prestationer och uppfattas som värdefull av omgivningen.  

 

Några av de största hindren för att uppnå en anställning tycks ligga i deltagarens sociala 

förmåga. Arbetsgivare vill inte gärna anställa en person som har svårt att bemöta kunder 

professionellt eller om inte visar att denne vill arbeta där. Har det tagit lång tid att komma i 

kontakt med rätt stödinstanser för sin funktionsnedsättning kan det resultera i en 

kunskapsbrist, brist på erfarenhet och en ovana att arbeta som blir negativ för arbetsförmågan. 

Svårigheter att nå anställning dyker upp när deltagarna inte kan hantera arbetssituationen på 

ett för de själva, eller arbetsgivaren önskvärt sätt. En rädsla för, och ibland upplevelser av, att 

bli illa bemött riskerar att hämma deltagaren. Sådana upplevelser kan försämra trivseln och 

måendet på arbetet och i förlängningen förmågan att göra ett bra jobb.  

 

Det är tydligt att trygghet genomgående präglar individens process mot en anställning. Trygga 

relationer där personen vågar prata med sin chef och sina kollegor om hur denne vill ha sin 

situation är en förutsättning för att arbetet ska utformas på rätt sätt. När medarbetarna är 

medvetna om personens svårigheter tenderar dessa att neutraliseras till endast en liten del av 

hela personligheten. Alla respondenter i studien vittnar i någon mån om vikten av att 

arbetsgivaren känner sin deltagare. På så sätt utökas kunskap och motverkas fördomar.   

 

Det är uppenbart att individen behöver vara involverad i sin egen process. Man behöver förstå 

varför anställning inte är möjlig på arbetsplatsen, för att veta om något behöver göras 

annorlunda. En tydlig information, tydlig planering och ett övervägande av de valmöjligheter 

som finns tycks vara av grundläggande betydelse för att anställning ska uppnås.   

5.4.2 Stöd 

Den gemensamma nämnaren för framgångsrikt stöd tycks vara individualisering, oavsett om 

man talar med deltagare, arbetskonsulenter eller arbetsgivare. En arbetsgivare bör ge stöd på 

ett sätt som fungerar för den enskilda personen antingen det handlar om ett särskilt 

bemötande, hjälp att klara ut missförstånd eller att ge tips på hur en arbetsuppgift kan skötas 

mer effektivt. Deltagarens behov ligger också till grund för hur arbetskonsulenterna anpassar 

stödet. Man arbetar mycket med att deltagaren ska klara av saker själv. För mycket direkt stöd 

av arbetskonsulenten kan signalera oförmåga och minska chansen till anställning. Däremot 

tycks arbetskonsulentens tillgänglighet vara betydelsefull. Att deltagaren vet att det finns 

någon att vända sig till vid problem, utgör en trygghet.   

 

Ibland behöver en arbetskonsulent ge stöd i andra situationer än arbete, exempelvis med 

vardagsrutiner eller hjälpa till så att basbehov som bostad och mat för dagen är uppfyllda, 

innan en arbetssituation kan fungera. Individualisering handlar också om att individen själv 

tar ansvar för sin situation. Alla arbetskonsulenter i studien anser att det är personens vilja och 

drivkraft som framför allt ska styra hur processen fortlöper. Om deltagaren vill ha en 

anställning kan arbetskonsulenten, arbetsgivaren och andra i nätverket hjälpa till, men 

motivationen att göra jobbet måste ligga hos individen.  

 

En person med lindrig utvecklingsstörning och autism kan emellanåt behöva en långsammare 

inlärningstakt. Att ges den tiden kan vara en förutsättning för att lyckas. Att låta personen 

utvecklas successivt och utöka krav och ansvar gradvis tycks många gånger vara lyckosamt. 

Det handlar om att skapa förutsättningar för framgångar så att tron på den egna förmågan 

stärks. I längden gör detta att individen känner sig tryggare i sin förmåga att utföra ett arbete. 

Trygghet och självförtroende kommer också av goda relationer på arbetet. En naturlig 
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inkludering i gruppen ger ett fungerande naturligt stöd som hjälper personen att klara av sitt 

arbete. Det är viktigt att arbetskonsulenten inte endast stöttar deltagaren. Ibland kan 

arbetsgivaren behöva stöd i hur vissa situationer eller samtal med deltagaren kan hanteras. På 

så sätt skapas trygghet för arbetsgivaren som gör det lättare för denne att låta personen stanna 

kvar på arbetsplatsen.  

 

Anhöriga kan många gånger ge stöd i privatlivet för att hjälpa en person med lindrig 

utvecklingsstörning eller autism att klara av sitt arbete. Anhöriga kan också smitta av sin oro 

eller uppgivenhet och på så sätt hämma personen. Tron på att det går att nå ett arbete kan på 

det sättet minska hos personen och man kanske inte vågar tacka ja till en erbjuden anställning.  

 

Det som, inom företaget Misa, beskrivs som jobbmatchning anses av alla respondenter vara 

en viktig del i det individualiserade stödet. Alltså att deltagare och arbetskonsulenter utgår 

från deltagarens intressen, kunskaper, förmågor och stödbehov för att hitta en arbetsgivare 

och en arbetsplats som passar deltagaren. Arbetsgivarna beskriver exempelvis hur någon 

person skulle kunna passa bättre på en annan arbetsplats eller med arbetsuppgifter som har 

andra förutsättningar. Att matcha personen och arbetet utifrån individens kompetens och där 

personen får känna att denne har betydelse för andra skapar trivsel och motivation. 

 

En tydlig planering är ett viktigt stöd för personen. Att få syn på vilka aspekter som personen 

behöver jobba med för att nå anställning tydliggör hur processen ska utformas. Majoriteten av 

respondenterna bekräftar hur viktigt det är att arbetsgivaren inkluderas i planeringen mot 

anställning. Då är arbetsgivaren medveten om deltagaren målsättning och kan bidra till att 

göra målen realistiska. En praktik tycks ses som en huvudsaklig del i en sådan planering. En 

praktikperiod kan fungera som en hjälp för en person att utveckla sin arbetsförmåga. Att 

praktik samtidigt kan fungera som ett ”kvitto” på personens oförmåga är viktigt att 

uppmärksamma. Det betyder att praktiken måste planeras på rätt sätt vad gäller den tidsperiod 

praktiken fortgår, praktikens omfattning och upplägget på arbetsuppgifterna. En tydlig 

planering med regelbundna uppföljningar kan säkerställa att syftet med praktiken uppfylls.  

5.4.3 Arbetsgivare/Företag 

Företagets ekonomi är en förutsättning för anställning. Organisationen måste först och främst 

ha behov av ny personal och individen måste matcha de behov som ligger till grund för den 

nya tjänsten. Subventionerade anställningar tycks också kunna vara en förutsättning för 

anställning av en person med lindrig utvecklingsstörning eller autism. En deltagare i studien 

nekades anställning på grund av att arbetsgivaren upplevde olägenheter med ett samarbete 

med Arbetsförmedlingen kring ett anställningsstöd. Det tyder på att man som arbetsgivare inte 

bedömer en person med funktionsnedsättning som anställningsbar genom en vanlig 

anställning. Personen definieras på så sätt utifrån sin funktionsnedsättning i första hand, och 

sina personliga kvalitéer i andra hand. Även andra arbetsgivare uppger att de inte övervägt att 

anställa utan lönesubvention. En stark orsak tycks vara att arbetskonsulenten lyfter fram 

erbjudandet om anställningsstöd tidigt i samtalen kring anställning, något som även 

framkommer i samtalen med några av arbetskonsulenterna. Arbetsgivaren ges på inget sätt 

utrymme att fundera över huruvida personen är anställningsbar utan subvention. Då ett företag 

till syvende och sist drivs av ekonomiska incitament och vill hålla nere sina utgifter är en 

lönesubvention ett intressant erbjudande, oavsett om individen skulle vara anställningsbar 

utan subventionen eller inte.  

 

Arbetsgivare ställer högre krav på en anställd person jämfört med en praktikant. Praktikanten 

ses inte som en resurs som bringar lönsamhet och man är då mer benägen att anpassa 
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arbetssituationen. Ska anställning bli aktuellt måste personens arbete dock bli lönsamt för 

arbetsgivaren. En framgångsfaktor tycks vara att under praktik öka förväntningarna successivt 

i takt med att personen utvecklas. Då behöver naturligtvis arbetsgivaren vara delaktig i syftet 

med praktiken. När personens arbete är tillräckligt lönsamt för arbetsgivaren är det lämpligt 

att gå över till en anställning.  

 

Arbetsgivarna i studien månar mycket om sina deltagare. En effekt av detta tycks vara en 

tendens att tillskriva incidenter kring deltagaren yttre faktorer. Missförstånd bedöms 

exempelvis som språksvårigheter hos kollegorna. Orsak till konflikter kan läggas på kunder 

istället för på deltagaren. För en arbetsgivare kan det ibland kännas lättare att lägga ansvaret 

på omgivningen. Detta kommer troligtvis ur en oklar kännedom om den specifika deltagarens 

situation och vilket eget ansvar deltagaren klarar av att hantera. Alla arbetsgivare förespråkar 

en större öppenhet om funktionsnedsättningen och menar att det kan öka möjligheten till en 

anställning. På så sätt läggs kraven på rätt nivå, deltagaren får ta ansvar för sig själv och sitt 

arbete så långt det är möjligt och bemötandet från arbetsgivaren och medarbetarna blir mer 

adekvat. I grund och botten handlar detta om en trygghet för arbetsgivaren. En arbetsgivare 

behöver lära känna sin deltagare för att se om denne är anställningsbar på den egna 

arbetsplatsen. Man behöver veta att personen klarar av sina arbetsuppgifter likväl som att 

denne fungerar i personalgruppen. Framgångsfaktorn i en öppen kommunikation kring 

funktionsnedsättningen bekräftas också av arbetskonsulenterna.  

