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Abstract 
Denna studie avsåg att studera strukturer av ojämlikhet i relation till 
funktionsnedsättning i arbetslivet. Studien avsåg också att undersöka hur andra 
intersektionella kategorier som kön och etnicitet samverkar med funktionsnedsättning 
i skapandet av strukturer av ojämlikhet Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer 
med sex stycken individer som har någon form av funktionsnedsättning. Intervjuerna 
avsåg att lyfta deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter av ojämlikhet inom 
arbetslivet. Kritisk och intersektionell teori användes genom en fenomenologisk 
analys för att identifiera teman som illustrerar strukturer av ojämlikhet i arbetet för 
individer med funktionsnedsättning. De teman som identifierats i resultatet av 
studien var; Arbetsförmåga och förutsättningar, osynliga- och synliga 
funktionsnedsättningar, delaktighet: inkludering och exkludering, generaliserande antaganden 
och okunskap samt ojämlikhet, mångfald och representation. Funktionsnedsättning sågs 
inte som en entydig kategori, utan utgjordes av ett motsatspar i form av synlig- och 
icke-synlig funktionsnedsättning. Strukturer av ojämlikhet samt över- och 
underordningar utlästes därför skapas inom funktionsnedsättning. Samverkan mellan 
flera intersektionella kategorier och funktionsnedsättning visades i studien skapa 
ytterligare strukturer och nivåer av ojämlikhet och utsatthet.  
 
 
 
Nyckelord: Funktionsnedsättning, Intersektionalitet, Arbete, Ojämlikhet, 
Maktförhållanden. 
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1 Inledning 
Ojämlikhet skapas genom processer av social interaktion vilket genererar strukturer 
av underordningar och maktutövande (De Los Reyes och Mulinari, 2005, s.18, 36). I 
Sverige talar man idag främst om ojämlikhet i termer av kön och etnicitet i relation till 
arbetslivet. En grupp inom arbetslivet som även är närvarande på ojämlikhetens arena 
men inte fått lika mycket plats, är individer med funktionsnedsättning. Diskussionen 
kring hur ojämlikhet uppstår mellan kvinnor och män samt mellan svensk och icke-
svensk etnicitet i arbetslivet, liknas med hur ojämlikhet uppstår mellan individer med 
funktionsnedsättning och individer utan funktionsnedsättning i arbetslivet. 
Ojämlikhet och maktrelationen mellan könen och olika etniciteter kan även liknas till 
maktrelationer mellan olika former av funktionsförmågor. På dagens arbetsmarknad 
rapporterar var fjärde individ med funktionsnedsättning att de under de senaste fem 
åren blivit utsatta för diskriminering i arbetet (Statistiska centralbyrån, 2018, s.8). 
Detta väcker intresset att få en djupare förståelse för hur strukturer av ojämlikhet 
skapas och tas i uttryck specifikt för individer med funktionsnedsättningar. Därför 
vore det intressant att granska hur intersektionella kategorier samverkar med 
funktionsnedsättning i arbetslivet vid skapandet av ojämlika strukturer. I dagens 
samhälle finns även tendenser till generaliserade antagandet av vad 
funktionsnedsättningar är och vad det innebär i arbetslivet, vilket ytterligare väcker 
ett intresse att undersöka och synliggöra upplevelser av ojämlikheter i förhållande till 
funktionsnedsättning. Användning av kvalitativa intervjuer skildrar erfarenheter och 
upplevelser som individer med olika former av funktionsnedsättning har gällande 
ojämlikhet i arbetssammanhang. Tematisering av dessa upplevelser och erfarenheter 
förtydligar och synliggör hur strukturer av ojämlikheter tas i uttryck.  

Denna studie riktar sig mot individer inom arbetslivet som lever med någon form 
av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Detta då studien syftar till att undersöka 
individers erfarenheter och upplevelser av hur ojämlikhet skapas i arbetet. 

1.1 Syfte 
Vi avser i denna intervjustudie att undersöka arbetstagares erfarenheter och 
upplevelser av hur ojämlikhet skapas i arbetssammanhang för individer som lever 
med funktionsnedsättning. Studien avser att inbegripa såväl fysiska som psykiska 
funktionsnedsättningar. Det är även av stor vikt att granska hur generaliserande 
antaganden präglar bemötandet av olika funktionaliteter.  

Vi använder oss av ett maktkritiskt intersektionellt perspektiv som sätter 
funktionsförmåga i relation till andra kategorier, till exempel kön, könsöverskridande 
identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning 
samt sexuell läggning. 