 

Arbetsgivarens generella inställning har betydelse. Att företaget som helhet värnar mångfald 

och likaberättigande i organisationen och ser vinsterna med en heterogen arbetsgrupp är en 

framgångsfaktor för anställning. En förstående arbetsgivare som vill göra en samhällsinsats 

tycks vara mer benägen att ta emot en person med funktionsnedsättning på sin arbetsplats än 

andra. 

5.4.4 Arbetsmarknad 

Arbetsmarknaden har genomgått en kraftig förändring. IT-samhället har vuxit fram och 

datoriserat många samhälleliga arenor. Utbudet av okvalificerade arbeten har minskat vilket 

kan medföra bekymmer. Svårigheter med minnet och att läsa och skriva kan minska 

individens attraktionskraft på dagens arbetsmarknad där bland annat höga krav på utbildning 

ställs. Stora delar av arbetsmarknaden ställer också krav på flexibilitet och social kompetens. 

Det blir problematiskt då de största hindren för anställning för personer inom LSS personkrets 

1 tycks ligga just inom de områdena. Att inte passa in i samhällets normer kan ligga till grund 

för fördomar och i sin tur kan orsaka ett olämpligt bemötande av individen.  

 

Att de enkla, okvalificerade jobben försvinner betyder att konkurrensen mellan de arbeten 

som finns ökar. Då många människor är berättigade till en lönesubventioner är det lätt hänt att 

en person med lindrig utvecklingsstörning eller autism konkurreras ut till förmån för någon 

med mindre svårigheter. Samhället präglas av okunskap kring funktionsnedsättningar. Det 

finns få eller inga förebilder som sätter positiva exempel. Individerna själva skulle behöva 

personer att identifiera sig med. Kända förebilder skulle också synliggöra de positiva 

exemplen för arbetsgivare. Exponering och utbildning om funktionsnedsättningar inom större 

samhällsarenor som bland annat grundskola, statliga och kommunala instanser samt 

yrkesgrupper som arbetar med att bemöta människor på olika sätt anses vara av betydelse för 

att minska fördomarna. Detta arbetar arbetskonsulenter och deltagare aktivt med på 

gräsrotsnivå, men man behöver nå en större massa.  
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Även personens ekonomi tycks ha en indirekt påverkan på möjligheten att nå en anställning. 

Har man en ersättning från Försäkringskassan blir det en trygghet och en stabilitet som man 

inte vill riskera att bli av med. Socialförsäkringssystemet tenderar att skapa en 

inlåsningseffekt. Erbjudanden om anställning väljs bort om inte personen är sig säker på att 

man klarar av de förväntningar som ställs. Detta är en tendens som framkommer tydligt i 

intervjuer både bland deltagare, arbetskonsulenter och arbetsgivare.  
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6 Diskussion 

Nu har studien genomförts och resultaten är presenterade. Således är det slutligen dags att föra 

en diskussion kring de resultat som framkommit i studien samt kring studiens genomförande. 

De viktigaste resultaten som framkommit handlar om deltagarnas svårigheter på arbetet och 

hur dessa påverkar möjligheten att nå en anställning, vikten av ett individualiserat stöd samt 

betydelsen av fungerande sociala relationer som kan lägga grunden för ett välfungerande 

naturligt stöd på arbetsplatsen. En öppenhet kring funktionsnedsättningen eller svårigheterna 

tycks vara betydelsefullt för möjligheten till anställning. Vidare har framkommit att deltagare 

emellanåt upplever dåligt bemötande och ibland nekas arbete eller praktik på grund av sin 

funktionsnedsättning. Det blir tydligt att arbetskonsulenten kan riskera att bidra till detta 

genom att ge direkt stöd under arbetspassen, eller genom att inte ge utrymme för 

arbetsgivaren att överväga om deltagaren är anställningsbar utan anställningsstöd. Slutligen 

har framkommit att deltagarnas och företagens ekonomi samt samhällsekonomin har 

grundläggande betydelse för möjligheten att uppnå en anställning.   

 

I diskussionsavsnittet kommer resultaten att diskuteras med koppling till det teoretiska 

ramverket (kapitel 2) och till forskningsöversikten (kapitel 3). Detta diskussionsavsnitt inleds 

med en ambition att lyfta studiens resultat till en ytterligare totaliseringsnivå. Detta innebär 

försök att höja abstraktionsnivån då resultatet kopplas till den teoretiska ramen. Därefter förs 

en diskussion kring hur studiens resultat förhåller sig till forskningsöversikten, innan studiens 

genomförande med utgångspunkt i den hermeneutiska ansatsen diskuteras. Slutligen 

sammanfattas svaren på de forskningsfrågor som presenterades i avsnittet för 

problemställning och syfte (kapitel 1.5). Några förslag på framtida forskning utifrån 

nyfikenhet som väckts under genomförandet av denna studie avslutar uppsatsen.  

6.1 Resultatet utifrån den teoretiska referensramen 

Nu är det dags för ett försök att fördjupa förståelsen av resultatet som fram till nu presenterats 

i två totaliseringsnivåer, de tre delar som intervjuerna med deltagare, arbetskonsulenter och 

arbetsgivare utgjorde och samt resultatets helhetsbild. Ambitionen nu är att försöka ta 

förståelsen till en högre abstraktionsnivå genom att se hur den teoretiska ramen kan bidra med 

en djupare mening till studiens resultat.   

6.1.1 Individnivå 

När jag relaterar resultatet till Antonovskys teori om Känsla Av Sammanhang är det tydligt att 

en stor svårighet för deltagarna som ska ut i arbete ligger i hanterbarheten. 

Funktionsnedsättning och bristande arbetsvana orsakar diskrepans mellan de krav som ställs 

och de resurser deltagaren förfogar över. Svårigheter att relatera till den sociala omgivningen 

på ett av omgivningen förväntat sätt ligger till grund för dels brister i förmågan att klara av 

konfliktsituationer med kunder, dels förmågan att läsa av vad arbetskollegor menar med det 

de säger och gör. På så sätt uppkommer lätt missförstånd. Relationen till arbetskollegor och 

kunder blir ansträngd och bidrar till otrygghet och försämrad arbetsprestation. Läs- skriv- och 

räknesvårigheter samt svårigheter med inlärningen kan ha inverkan på hanterbarheten. 

Svårigheterna gör att man inte klarar av att hantera sina arbetsuppgifter. De resurser en 

deltagare kan använda sig av i sin arbetssituation blir färre jämfört med andra. En del av detta, 

bland annat läs- och skrivsvårigheterna, inlärning och att läsa av andra människor, faller också 

in under individens sätt att ordna stimuli. Begripligheten blir lidande då det tar längre tid än 

man önskar att förstå vad kollegor vill säga eller hur man ska göra vissa uppgifter och man 

behöver mer tid för introduktion än normalt. Här blir en väl utförd jobbmatchning viktig. Att 

matcha arbetet mot redan befästa kunskaper underlättar begripligheten och i förlängningen 
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hanterbarheten. Arbetet bör också matchas mot personens intresseområden. Motivation till att 

utföra det specifika arbetet minskar drastiskt om man inte hittar faktorer som gör arbetet 

meningsfullt för individen. Därför blir känslan av meningsfullhet extra viktig. Den deltagare 

som upplever att ens arbete är betydelsefullt för sig själv och/eller för någon annan ökar 

motivationen till att överkomma de hinder man ställs inför. Arbetet som ett medel för att 

uppnå självständighet och normalisering gör det värt den extra ansträngning det innebär att 

tillförsäkra sig de resurser som krävs för att nå en anställning. Har man dessutom synsättet att 

ens eget arbete fungerar som ett verktyg för att motverka fördomar i samhället i stort blir det 

en extra motivator. Då sätts den egna prestationen in i ett större sammanhang som gör ens 

strävan mot en anställning meningsfull också för fler människor än bara en själv. För 

meningsfullheten är det också viktigt med det individualiserade stödet och att individen själv 

styr sin egen process. Det en person själv väljer att göra blir automatiskt mer meningsfullt.  

 

Trygghet är av stor vikt för deltagarna i denna studie vilket kopplas till begripligheten i 

KASAM. Inkludering i personalgruppen och känsla av gruppidentifikation har stor betydelse 

för personens känsla av trygghet och i förlängningen för anställningsmöjligheten. Att 

personen kommunicerar med kollegorna utan missförstånd eller följer arbetsplatsens regler 

och klädkoder är exempel på saker som kan bidra till trygghet och att samspelet i 

personalgruppen görs begripligt. Att arbetsgivaren verkligen har behov av deltagarens insats 

och ser den som lönsam är viktig för tryggheten. Trygghetsbehovet skulle också kunna 

kopplas till hanterbarhet enligt tolkningarna av detta material. Kan personen hantera sin 

arbetssituation och har känsla av tillräcklig kompetens för att utföra arbetsuppgifterna skapar 

det trygghet.  