 

 Frågeställning 
• På vilka sätt kan arbetstagare med funktionsnedsättningar, genom sina 

erfarenheter och upplevelser, synliggöra ojämlikheter och maktstrukturer 
gällande funktionsnedsättningar i arbetet? 

• Vilken betydelse har andra intersektionella kategoriseringar som samverkar 
med funktionsnedsättning i skapandet av ojämlikhet? 
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1.2 Avgränsningar 
Vi har valt att specifikt undersöka deltagarnas erfarenheter som grundar sig inom 
arbetslivet. Studien riktar sig mot individer som lever med någon form av psykisk 
eller fysisk funktionsnedsättning och deras erfarenheter. Någon jämförelse med 
individer utan funktionsnedsättning och deras erfarenheter kring ämnet har inte 
gjorts. På grund av tidsramen för studien begränsas antalet deltagare. Ett större urval 
hade krävt ett längre tidsspann men hade kunnat bidra till ett resultat med högre 
validitet. Studien har främst fokus på erfarenheter och upplevelser i termer av 
ojämlikhetsskapande strukturer. Syftet är därför inte formulerat utifrån strukturer av 
jämlikhet.   

1.3 Begreppsdefinition 
I vårt arbete har vi valt att förtydliga relevanta begrepp i syfte av att skildra en 
konsistent bild av dess innebörd och hur det används. 
 

 Funktionsnedsättning 
Vid användandet av begreppet funktionsnedsättning används socialstyrelsens 
definition; Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2007). Detta för påvisa begreppets 
vida spann och komplexitet. Betydelsen av funktionsnedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell förmåga varierar stort, där flera olika grader av nedsatt 
funktionsförmåga inkluderas. Statistiska centralbyrån (2018) presenterar även följande 
definition:  
 

Med funktionsnedsättning menas [...] att ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- 
eller röstproblem, rörelsenedsättning, allergi eller någon form av psykisk 
funktionsnedsättning. Det kan också vara att ha diabetes, hjärt- /lungproblem, 
mag-/tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande. 
(Statistiska centralbyrån, 2018, s.6). 

 

 Makt 
Vid användning av begreppet makt syftar vi på dess betydelse för förståelse av hur 
sociala relationer och samhällen konstrueras. Makt är verksamt inom flera olika nivåer 
i samhället, bland annat inom samhällets sociala organisering och medmänsklig 
interaktion. Ojämlikhet förstås genom olika former av maktobalans. Vissa personer 
ses då ha olika stora möjligheter att påverka samhället och sina egna liv (Nationella 
sekretariatet för genusforskning, 2018). 
 

 Jämställdhet och jämlikhet 
I dagligt tal används jämställdhet och jämlikhet ofta utifrån en synonym betydelse 
men begreppens innebörd bör särskiljas. Begreppet jämställdhet avser att beskriva 
förhållandet mellan män och kvinnor. Jämställdhet innebär lika möjligheter, 
skyldigheter och rättigheter för män och kvinnor inom livets, och arbetslivets, 
områden. Jämlikhet avser vidare lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter för 
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individer och grupper oavsett kön, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning, klass och 
funktionalitet (Mikael Almén, 2014, s. 2). 
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2 Bakgrund 
I detta avsnittet ges en bild på dagens syn på funktionsnedsättningar i arbetslivet 
utifrån den svenska kontexten. Detta utifrån olika organisationer, myndigheter och 
rättsliga ramverk. Här redogörs även statistik från den svenska arbetsmarknaden för 
personer med funktionsnedsättning. 

2.1 Dagens syn på funktionsnedsättningar i arbete 
Utifrån det svenska samhällets kontext talar socialstyrelsen om 
funktionsnedsättningar i termer av nedsättningar av psykiska, fysiska eller 
intellektuella förmågor (Socialstyrelsen, 2007). Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) beskriver att individer med funktionsnedsättningar är en viktig resurs på den 
svenska arbetsmarknaden. Det finns ett behov av mångfald av kompetenser samt 
tillgång till rätt stöd och anpassning för öka individers möjligheter i arbetslivet (2017, 
s. 29-30). Gällande funktionsnedsättning och delaktighet redogör SKL för att frågor 
om funktionsnedsättningar idag är tvärsektionella och belyser det intersektionella 
perspektivet på att olika faktorer förstärker och samverkar med varandra. Detta 
tillämpas i kommunernas och landstingens verksamhet i syfte att kunna garantera 
mänskliga rättigheter för personer med olika funktionsnedsättningar samt synliggöra 
mångfald. I arbetslivet ställs krav på arbetsgivaren att göra arbetsplatsen tillgänglig 
för alla och skapa goda förutsättningar för en hållbar anställning. Detta genom att 
reducera strukturella hinder i form av negativa föreställningar och attityder vilka 
belyser oförmåga istället för förmåga (SKL, 2017, s. 8-9). Vidare beskriver Lars 
Lindberg (2002) att mångfaldsbegreppet inom arbetsmarknadspolitiken i Sverige har 
gått från att handla främst om individer med en annan etnisk bakgrund än den 
svenska, till att numera involvera andra grupper av minoriteter, till exempel individer 
med funktionsnedsättning (Lindberg, 2002, s.211).  