6.1.2 Disciplinering/stigma 

Teorierna om KASAM kan tillsammans med teorierna om stigmatisering, disciplinering och 

KASAM hjälpa oss att förstå vissa saker. Det är troligt att en person som kanske aldrig har 

arbetat och har många fruktlösa praktikperioder bakom sig lätt kan hamna på den svagare 

sidan av en skala mellan stark eller svag KASAM. Har man gång på gång, kanske under hela 

sitt liv, fått ”kvitto på sin oförmåga” och att man inte passar in i den arbetsnorm som är så 

högt värderad i samhället kan det minska personens jagstyrka, välstånd och grupptillhörighet. 

De generella motståndsresurserna kan på många sätt vara urholkade. Samtidigt blir risken stor 

att personen internaliserar samhällets definition av en själv som funktionsnedsatt och därmed 

oförmögen att arbeta och, som Goffman (1972) beskriver, acceptera tillvaron som utstött. Att 

hitta det meningsfulla i ett arbete är i ett sådant läge särskilt viktigt för att mobilisera 

individens energi att göra det som behövs för att nå en anställning. Att hanterbarhet och 

begriplighet också uppmärksammas är viktigt. Personen behöver tydliggöra sina 

valmöjligheter och hjälp att förstå konsekvenserna av det ena eller andra valet. En adekvat 

arbetsträning för att personen ska bli van att arbeta kan också behövas för att lära sig att möta 

de förväntningar som ställs, men också för att förstå hur det fungerar ute på ett arbete. 

Hanterbarhet och begriplighet kan ha påverkan på risken för stigmatisering om personen 

genom att stärka upp dessa områden lyckas undvika att avvika allt för mycket från 

personalgruppen.   

 

En funktionsnedsättning som lindrig utvecklingsstörning eller autism kan i många fall vara 

osynlig för omgivningen vid en första anblick. Detta ger personen möjlighet att dölja sitt 

stigma (Goffman 1972). Det kan försvåra situationen för arbetskonsulenten och för kollegor 

och arbetsgivare som ska ge stöd till deltagaren. Man ”luras” att sätta in felaktigt eller för lite 

stöd vilket i längden kan leda till att anställning inte uppnås. Att dölja stigmat blir också en 

effekt av att deltagaren är principen för sitt eget underkuvande, alltså att, som Foucault (2003) 
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beskriver, självmant anpassa sig efter de förväntningar som omgivningen ställer. Här kommer 

panoptismens idéer om övervakning in. Personen som känner sig granskad eller övervakad 

försöker konstant att anpassa sig efter upplevda krav från omgivningen oavsett om de är reella 

eller inte. För en person med en funktionsnedsättning som kan innebära ett stigma blir 

möjligheten att anpassa sig extra svår, och kan betyda att personen blir utsatt för 

bestraffningar av olika slag. Stigmatisering och dåligt bemötande på grund av 

funktionsnedsättningen kan ses som en form av bestraffning enlig den disciplinära maktens 

sanktionssystem. Arbetsgivares tendens att tillskriva incidenter kring deltagaren yttre faktorer 

skulle kunna signalera en oförmåga hos personen att ta ansvar för sitt agerande och de 

situationer man hamnar i. Det blir i sin tur också en form av stigmatisering då detta synsätt 

ofta skiljer sig från synen på personer utan en lindrig utvecklingsstörning eller autism. I ett 

arbete kan det bland annat ställas krav på flexibilitet och social förmåga samt på förmåga att 

lära sig arbetet inom en viss tidsperiod. Att misslyckas med detta eller att på andra sätt avvika 

från kollegornas sätt att fungera på arbetsplatsen skapar förmodligen känslor av 

förödmjukelse. Det är troligt att detta också medför känslor av skam, något som kan vara 

orsak till att vissa deltagare i studien ogärna talat med sin arbetsgivare om sina svårigheter. 

Således uppstår missförstånd och en känsla av maktlöshet hos arbetsgivaren. För chef och 

kollegor blir då svårigheterna att sätta in rätt stöd och rätt bemötande påtagliga, något som 

uppenbart försvårar deltagarens strävan mot anställning.  

 

En Examination av deltagarna i studien sker i och med förfrågan till arbetsgivaren om 

anställning och arbetsgivarens bedömning av deltagarens anställningsbarhet. Om deltagaren 

nekas anställning diskvalificeras denne och får samtidigt veta vilka värden av kunskap och 

förmågor och egenskaper som ligger till grund för godkännande. Man kan säga att en 

disciplinering egentligen sker under hela tiden deltagaren gör sin praktik. Denne lär sig 

arbetet och vilka faktorer som är viktiga för att uppnå anställning. Att involvera arbetsgivaren 

i planeringen blir ett verktyg för disciplinering. Vid regelbundna uppföljningsmöten 

konkretiseras de värden som anses viktiga att deltagaren inordnar sig under. Det blir som en 

rad mindre examinationer som följer deltagarens utveckling mot anställning. Om deltagaren 

får ett arbete kategoriseras denne in i den specifika avdelning hos företaget där arbetsgivaren 

bedömer att deltagaren passar bäst. På så sätt definieras deltagaren utifrån vissa kategorier och 

anpassar sig efter de förväntningar som ställs i just den rollen. Brott mot förväntningarna 

uppmärksammas och bestraffar personen på olika sätt, medan gott utfört arbete premieras, och 

personen fortsätter att disciplineras in i ett arbete och ett företag.  

 

Genom detta förfarande disciplinerar samhället personen med hjälp av arbetsgivarens 

övervakning och värdering. En person diagnosticeras med lindrig utvecklingsstörning eller 

autism och hamnar hos ett företag som exempelvis Misa där denne får träffa en 

arbetskonsulent. Misa AB som verksamhet är i sig ett medel för disciplinering. Redan i 

verksamhetsbenämningen ”daglig verksamhet med arbetslivinriktning” framkommer att 

arbete är den eftersträvansvärda norm som deltagaren förväntas inrätta sig i. I kartläggningen 

utsätts deltagaren för den individuella granskning som är särskilt utformad för samhällets 

avvikare. Arbetskonsulenten stöttar sedan personen i att hitta styrkor och stödbehov och 

utreder vilka så kallade problemområden som behöver genomgå en särskild anpassning för att 

arbete ska uppnås. En arbetskonsulent medverkar på så sätt till deltagarens disciplinering. Att 

bidra till att informera deltagaren om hur denne behöver förändra sig för att passa in på ett 

arbete riskerar också att medverka till en viss stigmatisering av deltagaren.   

 

Marknadsföringen av anställningsstöd kan dels bidra till stigmatisering dels vara ett medel för 

att i förlängningen motverka fördomar. I och med att arbetsgivare upprepade gånger 
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informeras om deltagarens oförmåga att arbeta på samma villkor som andra riskerar personen 

att aldrig bli sedd riktigt som alla andra, alltså att stigmatiseras. Å andra sidan hjälper de 

subventionerade anställningarna deltagaren att etablera sig på arbetsmarknaden och bevisa sitt 

värde om man faktiskt får en anställning. Fungerar anställningsstödet som det ska trappas det 

av successivt för att tillslut försvinna i takt med att deltagaren utvecklas. När arbetsgivaren 

och kollegorna lär känna deltagaren inordnas denne i gruppens normer och blir accepterad, så 

som Goffman (1972) beskriver. Fördomarna minskar när omgivningen ser att deltagaren kan 

arbeta tillfredställande. Deltagaren internaliserar gruppens gemensamma symboliska signaler, 

vilket också är en viktig faktor för deltagarens KASAM. Antonovsky (2005) påtalar att en 

ordnad tillvaro samt gruppidentifikation har stor betydelse för känslan av begriplighet. Att 

deltagaren kan umgås med sina kollegor eller lär sig följa sin arbetsgrupps klädkoder kan 

spela en viktig roll för möjligheten att bli anställd. 

 

Det tycks som att disciplineringen följer en person i alla aspekter från diagnos till anställning. 

När den disciplinära övervakningen involverar alla människor i en hela tiden roterande 

relation av att övervaka och bli övervakad blir den svår att få syn på. Att de normer som sätter 

ramarna för disciplineringen många gånger också är relativt osynliga ger en indikation på hur 

svårt arbete den person har som vill förändra samhällets syn på funktionsnedsättningar. Att 

tydligt synliggöra hur människor med lindrig utvecklingsstörning och autism fungerar i 

relation till arbete, samt att hitta kanaler för att nå de riktigt stora massorna under lång tid, är 

nog en av de viktigaste insatserna som kan göras i arbetet mot fördomar och stigmatisering. 

Lyckas man med det är det troligt att arbetsmarknaden öppnas upp i för dessa personer i större 

skala än i dagsläget.  