2.2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och diskrimineringslagen 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering beskriver 
arbetsgivarens skyldighet att bedriva och organisera sin verksamhet. Föreskrifterna 
gäller den specifika verksamhet som arbetsgivaren bedriver för arbetsanpassning och 
rehabilitering samt åtgärder av individuell anpassning. Detta innebär bland annat 
arbetsgivarens krav på att definiera mål och arbeta fortlöpande och förebyggande 
med behov av arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1, s. 3). 
Diskrimineringslagen (2008:567) råder i Sverige och säkerställer individens 
möjligheter och lika rättigheter. Lagen är till för att motverka diskriminering vad 
gäller etnisk tillhörighet, kön, ålder, könsöverskridande identitet och uttryck, religion 
eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning. En 
person med funktionsnedsättning utsätts enligt diskrimineringslagen för direkt 
diskriminering då den i samband med sin funktionsnedsättning missgynnas eller 
behandlas sämre än vad någon annan skulle behandlats i en liknande situation (DL, 
2008: 567, 1 kap. 4§). Vidare innebär indirekt diskriminering, så vida det inte har ett 
berättigat syfte, att en person missgynnas genom ett tillvägagångssätt, användning av 
en bestämmelse eller ett kriterium som figurerar som neutralt (DL, 2008:567, 1 kap. 
4§). Enligt diskrimineringslagen sker också diskriminering vid bristande tillgänglighet 
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då anpassade åtgärder inte vidtas för individer med funktionsnedsättning. Detta sker 
dock med hänsyn till bland annat praktiska och ekonomiska förutsättningar (DL, 
2008:567, 1 kap. 4§). 

2.3 Statistik från den svenska arbetsmarknaden 
I den statistiska centralbyråns rapport Situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning (Statistiska centralbyrån, 2018) redogörs för att 71% är i arbete, 
bland de individer som är mellan 16-64 år och har någon sorts funktionsnedsättning. 
Bland hela befolkningen, av individer mellan 16-64 år, antas 85 procent vara i arbete. 
Arbetslösheten bland personer med någon form av funktionsnedsättning uppskattas 
ligga på 11 procent medan arbetslösheten bland den totala befolkningen uppskattas 
ligga på 6 %. Vad gäller heltidsarbete är den andel som jobbar heltid större bland den 
totala befolkningen jämfört med personer med funktionsnedsättning (Statistiska 
centralbyrån, 2018, s.7). Bland den sysselsatta befolkningen jobbar 78% heltid, bland 
män utgörs detta av 87% och bland kvinnor utgörs dessa av 67%. Gällande individer 
med nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättningar arbetar 60% heltid. Inom 
gruppen män med nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättning arbetar 75 % 
heltid. Inom gruppen kvinnor med nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättning 
arbetar i sin tur 47 % heltid (Statistiska centralbyrån, 2018, s.7).  

Vad gäller stöd i arbetet och anpassade arbetsförhållanden är 80% av sysselsatta 
personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i behov av stöd eller 
anpassning. Behov av anpassning av arbetstempo är vanligast förekommande 
(Statistiska centralbyrån, 2018, s.8). Under de senaste fem åren har drygt var fjärde 
individ med funktionsnedsättning uppgivit att de blivit utsatta för diskriminering, av 
dessa är 33% kvinnor och 22% män. Den vanligaste formen av diskriminering uppges 
vara negativa attityder hos arbetsgivaren (Statistiska centralbyrån, 2018, s.8).  

Arbetsförmedlingens rapport; översikt av situationen på arbetsmarknaden för personer 
med funktionsnedsättningar som medfört nedsatt arbetsförmåga, beskriver i samband med 
kampanjen “Gör plats” att det råder kraftig arbetskraftsbrist på den svenska 
arbetsmarknaden. Det finns därför ett behov att utveckla nya anställningsstrategier 
som tar större beaktning till den rådande arbetslösheten för individer med olika 
funktionsnedsättningar, som är högre än för individer utan någon form av 
funktionsnedsättning (Johan Eklöf , 2018, s. 4). Ett av de vanligaste stöden som 
erbjuds till både arbetsgivare och arbetstagare är lönebidrag som ska kompensera för 
nedsatt arbetsförmåga och produktionsbortfall samtidigt som det hjälper personer 
med funktionsnedsättningar ut i arbete (Eklöf , 2018, 17-18).  

2.4 Sammanfattning av bakgrund 
Den rådande synen på funktionsnedsättning i den svenska kontexten belyser att 
definitionen och uttryck av funktionsnedsättningar skiljer sig åt och varierar. Det är 
av vikt att tillämpa ett intersektionellt perspektiv i frågor om funktionsnedsättning, då 
olika faktorer förstärker och samverkar med varandra. I Sverige finns lagar som är till 
för att motverka diskriminering av individer med funktionsnedsättning. Det är 
arbetsgivarens ansvar att skapa förutsättningar för tillgänglighet och hållbar 
anställning. Arbetsgivaren bär även ansvaret för arbetsanpassning och rehabilitering 
på arbetsplatsen. Statistiskt sätt skiljer sig sysselsättningsgraden för individer med 
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funktionsnedsättning jämfört med individer utan funktionsnedsättning. 
Sysselsättningsgraden visar sig också vara högre bland män än kvinnor, både med 
och utan funktionsnedsättning. Det råder en arbetskraftsbrist i samhället som skapar 
krav för bättre anställningsstrategier som inkluderar individer med 
funktionsnedsättning, vilka är en grupp med högre arbetslöshet. Här tillämpas medel 
som ska underlätta och kompensera för nedsatt arbetsförmåga och 
produktionsbortfall. 
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3 Tidigare forskning 
I relation till syftet med studien kan flera olika forskningsområden vara av relevans 
för granskningen av individers förståelse och upplevelser av funktionsnedsättning i 
relation till arbete utifrån ett kritiskt och intersektionellt perspektiv. Dessa områden är 
av stor vikt att granska i relation till varandra, då samtliga anknyter till varandra. Det 
är av intresse att se till områden av tidigare forskning om funktionsnedsättning inom 
arbetslivet som specifikt belyser strukturer av ojämlikheter. Därför hänvisar detta 
avsnitt till forskningsområden som berör arbetstillfredsställelse i relation till 
funktionsnedsättning, hur man betraktar arbetsförmåga, betydelsen av och 
bidragande faktorer för delaktighet, förutsättningar för funktionsnedsättning i arbetet, 
betydelsen av arbetsfrämjande stöd och styrande ramverk, uttryck av makt i arbete 
relaterat till funktionsnedsättning samt mångfaldens betydelse utifrån ett 
intersektionellt perspektiv. Den forskningen som presenteras har bedrivits i Sverige 
såväl som i andra länder och berör individer med fysisk och psykisk 
funktionsnedsättning kopplat till de konsekvenser, i form av ojämlikheter, som 
uppstår i förhållande till arbete samt i ett större samhälleligt perspektiv. Mycket av 
den tidigare forskning inom ramen för funktionsnedsättning och arbete förhåller sig 
till perspektivet på arbetsmarknaden. Det är även av värde att se detta i relation till 
individer som redan är verksamma inom arbetslivet.  

3.1 Arbetstillfredsställelse 
För att få förståelse för hur ojämlikheter kan uppstå i arbetet i förhållande till 
funktionsnedsättning ser tidigare forskning till graden av arbetstillfredsställelse. 
Jennifer Brooks (2019) synliggör att den upplevda arbetstillfredsställelsen är lägre hos 
individer med funktionsnedsättning jämfört med individer utan funktionsnedsättning 
(Brooks, 2019, s. 383). Avsaknad av respekt på arbetsplatsen mot individer med 
funktionsnedsättning påpekas vara en bidragande faktor till detta. Detta skildrar ett 
tydligt maktförhållande mellan individer i arbete som lever med någon form av 
funktionsnedsättning och de som inte gör det. Brooks (2019) påpekar ytterligare att 
tidigare forskning som berört ämnet arbetstillfredsställelse inte har tagit med 
funktionsnedsättning som en faktor, samt att individer med funktionsnedsättning ofta 
upplever sig stigmatiserade på arbetsmarknaden (Brooks, 2019, s.379). I och med att 
funktionsnedsättning inte får utrymme inom forskning av arbetstillfredsställelse 
begränsas medlen för att förstå hur individer med funktionsnedsättning faktiskt 
upplever sin arbetssituation. 