6.1.3 Samhälle och ekonomi 

I studien framkommer tydligt en genomgripande förändring av arbetsmarknaden under de 

senaste decennierna vilket bekräftas av Giddens (2007) beskrivning av den nya flexiblare 

ekonomin. Egenskaper som flexibilitet och social kompetens värderas högt på 

arbetsmarknaden vilket också syns i denna studie. Arbetsgivarna i studien vill gärna kunna 

flytta på personal och använda sin arbetskraft på olika ställen i organisationen under kortare 

perioder. Det påminner om hur Giddens (a.a.) beskriver att arbete idag många gånger innebär 

att man är verksam i tidsbegränsade projekt som vid avslutet övergår till något annat. Detta 

kan utgöra hinder att komma ut i arbete för en person som har behov av kontinuitet. När 

”okvalificerade” uppgifter försvinner försvårar det för deltagarna i den här studien som av 

olika orsaker inte upplever sig ha studieförmåga och därför inte kan tillgodogöra sig alla de 

lärdomar som krävs. Att klara av utbildningarna som arbetsgivaren erbjuder under tiden man 

är på praktik kan annars fungera som ett bevis på att man är lämplig att anställa. Utbudet av 

enkla rutinarbeten minskar och konkurrensen bland de som söker sig till dessa typer av 

arbeten ökar. Här kan personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och autismliknande 

tillstånd konkurreras ut, när personer med lindrigare svårigheter söker sig till samma typ av 

arbeten och dessutom erbjuds subventionerade anställningar från Arbetsförmedlingen.  

 

I studiens resultat framkommer att arbetsmarknaden ställer allt högre krav på personer som 

ska anställas. Giddens (2007)  teorier om den nya ”kunskapsekonomin” påvisar en förändring 

i kravbilden som bekräftar detta. Den förändrade arbetsmarknaden har förstås inneburit en 

upplevelse av högre krav för vissa grupper i samhället, exempelvis deltagarna i denna studie. 

Då kraven upplevs som för tuffa blir otryggheten större, inte minst i relation till sin 

privatekonomi. Det är viktigt att känna att man klarar av de krav som ställs på en person som 

är anställd, innan man väljer att tacka ja till en anställning. En anställning innebär en risk för 

svårigheter med privatekonomin om man av någon orsak inte får behålla sitt arbete. Då blir 
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ersättningarna från Försäkringskassan en trygghet med en stabil inkomst. Det blir lätt att tacka 

nej till ett anställningserbjudande om man inte känner sig redo att axla det ansvaret. På så sätt 

skapar utformningen av socialförsäkringssystemet och den nya ekonomin en inlåsningseffekt 

som indirekt kan hindra anställning för personer inom LSS personkrets 1.  

 

Samhället idag förväntar sig också att människor gör karriär (Giddens 2007). En person från 

LSS personkrets 1 som har svårt nog få ett första jobb, kan riskera att stigmatiseras om denne 

inte vågar tänka sig ytterligare arbetsplatsbyten. I resultatet av denna studie finns tendenser 

till att detta kan vara avhängigt Känslan av Sammanhang i arbetet. De deltagare som var 

benägna att drömma sig vidare i karriären var de som gav ett intryck av tilltro till sin egen 

förmåga, meningsfullhet i arbetet och en känsla av man kunde påverka sin situation. Hade 

man låg tilltro till att man kunde få ett lönearbete och uppvisade liten delaktighet i 

utvecklingen av sin situation ville man heller inte spekulera i möjligheten att göra någon 

vidare karriär. Pressen att skaffa sig ett jobb upplevdes tung nog. Som en arbetskonsulent 

valde att beskriva:  
 

”Jag tror att de känner av det här, du ska ha ett jobb. Det speglar sig i vårt samhälle. 

Vi har en arbetslinje, vi har en arbetsnorm. Inte bara i nutid utan i Sverige är ju arbete liksom… 

det är det lutherska arbete. Det är ju rening.” 

6.2 Diskussion av tidigare forskning 

Nu går diskussionen vidare från att avhandla resultatet i förhållande till den teoretiska ramen 

till att diskutera forskningsöversikten och hur denna studie förhåller sig till den. 

Forskningsöversikten delades upp i tre områden: Normalisering, Hållbart stöd till arbete och 

Funktionsnedsättning som stigma (se kapitel 3) som kommer att diskuteras här.   

 

Det är tydligt att deltagarna som medverkat i denna studie eftersträvar en normaliserad 

tillvaro. Det blir naturligt om man ser till Tidemans (2000) resultat som påvisar sämre 

levnadsvillkor på alla livsområden för personer med lindrig utvecklingsstörning än för andra. 

Deltagarna som medverkat i den här studien ser lönearbete som en väg in i ett normaliserat 

leverne och således en förbättring av levnadsstandarden. Tideman påvisar att 

kommunaliseringen av särskolan har resulterat i att fler elever med skolsvårigheter än tidigare 

kategoriseras som funktionsnedsatt och överförs till särskolan. Det är rimligt att anta att elever 

som redan i grundskolan kategoriseras som funktiosnedsatt tenderar att bära med sig den 

definitionen in i ett arbetsliv i vuxen ålder, vilket skulle kunna öka risken att personen blir 

utsatt för stigmatisering och minska möjligheten till ett normaliserat leverne. Ser man till 

denna studies resultat som visar att det kan bli svårare att nå en anställning om en person som 

behöver det får vänta långt upp i vuxen ålder innan rätt stödinsatser sätts in. En noggrann 

bedömning innan valet att överföra en person till särskolan är således viktigt.   

 

En del forskning har genomförts gällande personer med funktionsnedsättningar och stöd till 

arbete. Det är dock få studier som inriktar sig specifikt på den här målgruppen. I den här 

uppsatsen presenteras en studie av Sandra Lee Fornes (2007) som fastslår självbestämmande 

som en faktor som förutspår anställning för personer med lindrig utvecklingsstörning. Denna 

studie har inte använt sig av begreppet självbestämmande, men resultaten visar att personen 

måste vara involverad i sin process. Sökandet av arbetsplatser bör i så hög grad som möjligt 

utgå från individens önskan, intressen och kunskaper för att bli framgångsrik. Individen 

behöver också vara medveten om och förstå varför en situation ser ut på ett visst sätt för att 

kunna göra adekvata val inför praktik och arbete. På så sätt skapas trygghet, begriplighet, 
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självförtroende samt meningsfullhet i arbetet, faktorer som tycks vara betydelsefulla för att nå 

en anställning.  

 

Att några av de större svårigheterna för en etablering på arbetsmarknaden ligger i de sociala 

kontakterna framkommer i denna studie likväl som hos Hurlbutt & Chlamers (2004) och hos 

Johanna Gustavsson (2014). Gustavssons resultat tangerar på många sätt denna studie, dels i 

fråga om öppenhet om funktionsnedsättningen som framgångsfaktor för anställning dels 

angående vikten av en naturlig inkludering. Enligt Gustavsson (a.a.) behöver klientens 

arbetsförhållanden likna de andra medarbetarnas i så hög grad som möjligt. Detta bekräftar 

denna studies resultat att direkt stöd under arbetspassen bör minimeras. För mycket stöd 

sänder budskapet att personens inte har tillräcklig arbetsförmåga för anställning. Att 

deltagarens insatser måste löna sig ekonomiskt för arbetsgivaren framkommer hos Gustavsson 

(a.a.) likväl som i denna studie.  

 

Många personer med funktionsnedsättningar uppger sig bli utsatta för stigmatisering 

diskriminering i arbetslivet. Denna studie bekräftar resultaten om rädsla för stigmatisering 

som framkommer hos Shier, Graham & Jones (2009). Personerna som medverkade i den 

studien undvek att berätta om sin funktionsnedsättning inför en intervju på grund av rädsla för 

att definieras utifrån sin funktionsnedsättning istället för sin kompetens. I denna studies 

diskussion om att arbetsgivare aldrig överväger att anställa en person med 

funktionsnedsättning utan anställningsstöd framkommer en tendens att definiera personen 

utifrån funktionsnedsättning istället för egenskaper och kompetens. Detta kan ses som en form 

av diskriminering. Att en del arbetskonsulenter vittnar om hur deltagare nekas praktik på 

grund av sin funktionsnedsättning är också exempel på diskriminering som personerna kan bli 

utsatta för. Vissa deltagare vittnar också om stigmatisering och stundtals dåligt bemötande på 

arbetsplatser samt att man önskar att minska eller ”få bort” fördomar om lindrig 

utvecklingsstörning. Förutom stigmatisering kommer analysen också in på disciplinering. 

Tendensen att kategorisera människor och diskvalificera de som inte passar in i ett 

normsystem utgör förstås en grundorsak för diskriminering i arbetslivet. Den diskriminering 

som Shier, Graham & Jones (a.a.) gör gällande kan ses som en raffinerat sätt att examinera 

och diskvalificera de personer som man bedömer inte passar in, vilket förstås är något som 

denna studies deltagare utsätts för då de nekas anställning eller praktik. Liksom i denna 

studie, lyfts utbildning om funktionsnedsättning också fram som en viktig insats för att 

komma tillrätta med stigmatisering och diskriminering i arbetslivet.  

 

Denna studies resultat talar om vikten av arbetsgivare som värnar mångfald i arbetsgruppen. 