3.2 Arbetsförmåga 
Ytterligare påvisar tidigare forskning att det är viktigt att få förståelse för förmågan att 
arbeta för att kunna belysa hur ojämlikheter skapas för individer med 
funktionsnedsättning i arbete. Malena Sjöberg (2002) tolkar arbetsförmåga som 
subjektivt och kontextuellt, vilket är orsaken till begreppet betraktas som ett komplext 
sådant. Sjöberg belyser detta genom att arbetsförmåga bevisats få sin betydelse utifrån 
vad det innebär för den enskilda individen (Sjöberg, 2002, s. 16-17). Detta innebär att 
ojämlikhet skapas då arbetsförmågans individuella och kontextuella betydelse inte tas 
hänsyn till samt generaliseras. Att ha ett arbete påpekas av Sjöberg (2002) kunna bidra 
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till en känsla av bekräftelse för individen att den besitter en arbetsförmåga. Samtidigt 
kan detta innebära att om individen inte arbetar eller arbetar på en plats som erbjuder 
något sorts stöd, till exempel i form av lönebidrag, kan personen i fråga se det som en 
bekräftelse på bristande arbetsförmåga. (Sjöberg, 2002, s. 15-16).  

Med liknande resonemang belyser Christian Ståhl och Ingrid Anderzén (2016) att 
arbetsförmåga bör ses som ett komplicerat utfallsmått och som ett relativt begrepp. De 
uppmärksammar att det inte går att beskriva arbetsförmåga i termer av kontextlöshet 
eller avsaknad av flexibilitet, utan bör betraktas utifrån individ och sammanhang 
(Ståhl och Anderzén, 2016, s.38). Detta påverkar maktrelationen, mellan de med 
funktionsnedsättning i arbete och de utan, genom tendensen att inte kontextualisera 
bedömningen av arbetsförmåga utifrån individ och sammanhang. De som är i behov 
av en bedömning utifrån sina individuella arbetsförmågor men inte får tillgång till 
detta hamnar i underläge, medan de som inte är i behov av detta hamnar i överläge. 
Ståhl och Anderzén påpekar också svårigheter vid bedömning av arbetsförmåga 
utifrån en juridisk ståndpunkt, då dessa instrument är bristande i sina förmågor att 
kontextualisera (Ståhl och Anderzén 2016, s.38). Den ena personens situation kan inte 
bedömas utifrån en standardiserad ram då detta skapar en orättvis uppskattning av 
individens enskilde arbetsförmåga. 

3.3 Delaktighet i arbetet 
Vad gäller delaktighet i relation till funktionsnedsättning belyser tidigare forskning 
främst delaktighet i termer av “att få arbeta”. Anders Karlsson (2002) belyser att för att 
i arbetslivet uppnå jämlikhet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
är arbetsmarknadspolitiken det främsta verktyget. Detta kan möjliggöra stöd och 
insatser som hjälper dessa individer att utföra sitt arbete samt hjälpa dem ut i 
arbetslivet från första början. Karlsson (2002) betonar det faktum att alla personer som 
lever med någon form av funktionsnedsättning faktiskt inte är i behov av 
arbetsmarknadsåtgärder eller stöd för att kunna vara delaktiga i arbetslivet (Karlsson, 
2002, s. 89). Detta kan också orsaka ojämlika maktförhållande vid allmänna 
antaganden att alla med funktionsnedsättning är i behov av hjälp. Vidare påvisar 
Karlsson (2002) att arbetsgivaren har en stor roll i att garantera jämlikhet och 
delaktighet på arbetsplatsen. De tillfällen då arbetsgivare är mindre benägna att 
anställa individer med funktionsnedsättningar kopplas till okunskap och negativa 
attityder (Karlsson, 2002, s. 98). Karlsson (2002) menar på att arbetsgivaren då är rädd 
för det okända, för individer som lever med olika funktionsnedsättningar och kräver 
vissa förutsättningar (Karlsson, 2002, s. 98). Delaktighet handlar här främst om 
deltagande på arbetsmarknaden och rätten till arbete. Delaktighet handlar också om 
att få vara en del i arbetet, därför finns ett vidare intresserade av att se en större 
koppling till känsla av delaktighet väl i arbete. 

3.4 Förutsättningar och anpassning i arbetet 
I termer av förutsättningar påvisar tidigare forskning att det finns olika faktorer som 
påverkar individer med funktionsnedsättning inom arbetslivet. Detta innebär bland 
annat förutsättningar för delaktighet och förutsättningar vid utförande av arbetet, i 
form av stöd och anpassning. Kenneth Abrahamsson (2002) belyser att det inom 
dialogen om funktionsnedsättning i arbetslivet är viktigt att framhäva betydelsen av 
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respekt, kompetens och bemötande. Genom detta kan bättre förutsättningar för 
delaktighet och jämlikhet skapas för individen (Abrahamsson, 2002, s.33). Brist på 
respekt, kompetens och rätt bemötande ökar risken för diskriminering och 
uteslutande av individer med funktionsnedsättning då de inte får samma 
förutsättningar som övriga individer.  

Vidare menar Sif Bjarnsson (2016) att förutsättningar för arbetsanpassning och 
tillgång till hjälpmedel främjar och underlättar arbetssituationen utifrån en individs 
specifika psykiska eller fysiska förmågor (Bjarnsson, 2016, s.180). Hon beskriver att 
arbetshjälpmedel förstås utifrån dess syfte att förebygga arbetsskador, kompensera för 
en funktionsnedsättning eller också användas i rehabiliteringssyfte. Dessa beskrivs 
ske i relation till sociala, psykosociala och praktiska anpassningar av 
arbetsförhållanden (Bjarnsson, 2016, s. 179). Vid avgörandet av vilka hjälpmedel som 
ska användas för individen i sitt arbete påvisas behovet av individuell bedömning då 
alla har olika behov av anpassning utifrån den enskildes situation (Bjarnsson, 2016, 
s.180). Avsaknad av individualiserad arbetsanpassning och tillgång till hjälpmedel 
innebär att individen inte får rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete vilket 
skapar ojämlikhet. 

I ytterligare relation till arbetsanpassning belyser Veronica Lövgren, Urban 
Markström och Lennart Sauer (2016) att personer med någon form av 
funktionsnedsättning i större utsträckning än andra befinner sig i en marginaliserad 
position på arbetsmarknaden. Tydliga indikationer visar även på att arbetsmarknaden 
blir allt mer svårtillgänglig, främst för individer med olika former av psykiska 
funktionsnedsättningar (Lövgren et al., 2016, s.129). Detta påvisar ett ojämlikt 
maktförhållande för individer med funktionsnedsättning i relation till arbete då de 
har sämre möjligheter att ta sig ut i arbete. Lövgren et al. (2016) menar att främjande 
insatser och stöd i arbetslivet är av stor betydelse för att öppna arbetsmarknaden för 
individer med normbrytande funktionsförmågor. Dessa insatser och stöd fokuserar 
främst på insatser och stöd gällande kompetensutveckling, rådgivning, riktade 
satsningar, förmåner och tillgänglighet (Lövgren et al., 2016, s.130). Också ökat 
arbetsdeltagande för personer med funktionsnedsättningar beskrivs skapa bättre 
förutsättningar för ökad delaktighet i samhället (Lövgren et al., 2016, s.131). Vidare 
påvisar Lövgren et al. (2016) att arbetsfrämjande stöd måste finnas tillgängligt för 
individer som lever med psykisk funktionsnedsättning (Lövgren et al., 2016, s.133). 
 

 Arbetsfrämjande stöd 
Vad gäller arbetsfrämjande stöd för intellektuella funktionsnedsättningar belyser 
Lövgren et al. (2016) att förutsättningarna i arbetslivet ökar också vid kompetent och 
individanpassat stöd där individens färdigheter och önskemål anpassas till 
arbetsplatsens krav och behov (Lövgren et al., 2016, s.134). Lövgren et al. (2016) talar 
om att tillgängligheten av arbete skapar mervärde för både individen och samhället, 
men att det fortfarande är svårt för individer med intellektuella funktionshinder att få 
anställning på den normativa arbetsmarknaden som utgår från avsaknad av 
funktionsnedsättning (Lövgren et al., 2016, s.135). En arbetsmarknad som utgår ifrån 
avsaknad av funktionsnedsättning skapar hinder för berörda individer, vilket 
ytterligare skapar ojämlikhet mellan individer med funktionsnedsättningar och 
individer utan funktionsnedsättningar. Återigen förhåller sig mycket av den tidigare 
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forskningen kring förutsättningar, arbetsanpassning samt arbetsfrämjande stöd för 
funktionsnedsättning och arbete till arbetsmarknaden och möjligheten att komma ut i 
arbete. Det är därför av intresse att se vilken betydelse förutsättningar, anpassning 
och stöd har för individer med funktionsnedsättning som redan är i arbete. 