Det förekommer också två skilda synsätt i analysen kring hur personer ur personkrets 1 LSS 

kan nå ett lönearbete. Dels ett medicinskt synsätt där individen förväntas anpassa sig, dels ett 

socialt synsätt där arbetsplatsen och omgivningen ska anpassas för att passa individen. Dessa 

anpassningar bör dels ske direkt på arbetsplatsen i form av fördelning av arbetsuppgifter eller 

förläggning av arbetstider, dels genom en kunskapsökning och en attitydförändring hos 

arbetsgivare och andra samhällsinstanser. Enligt). Utgår man från Oliver & Barnes (1998) 

studie där kritik mot det medicinska synsättet kritiseras skulle fokus för deltagarna i denna 

studie ligga på arbetsanpassningar av arbetsplatsen och utbildning av arbetsgivaren. Ser man 

till resultaten som framkommer hos Roulstone & Warren tycks engelska arbetsgivare, liksom 

politiker, föredra det medicinska synsättet. Rapporter om hinder på arbetsplatser fokuseras på 

personer i personalgruppen med funktionsnedsättningar. På så sätt är det enkelt att visa upp att 

man befrämjar mångfald i företaget. Att rapportera hinder som föreligger i arbetsmiljön, och 

åtgärda dessa hinder, riskerar att skapa en bild av ett företag som inte anställer personer med 

funktionsnedsättning. Om hinder åtgärdas är ingen medarbetare längre är förhindrad i arbetet. 
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Detta kan utgöra en risk för personer med funktionsnedsättning som vill ha ett arbete. Om det 

medicinska synsättet får råda och hinder i arbetsmiljön inte åtgärdas, riskerar det att exkludera 

personerna från att alls bli anställda. De kanske inte klarar av att utföra arbetet. 

 

Det framkommer inga direkt nya resultat i denna studie jämfört med den tidigare forskningen. 

Dock kan utveckling av vissa resultat urskiljas. Exempelvis kan diskussionen av 

disciplinering som framkommer i denna studie ses som en vidareutveckling av resultaten 

kring diskriminering hos Shier, Graham & Jones (2009). Även analysen av rollen som 

arbetskonsulent och den disciplinerande verkan yrkeskategorin kan ha i sitt utövande, är ett 

perspektiv som saknas i den tidigare forskningen. Om man som arbetskonsulent inte är 

medveten om detta finns en risk för stigmatisering av de deltagare man arbetar med.   

6.3 Metoddiskussion 

För att en studie av detta slag ska ha en adekvat validitet är det viktigt att hela processen 

genomförs på rätt sätt, något som är särskilt svårt med användandet av en hermeneutisk 

ansats. Enligt hermeneutiken existerar ingen objektivitet. All förståelse påverkas av de 

erfarenheter och tidigare kunskaper forskaren bär med sig, vilket kräver en känslighet inför 

materialet och de resultat som framkommer. Hermeneutiken är egentligen ingen metod i strikt 

mening, utan snarare ett fundament att bygga ett vetenskapligt arbete på. Ansatsens 

grundtanke om att ingen tolkning är förutsättningslös utan allt bygger på förförståelse, ger den 

en näst intill deduktiv inriktning. Den stora svårigheten ligger i dess öppenhet och att inga 

konkreta riktlinjer för tolkningsprocessen finns tillgängliga. Detta ställer höga krav på 

kreativitet hos forskaren, och en förmåga att på sitt eget sätt nå fram till en allomfattande 

huvudtolkning. Inledningsvis under studiens planeringsstadium förelåg en önskan att utveckla 

förståelse för de svårigheter deltagare på Misa kan möta när de försöker etablera sig på den 

reguljära arbetsmarknaden. Detta är ett fenomen som kan upplevas ytterst oklart då 

upplevelserna och därigenom tolkningarna kan se olika ut hos olika människor. Utifrån den 

hermeneutiska öppna frågandets princip formulerades syftesformuleringen och 

frågeställningarna till en önskan om förståelse för de erfarenheter som personer från LSS 

personkrets 1 har gjort när de försökt att komma ut i anställning på den reguljära 

arbetsmarknaden, samt hur arbetssättet för att hjälpa dessa personer skulle kunna se ut. För att 

uppnå en djupare förståelse sammanfördes deltagarnas erfarenheter med arbetskonsulenternas 

och arbetsgivarnas som alla utgår från sina egna upplevelsehorisonter. Det krävdes utrymme 

för en hel del tolkning med pendlande mellan delar och helhet, förståelse och förförståelse. 

Därför framstod hermeneutiken som det självklara valet för metodologisk ansats.  

 

Förutom förförståelse från arbetet som arbetskonsulent har det deduktiva inslaget haft visst 

genomslag i valet av teoretisk referensram. Inledningsvis var teorin KASAM av Antonovsky 

(2005) intressant. Under undersökningens framväxt fick också teorier om disciplinering 

(Foucault 2003) och  stigma (Goffman 1972) den nya kunskapsekonomin (Giddens 2007) 

inkluderas och lägga grunden för undersökningen riktning ibland annat i utformning av 

intervjuguide. I en öppen analysansats som hermeneutiken har detta förfarande varit 

nödvändigt för att finna en inledande riktning och slutligen nå en allomfattande 

huvudtolkning.  

 

Som författare av denna uppsats som samtidigt arbetar som arbetskonsulent på Misa AB har 

det varit viktigt att de egna värderingarna kring ämnet inte ska ha fått styra materialet utan 

eftertanke. En öppenhet i intervjusituationerna för att finna respondenternas egentliga mening 

har således varit extra viktig att upprätthålla, särskilt i intervjusammanhang med de egna 

arbetskollegorna. Detta har varit en utmaning i intervjuer med deltagare som emellanåt har 
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haft svårt att förstå allt för abstrakta frågor. Antingen – eller frågor som belyst olika 

perspektiv kring ett område har i sådana situationer fått fungera som ett sätt att stämma av 

huruvida rätt mening uppfattats. Utmaningen har utökats av att hermeneutiken förespråkar 

dialog som ett verktyg för att ett meningsutbyte ska kunna ske mellan intervjuare och den som 

blir intervjuad. På så sätt förväntas en djupare förståelse växa fram. Att noggrant stämma av 

att respondenternas mening framkommit i det som sagts har varit av största vikt. Detta har 

gjorts bland annat genom kontrollfrågor av antingen – eller typ eller genom att som 

intervjuare redogöra för den egna tolkningen och få en bekräftelse eller en korrigering som 

respons. Att särskilt ifrågasätta tolkningarna och kritiskt granska materialet från intervjuerna 

med de egna arbetskonsulentkollegorna har varit särskilt nödvändigt för trovärdigheten.  

 

Viktigt att ha i åtanke när man genomför en hermeneutisk undersökning med tolkning som 

grund är att resultatet inte är helt generaliserbart eftersom erfarenheter alltid skiljer sig mellan 

individer. Bekvämlighetsurvalet i den här studien drar ner möjligheten att generalisera 

ytterligare. Å andra sidan kan generaliserbarhet knappast sägas vara den hermeneutiska 

studiens övergripande målsättning generellt sett. Så länge resultaten kan anses vara rimliga 

utifrån forskningsområde och den företeelse som undersöks kan studiens resultat ändå sägas 

vara validerat (Ödman 2007). Då det är fullt rimligt att anta att personer från LSS personkrets 

1 bland annat vill uppnå ett normaliserat leverne genom arbete, och exempelvis har behov av 

både trygghet och meningsfullhet för att ett arbete ska fungera (se fler exempel i nästföljande 

kapitel). Ur sekretesshänsyn och risk för identifikation med så tunt urval har det varit viktigt 

att låta framställningen av resultatet se ut som det gör. Deltagares intervjuer redogörs för ihop. 

Likaså arbetskonsulenternas och arbetsgivarnas intervjuer. Att texten och analysen varit 

könsneutral och utan hänvisning till etnicitet, eller ålder kommer av samma orsak. Likaså 

valet att inte särskilja analysen mellan funktionsnedsättningarna lindrig utvecklingsstörning 

och autism.  

6.4 Svar på forskningsfrågorna 

Slutligen har studien genomförts och ett resultat och en analys presenterats. Syftet att finna 

förståelse för hur det kommer sig att målgruppen LSS personkrets 1 har svårare att nå 

anställning än andra målgrupper inom Misa har inte helt uppnåtts. För detta skulle 

förmodligen krävas fler liknande studier av de andra målgrupperna inom Misa som kan 

användas som jämförelse. Dock kan en förståelse för dessa personer upplevelser av att 

försöka nå en anställning ändå vara betydelsefull i ett fortsatt arbete för att stötta dessa 

personer till anställning. Här ska här redogöras kortfattat för de viktigaste svaren på studiens 

frågeställningar som presenterades i kapitel 1.5.  

 

Vilka erfarenheter föreligger för personer inom LSS personkrets 1, samt för deras 

arbetskonsulenter och arbetsgivare, när de vill komma ut i anställning på den reguljära 

arbetsmarknaden?  

 

De viktigaste erfarenheterna som framkommer i resultaten är:  

 

 Personer inom LSS personkrets 1 eftersträvar man ett normaliserat leverne. Arbete 

anses vara ett konkret medel för att uppnå en livsföring på samma villkor som andra.  

 I sin personalgrupp eller när man söker arbete upplever vissa personer ibland 

stigmatisering, eller rädsla för stigmatisering på grund av funktionsnedsättningen. 

Erfarenheterna är att stigmatisering beror på okunskap om funktionsnedsättningar. En 

del blir också utsatta för diskriminering på grund av detta.  
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 Arbetskonsulenter ger inget utrymme för arbetsgivaren att ta ställning till deltagarens 

arbetsförmåga utan anställningsstöd, vilket i sig kan ha en stigmatiserande verkan.   

 Att företaget har ett generellt mångfalds- och CSR-arbete och förespråkar olikheter i 

arbetsgruppen ses som en framgångsfaktor för att nå anställning. Detta upplevs också 

som betydelsefullt i arbetet mot fördomar och stigmatisering.  

 För personer inom LSS personkrets 1 är trygghet en betydelsefull faktor för att nå en 

anställning. Trygga relationer i personalgruppen är viktigt för att våga tala om hur man 

vill utforma sin situation och för att situationen ska upplevas stabil. Trygghet i sin 

egen kompetens och arbetsförmåga är viktigt för att kunna hantera de utmaningar man 

ställs inför. En god matchning mot arbete skapar trygghet och ger arbetet mening. 

 En framgångsfaktor för anställning är introduktion och lärande på personens villkor.   

 Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på social kompetens. Där svårigheter att 

hantera sociala kontakter föreligger anses dessa vara ett av de större hindren för att nå 

anställning för personer inom LSS personkrets 1.  

 Att inte släppas in på arbetsmarknaden under lång tid kan i sig skapa hinder för 

anställning. Ovana att arbeta, lågt självförtroende och en föreställning om att man inte 

kan klara av ett arbete är faktorer som kan minska möjlighet till anställning.  

 Arbetsgivare får många gånger för lite information om personens funktionsnedsättning 

och svårigheter, vilket utgör en risk för sämre bemötande och sämre naturligt stöd. I 

längden kan detta innebära en förlorad anställning för personen.   

 Företagets ekonomi är en grundförutsättning för anställning, vilken kan vara avhängig 

samhällsekonomin. 

 Personer med lindrig utvecklingsstörning och autism konkurreras ut av personer med 

lindrigare svårigheter. Arbetsgivaren vill gärna ha anställda med lönebidrag men så 

litet arbetsförmågebortfall som möjligt. 

 

Hur kan arbetssättet för att hjälpa personer inom LSS personkrets 1 att uppnå anställning, 

utformas? 

 

 Satsa på att personen inkluderas i personalgruppen på ett naturligt sätt. Inkludering i 

gruppen skapar trygghet både för den enskilde och för arbetsgivaren. På så sätt ökar 

personens möjligheter att stanna kvar på arbetsplatsen. 

 Skapa förutsättningar för ett naturligt stöd på arbetsplatsen. 

 Minimera arbetskonsulentens direkta stöd under arbetspassen. Det kan signalera 

oförmåga att fungera på arbetsplatsen på samma sätt som de andra medarbetarna. 

 Den enskilde ska vara tydligt involverad i sin egen process, förstå varför olika 

situationer utvecklas som de gör samt stöttas i att arbeta mot sin målsättning. Arbete 

bör matchas mot kunskap och erfarenheter för att skapa trygghet och självförtroende.   

 Stöd till en person ska vara individualiserat, alltså utgå från dennes förutsättningar.  

 Stötta personen till att finna meningsfullhet i arbetet.  

 Skapa en tydlig planering mot anställning. Involvera arbetsgivaren tidigt i planeringen. 

 Ge arbetsgivaren stöd i att hantera situationer kring deltagaren. Stötta arbetsgivaren i 

att finna en balanserad kravnivå som personen kan hantera. Låt deltagaren ta eget 

ansvar för alla aspekter av processen i så hög grad som möjligt. 

 Ha en öppen dialog med arbetsgivaren kring funktionsnedsättningen eller 

svårigheterna.  

 Skapa förutsättningar för arbetsgivaren att ta ställning till huruvida deltagaren kan vara 

anställningsbar utan anställningsstöd. På så sätt kan risken för stigmatisering minska. 
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 Satsa på utbildning om funktionsnedsättning. Sträva efter att nå så många arenor som 

möjligt. Kunskap minskar stigmatisering och öppnar upp arbetsmarknaden. 

 Uppmärksamma och synliggör de arbetsgivare som tar ett ansvar och värnar mångfald 

inom sitt företag. Använd dessa som reella exempel på att det faktiskt fungerar att 

arbeta med en lindrig utvecklingsstörning eller autism.  

 

Arbetskonsulenter på en daglig verksamhet med arbetsinriktning, som exempelvis Misa AB, 

behöver vara medveten om den disciplinerande verkan verksamheten har och hur 

disciplinering och stigmatisering hänger ihop. Om en arbetskonsulent utvärderar och talar om 

för deltagaren att denna behöver anpassa sig för att passa in i en arbetssituation, förekommer 

en form av stigmatisering hur välvilliga arbetskonsulentens motiv än är. Arbetet som 

arbetskonsulent kräver således en stor portion känslighet inför sitt yrkesutövande och 

medvetna val kring fokus i det stöttande arbetet. I grund och botten rör det sig om vilket 

synsätt man eftersträvar att ha på funktionsnedsättningar. Ska det medicinska synsättet råda, 

där deltagaren förväntas inordna sig i en arbetsnorm för att undvika stigma? Eller ska 

resurserna läggas på ett socialt perspektiv där normförändring i samhället och anpassningar i 

omgivningen ska ligga i fokus? Bör dessa två synsätt kombineras, och hur kan detta i så fall 

göras på ett adekvat sätt? 

6.5 Förslag till framtida forskning  

Som påtalat i föregående avsnitt har syftet att förstå hur det komma sig att målgruppen LSS 

personkrets 1 har svårare att komma ut i anställning än andra målgrupper inom Misa inte helt 

besvarats i denna studie. För detta skulle liknande, jämförande studier av fler målgrupper 

behöva genomföras, något som skulle vara ett intressant komplement till denna studie. I en 

liknande studie med större och mer differentierat urval hade det också varit intressant med en 

intersektionell analys. Då hade man kunnat se om mönster utifrån kön, etnicitet, ålder och 

framförallt olika funktionsnedsättningar hade framkommit. Det hade även varit intressant att 

se om andra mönster utvecklats utifrån dessa kriterier. Jag skulle också gärna se forskning 

som låter fler berörda parter, exempelvis anhöriga och handläggare på socialtjänsten och 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan komma till tals. På så sätt skulle fler 

perspektivskapa ytterligare förståelse för problemställningarna.  

Ett intressant komplement till den här studien skulle vara att se hur upplägget i en daglig 

verksamhet med arbetsinriktning lägger grunden för ett framgångsrikt inträde på 

arbetsmarknaden. Det skulle vara betydelsefullt att mäta hur Individuellt Stöd i Arbete (ISA), 

som är inspirerad av Supported Employment, skapar framgång genom att eftersöka de 

faktorer som redan i modellens inledningsskede predicerar anställning.   

I denna studie har risken för anställningsstödens stigmatiserande verkan lyfts upp. Studiens 

analys påtalar att om en arbetsgivare måste kompenseras med ett anställningsstöd för att en 

person med funktionsnedsättning ska anses vara anställningsbar, kan det ligga till grund för en 

stigmatisering. Att studera detta närmare genom att undersöka synen på personer som anställs 

med en subvention genom Arbetsförmedlingen, skulle ge intressanta indikationer angående 

hur dessa stöd bör användas och säljas in för att stigmatiseringseffekten ska minimeras. 
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Slutord 

Jag vill sända ett stort tack till er deltagare på Misa AB som med intelligens och integritet 

delat med er av berättelser om hur just er väg mot anställning sett ut. Jag tackar samtidigt de 

arbetskonsulenter och arbetsgivare som delat med sig av erfarenheter och kloka synpunkter. 

Det är en delikat uppgift att göra tolkningar av andras upplevelser. Jag kan bara ödmjukt 

hoppas att jag gjort er mening rättvisa och be om ursäkt för de fel och misstag som 

förmodligen smugit sig in.  

Jag vill också tacka min handledare Magnus Tideman, som vid sidan av sin profession som 

professor inom handikappvetenskapen vid Högskolan i Halmstad och sitt arbete på Misa AB, 

tagit sig tid att ge mig kompetent rådgivning. Jag sänder tacksamhet till min chef på Misa AB 

som erbjudit mig arbetstid och kontinuerlig uppmuntran. Jag tackar också ni som hjälpt mig 

med faktagranskning och korrekturläsning. Allt detta har varit mycket uppskattat.  

  



Sida | 47  

 

Litteraturlista 

Alan Roulstone & Jon Warren (2006) Applying a barriers approach to monitoring 

disabled people’s employment: implications for the Disability Discrimination Act 2005 , 

Disability & Society, 21:2, 115-131. 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod (uppl 2). Lund: Studentlitteratur.   

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium (2. Utg.). Stockholm: Natur och Kultur.  

Bengtsson, H. (red.). (1998). Politik, lag och praktik: implementeringen av 1994 ås 

handikappreform. Lund: Studentlitteratur.   

Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder (uppl 1:4). Malmö: Liber AB.  

E. Fohlstedt (2012), Funktionsnedsättning och arbete: vad gör kommuner och landsting.  

Stockholm: Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 

EUSE (2012). Europeiska Unionen för Supported Employment - verktygslåda. Europeiska 

unionens stöd för sysselsättning/Leonardo allians.  