3.5 Maktordningar 
Vad gäller maktordningar i arbetslivet påvisar Elisabet Söderberg (2016) att mönster 
av segregering handlar om processer som särhåller och skapar hierarkier. Interaktion 
illustreras enligt Söderberg som något som medvetet eller omedvetet kan skapa 
strukturer av underordningar för personer med funktionsnedsättning (Söderberg, 
2016, s.166-167). Ytterligare framhäver Söderberg (2016) behovet av att dekonstruera 
maktordningar och segregeringsmönster som underordnar individer med 
funktionsnedsättningar genom större grad av individanpassning (Söderberg, 2016, 
s.177). Robyn Brown (2014) belyser i relation till maktordningar att kvinnor med 
funktionsnedsättning tenderar att ha lägre självkänsla än män med 
funktionsnedsättningar. Den bristande självkänslan påvisar hon kan orsaka högre 
nivåer av psykisk ohälsa hos dessa kvinnor, jämfört med män (Brown, 2014, s. 174, 
177-178).  

Lövgren et al. (2016) åskådliggör i relation till maktordningar  att det kan finnas 
vissa samband gällande främjande av individer med funktionsnedsättning på 
arbetsmarknaden och intersektionella faktorer. Samband mellan psykiska 
funktionsnedsättningar och kön, etnicitet och ålder påvisas, enligt Lövgren et al. 
(2016), tala för att kvinnor samt personer som tillhör en etnisk minoritet kan upplevas 
ha sämre förutsättningar på arbetsmarknaden (Lövgren et al., 2016, s.133). 
Tillskrivande av flera av dessa marginaliserade kategorier, funktionalitet, etnicitet och 
kön, belyses, enligt Lövgren et al. (2016) kunna försvåra individens väg till arbete 
(Lövgren et al., 2016, 136-137). Att tala om funktionsnedsättning i kombination med 
flera kategorier kan därför synliggöra fler strukturer för ojämlikheter och makt istället 
för att belysa ojämlikhet och makt endast i förhållande till funktionsnedsättning.  

Statens offentliga utredningar redogör i Inte bara jämställdhet (SOU, 2014:34) 
ytterligare för att intersektionalitet används som ett verktyg som kan beskriva hur 
flera diskrimineringsgrunder samverkar. Samverkan mellan dessa identifieras skapa 
multipel diskriminering vilket kan beskrivas som när någon, på fler grunder än en, 
blir negativt särbehandlad, (SOU, 2014:34, s. 62). Förståelsen av hur 
diskrimineringsgrunder samverkar bidrar till ökad förståelse för olika strukturer av 
ojämlikhet. 

3.6 Ramverkets betydelse 
Vid granskning av styrande ramverks betydelse för funktionsnedsättning och arbete 
belyser forskningsrapporten Inte bara jämställdhet (SOU, 2014:34) att 
diskrimineringslagen har bidragit till att jämställdhetsarbete inom arbetslivet 
prioriterar faktorer som kön och därefter etnisk minoritet. När det kommer till arbete 
för förändring inom en arbetsgivares personalstyrka faller ofta individer med bland 
annat funktionsnedsättning utanför det arbetet, då denna faktorn inte tenderar att 
prioriteras (SOU, 2014:34, s. 66-67). Här riskerar man att osynliggöra 
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funktionsnedsättning i termer av jämställdhet, vilket bidrar till ojämlika förhållanden 
för individer i arbetslivet som har någon form av funktionsnedsättning.  

Elisa Fiala (2018) påvisar ramverkets betydelse i arbetssamhället att 
arbetsmarknaden fortfarande baseras på normer av “friskhet” och “normal” funktion 
(Fiala, 2018, s.1). Det bör uppmärksammas att betydelsen av “friskhet” och 
“normalitet” inte har en entydig innebörd men oftast tolkas som en individ utan 
funktionsnedsättning vilket skapar segregering av individer med 
funktionsnedsättning i arbete. Fiala menar att en precisering av styrande 
dokumentationer kan användas som ett verktyg för berättigande av individer i olika 
arbetssituationer som lever med funktionsnedsättning (Fiala, 2018, 12-13). Detta för att 
kunna frångå bilden av arbetsmarknaden och arbete utifrån normer av ”friskhet” 
och ”normal” funktion. Fiala (2018) tar även upp att diskriminering är något 
förekommande oavsett rådande lagstiftning, ramverk samt policys.  