Fornes, S. (2007). Examining a proposed job retention model for adult workers with mental 

retardation in supported employment. Miami, Florida: Florida International University 

Foucault, M. (2003). Övervakning och straff (4. Utg.). Lund: Arkiv förlag.  

Gillberg, C. (1992). Autism oh autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna (2. 

Utg.). Stockholm: Natur och Kultur.  

Giddens, A. & Griffits, S. (2007). Sociologi (4., omarb. Uppl.). Lund: Studentlitteratur.   

Goffman, E. (1972). Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Nordstedts  

Gustavsson, J. (2014). Supported employment I en svensk kontext – förutsättningar när 

personer med funktionsnedsättning når, får och behåller ett arbete. Studies from the Swedish 

institute for disability research 59. Örebro University.  

Hartman, J. (2001). Grundad teori – teorigenerering på empirisk grund. Lund: 

Studentlitteratur.  

Hurlbutt & Chalmers (2004) Employment and adults with Asperger syndrome. Fokus om 

autism and other developmental disabilities. Volume 19, number 4, winter 2004, pages 215-

222.  

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (uppl 2). Lund: 

Studentlitteratur.  

Kylen, G. (1981). Begåvning och begåvningshandikapp. Stockholm: Stiftelsen ALA.   

Littorin, S-O. (2010). Uppdrag arbete. Stockholm: Ekerlids.  

Michael Shier , John R. Graham & Marion E. Jones (2009) Barriers to 

employment as experienced by disabled people: a qualitative analysis in Calgary and Regina, 

Canada, Disability & Society, 24:1, 63-75. 

Milesson, L. & Sjöberg, M. (2011). Tre steg till arbete – att ge stöd med ISA-metoden och 

Supported Employment. Stockholm: Misa AB.  

Oliver, M. & Barnes, C. (1998). Disabled people and social policy. London: Longman 

Ruth Lewis, Lynn Dobbs & Paul Biddle (2013) ‘If this wasn’t here I probably 

wouldn’t be’: disabled workers’ views of employment support, Disability & Society, 28:8, 

1089-1103. 

Tideman, M. (2000). Normalisering och kategorisering – om handikappideologi och 

välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Göteborgs 

Universitet: Institutionen för socialt arbete. Johansson och Skyttmo Förlag.  

Wing, L. (2012). Autismspektrum: handbok för föräldrar och professionella (uppl 2). Lund: 

Studentlitteratur.  

M. Corbiere & N. Lanctot (2011) Salient components in supported employment 

programs: Perspectives from employment specialists and clients. Work 39. Pages 427 – 439. 



Sida | 48  

 

Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förstående vetande - hermeneutik i teori och praktik. Göteborg: 

Norstedts.  

Elektroniska referenser 

www.arbetsformedlingen.se, Hämtad 25 september, 2014, från: 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare.html 

 

www.misa.se, Hämtad 20 september, 2014, från: http://www.misa.se/om-misa/ 

 

Regeringens proposition 1992/93:159, Om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Hämtad 30 september, 2014, från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-199293159-om-stod-och-s_GG03159/ 

 

Regeringens proposition 1999/2000:79, Från patient till medborgare – en nationell 

handlingsplan förhandikappolitiken. Hämtad 30 september, 2014, från: 

http://www.regeringen.se/sb/d/198/a/1478 

 

SCB, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, 2013. Hämtad 

23 oktober, 2014, från: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-

detaljerad-information/?publobjid=23208 

 

SFS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hämtad 26 september, 

2014, från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993387-om-stod-och-ser_sfs-1993-387/ 

 

Vetenskapsrådet. (2012). Forskningsetiska principer – inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 10 september, 2014, från Vetenskapsrådet: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

  



Sida | 49  

 

Bilagor 

Bilaga 1: Förfrågan till arbetskonsulententerna att bjuda in lämpliga deltagare 

 
Hej, 
Jag heter Marie Holmbom och arbetar som arbetskonsulent på Misa i Kista. Jag har läst en 
beteendevetenskaplig utbildning vid Mälardalens högskola i Västerås innan jag inledde min 
anställning på Misa. Nu är det dags för mig att skriva min c-uppsats, och vill be om din hjälp att hitta 
deltagare/respondenter som vill vara med i min studie.  
Syfte med uppsatsen 
Syftet med undersökningen är att undersöka vilka svårigheter med att komma ut i anställning som 
föreligger för personer med lindrig utvecklingsstörning. Jag ska också titta på hur vi på Misa som 
arbetar med den målgruppen kan underlätta den processen. Jag vill göra detta genom att genomföra 
intervjuer med 3-4 deltagare, samt deras arbetskonsulenter och arbetsgivare. Då vi på Misa har haft 
svårare med att skapa anställningar för personer med lindrig utvecklingsstörning än för övriga 
målgrupper, ser jag en vinning i att titta på de här frågorna i min uppsats. Som några av er säkert vet 
har det tidigare gjorts en undersökning (c-uppsats) kring anställning av personer med lindrig 
utvecklingsstörning. Då lades fokus endast på arbetsgivarens perspektiv. Den här studien kommer att 
bli en breddning av den tidigare undersökningen då underlaget kommer att ta upp fler perspektiv i och 
med att även arbetskonsulenter och deltagarna själva kommer till tals. Analysen kommer således att 
grundas på fler parametrar som påverkar anställningsprocessen vilket ger en adekvat bild av 
problemet och hur arbetet mot anställning kan underlättas. Detta kommer att vara till gagn för alla i 
företaget som arbetar med målgruppen. Av den orsaken, samt av sekretesskäl, önskar jag din hjälp att 
ta ut min förfrågan till de deltagare på enheten som uppfyller urvalskriterierna.  
Urval 

 Personer som är diagnosticerade med lindrig utvecklingsstörning, 

 och som har stöd genom LSS och är inskrivna i Misas dagliga verksamhet, 

 och som har som mål med sin verksamhet att nå en anställning. 

Bland dessa vill jag tala med: 

 Personer som har/har haft praktik, men där praktiken inte har lett till anställning eller där 

man vet att den inte kommer att leda till anställning trots att personen vill det. 

 Jag vill också tala med personer som har gjort praktik som har lett till anställning. 

Det är viktigt att personerna godkänner att jag talar med deras arbetskonsulent och med deras 
arbetsgivare kring hur processen har fortlöpt. 
Förutsättningar för deltagande i undersökningen 
 
Min studie är en kvalitativ undersökning vilket innebär att jag eftersöker respondenternas upplevelser 
av att arbeta mot anställning. Jag kommer att göra en intervju med varje person som kommer att ta 
mellan en halvtimme och en timme. Vi träffas på en tid och en plats som passar deltagaren och jag 
bjuder på fika under samtalet. Det är frivilligt att vara med i undersökningen och deltagaren kan välja 
att avbryta intervjun när som helst. Denne kan också välja vilka frågor den vill svara på och inte. 
Deltagande i studien är anonymt genom att jag tar bort namn, platser och annat som kan identifiera 
personen. Jag önskar att få spela in intervjuerna för att lättare komma ihåg vad vi pratat om och det 
inspelade materialet kommer att förstöras när uppsatsen är klar. Det som framkommer i studien 
kommer endast att användas i forskningssyfte.  
 
Jag är mycket tacksam för din hjälp.  
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Bilaga 2: Inbjudan till att medverka i studien, deltagare 

 

Jag skulle vilja ha din hjälp! 
Jag heter Marie Holmbom och ska skriva en uppsats på universitet om hur det är att 
ha praktik och försöka få ett jobb med lön. Därför vill jag gärna träffa dig och fråga 
hur du tycker att det är att vara på praktik, om du vill ha en anställning, vad som är 
lätt och vad som är svårt när man ska jobba mm. 
Vad vill jag göra? 
Jag vill intervjua dig och din arbetskonsulent och din arbetsgivare. 

 Jag kommer att bjuda på fika under tiden vi pratar.  

 Vi kommer att prata i ungefär en timme. 

 Vi träffas på din Misa-enhet. 

 Vi träffas en tid som du tycker är bra. 

Att vara med i intervjun är:  

 Frivilligt 

o Du väljer själv om du vill vara med.  

o Du väljer själv vilka frågor du vill svara på.  

o Du kan avbryta intervjun när du vill, även om vi inte är klara. 

 Anonymt; ingen kommer att veta vad du har berättat. 

 Jag vill få spela in intervjun för att lättare komma ihåg vad vi pratat om.  

 Jag kommer att vilja skriva anteckningar efter att vi pratat.  

 Jag kommer att förstöra inspelningarna och anteckningarna när uppsatsen är 

klar.  

 Det är bara jag som kommer att lyssna på inspelningarna.  

 Allt du berättar kommer endast att användas i min uppsats.  

Om du vill vara med: 
Jag hoppas att du vill träffa mig. Har du frågor innan du bestämmer dig så hör 
gärna av dig till mig (ring eller maila). När du bestämt att du vill bli intervjuad så:  

 Ring till mig, eller  

 Be att din arbetskonsulent ringer till mig, eller 

 Skicka ett mail till mig. 

 
Telefonnummer: 08-515 161 74 
E-postadress: marie.holmbom@misa.se 
 
Det är bra om du kan höra av dig så fort så möjligt. Jag blir väldigt tacksam för din 
hjälp.  
Med vänliga hälsningar  
Marie Holmbom 
Arbetskonsulent  
Misa Kista  
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Bilaga 3: Intervjuguide deltagare 

 

1. Vi känner ju inte varandra så kan du börja med att berätta lite om dig själv? 

2. Hur ser din nuvarande sysselsättning/arbete ut? Var jobbar/praktiserar du? Med vad? 

Typ av anställning? Anställningsstöd? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Hur mycket jobbar du under veckan?  

5. Egen beskrivning av diagnos/svårigheter/vad du har lätt med/hur det påverkar arbetet?  

6. Vad betyder ett/ditt arbete för dig? Varför vill du ha ett/ditt arbete? 

7. Vad är viktigast för dig med att ha ett arbete?  

8. Vad är svårt för dig på arbetet?  

9. Vad är lätt för dig på arbetet?  

10. Vad är roligt för dig på arbetet? 

11. Vad är tråkigt för dig på arbetet? 

12. Hur får du instruktioner på arbetet? 

13. Är det lätt eller svårt att förstå vad och hur du ska göra? 

14. Är det lätt/svårt att tro på att du kommer att klara av det du ska göra på 

arbetet/praktiken? I vilken utsträckning? 

15. Har arbetet/praktiken anpassats något efter dina behov? 

16. Har du något särskilt stöd på arbetet/praktiken? Hur ser det ut isf.? 

17. Hur mår du efter att du arbetat? 

18. Hur får du ihop arbetet med din övriga tillvaro? (Vardagsrutiner, fritidsintressen, andra 

göromål etc.) 

19. Vad är viktigt för att kunna leva ett bra liv?   

20. Vad tycker dina anhöriga (familj, vänner) om att du har ett/vill ha ett arbete? 

21. Vad tycker andra personer om att du har ett/vill ha ett arbete? 

22. Vad har din familj, dina vänner eller andra personer tyckt om att du inte har haft ett 

arbete? 

23. Arbetar du tillsammans med kollegor eller ensam?  

24. Umgås du med dina kollegor på arbetet/praktiken? På raster? Vid sidan av arbetet? 

25. Hur är relationen till din chef? 

26. Vad har din chef tyckt om att du vill ha arbete med lön? 

27. Vad har dina kollegor tyckt om att du vill ha arbete? 

28. Hur länge har du varit på Misa? 

29. Vad har du fått för hjälp från Misa? 

30. Vad hjälper Misa dig med idag? På arbetet? Vid sidan av arbetet? 

31. Hur har varit att träffa din arbetskonsulent? 

32. Vad har du saknat i hjälpen från Misa?  

33. Vad har du för framtidsplaner?  

34. Kommer du att byta arbete någon gång? Varför vill du det?  

35. Tror du att det kommer att vara lätt eller svårt att nå dina mål? 

36. Vad tror du har gjort att du fått ett arbete? (om anställd) 

37. Vad tror du har gjort att du inte fått ett arbete? (om endast praktik) 
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Bilaga 4: Samtyckesblankett deltagare 

 

Samtycke (deltagare) 
 

- Jag vill vara med i Marie Holmboms undersökning som handlar om anställning för 

deltagare på Misa AB. 

- Marie får intervjua mig och spela in samtalet. 

- Marie är den enda personen som kommer att lyssna på det som spelas in. 

- Inspelningen kommer att förstöras när Marie är klar med uppsatsen. 

- Marie kommer att skriva anteckningar under tiden vi pratar och efter intervjun.  

- Anteckningarna kommer att förstöras när Marie är klar med uppsatsen. 

- Jag vet om att det är frivilligt att vara med i undersökningen och att jag när som helst 

kan säga till om jag inte vill vara med i undersökningen. 

- Jag vet att jag själv väljer vilka frågor jag vill svara på och inte. 

- Mitt namn kommer inte att vara med i uppsatsen. 

 

 

 

_______________________________  

Namn  

 

 

_______________________________  

Underskrift  

 

 

_______________________________  

Ort och Datum  
 

 

 

 

Jag godkänner att Marie kommer att intervjua min arbetskonsulent och min 

arbetsgivare.     (   ) Ja (   ) Nej 
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Bilaga 5: Intervjuguide arbetskonsulent 

 
Intervjuguide (Checklista AK, AH) 
 

1. Du arbetar ju med xx, hur ser du på hens situation? 

2. Hur har arbetet med xx sett ut? 

a. Inför arbete/praktik 

b. På arbetet 

c. Övrigt stöd 

d. Upplägg 

e. Övriga involverade parter (inblandning, bemötande, krav)  

3. De viktigaste faktorerna för att målet anställning uppnåddes/kommer att 

uppnås alternativt inte uppnåddes/kommer att uppnås? 

4. Vad har varit lätt i arbetet mot anställning? Vad har varit svårigheterna? Vad 

borde göras/ ha gjorts annorlunda som du ser det? 

a. För deltagaren 

b. För dig som arbetskonsulent 

c. För arbetsgivaren 

d. För andra involverade parter 

5. Vad har du dragit för lärdomar av arbetet med xx gällande att arbeta mot 

anställning.  

6. Övrigt att tillägga.  
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Bilaga 6: Samtyckesblankett arbetskonsulent 

 

Samtycke (Arbetskonsulent) 
 

- Jag vill vara med i Marie Holmboms undersökning som handlar om anställning för 

deltagare med lindrig utvecklingsstörning på Misa AB. 

- Jag godkänner att Marie spelar in intervjun och skriver anteckningar under tiden och 

efter samtalet. 

- Marie är den enda personen som kommer att avlyssna inspelningen. 

- Inspelningen kommer att förstöras när Marie är klar med uppsatsen. 

- Anteckningarna kommer att förstöras när Marie är klar med uppsatsen. 

- Jag är medveten om att deltagande i undersökningen är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan. 

- Jag väljer själv vilka frågor jag vill svara på och inte. 

- Mitt namn kommer inte att vara med i uppsatsen. 

 

 

 

 

_______________________________  

Namn  

 

 

_______________________________  

Underskrift  

 

 

_______________________________  

Ort och Datum  
 

  



Sida | 55  

 

Bilaga 7: Intervjuguide arbetsgivare 

Intervjuguide (Checklista arbetsgivare) 
1. Presentation av din verksamhet 

a. Finns tidigare erfarenheter av att anställa/erbjuda praktik för personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar? 

2. Praktikanten 

a. Den första kontakten 

i. Vad aktualiserade valet att inleda praktiken? 

b. Tiden hittills 

i. Upplägget 

ii. Vad har gått bra?  

iii. Vilka svårigheter har ni mött? 

iv. Arbetsförmåga. 

v. Hur har det sociala på arbetsplatsen sett ut? 

c. Stödbehov 

i. Stöd från arbetsgivaren 

ii. Stöd från kollegor 

d. Kontakten med Misa 

e. Samarbetet med Misa 

f. Vad har varit bra i kontakten med Misa? 

g. Vad har fungerat mindre bra i kontakten med Misa? 

3. Arbetsmarknaden 

a. Vad har ni för tankar kring dagens arbetsmarknad? 

b. Vad ställs för krav på de som arbetar idag?  

c. Vad har synen på arbete och arbetsmarknaden för inverkan på din 

verksamhet? 

d. Hur tänker du kring Arbetsförmedlingen och dagens 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder? 

4. Praktik och anställning 

a. Vad har du för kvalifikationskrav på de personer du kan tänka dig att 

anställa?  

b. Betydelsefulla faktorer för anställning? 

c. Faktorer som talar emot en anställning? 

5. Vad har ni för tankar kring personer med funktionshinder? 

a. I samhället generellt. 

b. I din verksamhet, som personal. 

c. Vem/vilka i samhället har största ansvaret att skapa möjligheter för 

personer med funktionshinder att komma ut på arbetsmarknaden? 

d. Vilken roll kan arbetsgivare spela i försöken att bereda möjligheter till 

arbete för personer med funktionsnedsättning? 

e. Vad talar för att en person med funktionshinder ska kunna få ett 

arbete? 

f. Vad talar emot att en person med funktionshinder ska kunna få ett 

arbete? 

g. Är det bra eller dåligt att personer med funktionshinder kommer ut i 

arbete?  

i. Hur kommer det sig? (oavsett svar)  
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Bilaga 8: Medgivande arbetsgivare 

 

Medgivande (Arbetsgivare) 
 

- Jag vill delta i Marie Holmboms undersökning som handlar om anställning för 

deltagare med lindrig utvecklingsstörning på Misa AB. 

- Jag godkänner att Marie spelar in intervjun och skriver anteckningar under 

tiden och efter samtalet.  

- Marie är den enda personen som kommer att avlyssna inspelningen.  

- Inspelningen kommer att förstöras när Marie är klar med uppsatsen.  

- Anteckningarna kommer att förstöras när Marie är klar med uppsatsen.  

- Jag är medveten om att deltagande i undersökningen är frivilligt och att jag 

när som helst kan avbryta min medverkan.  

- Jag väljer själv vilka frågor jag vill svara på och inte.  

- Mitt namn eller annat som kan identifiera mig kommer inte att finnas med i 

rapporten. 

- Detaljer som kan identifiera min verksamhet/arbetsplats eller mina 

medarbetare kommer inte att finnas med i rapporten. 

 
 
 
 
Namn 

 
 
Underskrift 

 
 
 
Ort och datum 

 