3.7 Mångfald i arbetslivet 
Paulina De Los Reyes (2000) belyser i sin forskning av diskursen kring mångfald på 
arbetsmarknaden att det finns behov att studera mångfald på arbetsmarknaden 
utifrån ett intersektionellt perspektiv, där samspelet mellan flera olika aspekter som 
skapar ojämlikhet synliggörs (De Los Reyes, 2000, s. 255). Hon påpekar att det finns en 
vilja att skapa heterogenitet för att öka mångfalden i arbetslivet och menar att 
mångfald hänvisar till både kön, ålder, etnicitet samt funktionsnedsättning. De Los 
Reyes påvisar att diskursen för mångfald konstrueras av en ökad medvetenhet av hur 
funktionsnedsättning påverkar individens och gruppens status (De Los Reyes, 2000, s. 
256). De Los Reyes identifierar behovet att formulera mångfaldsstrategier genom ett 
integrerande tillvägagångssätt ställt till processer av marginalisering av individer och 
grupper (De Los Reyes, 2000, s. 264-265). Vidare påpekar Söderberg (2016) ett behov 
av att vidga perspektivet och medvetenheten gällande funktionsnedsättningar hos 
befolkningen och få en större representation av olika funktioner för att höja 
självbilden hos individer med funktionsnedsättning. Hon illustrerar att synliggörande 
av funktionsnedsättningar bidrar till ökat mångfald och vidgar individens 
valmöjligheter på arbetsmarknaden (Söderberg, 2016, s.174).  

3.8 Sammanfattning av tidigare forskning  
Tidigare forskning inom området för funktionsnedsättning och arbete illustrerar hur 
olika strukturer av ojämlikhet kan tas i uttryck och förstärkas. Detta skildras genom 
arbetstillfredsställelse, arbetsförmåga, delaktighet i arbetet, förutsättningar och 
anpassning i arbetet, arbetsfrämjande stöd, maktordningar, ramverkets betydelse 
samt mångfald i arbetslivet. Mycket forskning kring funktionsnedsättning och arbete 
handlar om processen för individen ut i arbete. Här finns en vilja att ytterligare belysa 
hur verkligheten ser ut för individen som redan har  och är verksam i arbete. 
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4 Teoretiskt ramverk  
Kritisk och intersektionell teori kring maktstrukturer ska i vår studie bidra med 
ytterligare förståelse för det vi avser att studera. Användning av teorier och teoretiska 
ståndpunkter är även något som kan användas för att definiera begrepp. Vidare kan 
teoretiska jämförelser av maktstrukturer mellan kön liknas med maktstrukturer 
mellan icke-funktionsnedsatt och funktionsnedsatta. 

4.1 Kritisk teori 
Kritisk teori fokuserar på alienation, sociala strider, historiska problem vad gäller 
styrande och kontroll, föreställningar av nya möjligheter samt ett kritiskt 
förhållningssätt till samhället (Creswell och Poth, 2018, s. 324). Perspektiv inom kritisk 
teori syftar på att stärka individer som begränsas av orättvisa strukturer i samhället 
gällande kategorier som kön, klass och etnicitet (Creswell och Poth, 2018, 29). Detta 
tillämpas inom perspektiv på orättvisa strukturer gällande kategorier av 
funktionsnedsättningar. I forskning används kritisk teori för att utforska individens 
förutsättningar i försök att skapa engagemang och förändring (Creswell och Poth, 
2018, s. 29). Målet med kritisk teori är att belysa strukturer av ojämlikheter och syftar 
på att stärka människor. Detta görs genom dialoger och bemötande samt 
uppmärksammande av sin egen maktroll. Teorin används för att tolka socialt 
agerande och studier inom detta teoretiska område försöker transformera och 
illustrera underliggande ordningar i den sociala världen (Creswell och Poth, 2018, 
s.34). 

4.2 Intersektionell teori och maktteori 
Ojämlikhet är inte något som endast existerar av sig själv vid skapandet av individers 
olikheter. Ojämlikhet skapas också genom processer som tar plats i relationer mellan 
grupper där exkludering från inflytande och makt samt fråntagandet av resurser sker 
(De Los Reyes och Mulinari, 2005, s.36). Den kritiska traditionen syftar till att syna och 
ifrågasätta kunskapsproduktion. Intersektionalitet inom det kritiska perspektivet 
möjliggör ifrågasättande av sanningar och ger förutsättningar för en självkritisk 
reflektion (De Los Reyes och Mulinari, 2005, s.14). Intersektionalitet avser att granska 
normativa föreställningar av etnicitet, ålder, sexualitet samt funktionsförmåga för att 
ta itu med exkluderande praktiker. Intersektionalitet möjliggör ett kritiskt 
förhållningssätt till den ojämlika samhällsordningen. Intersektionell teori kopplar 
makt och ojämlikhet till individens förutsättningar att agera som subjekt inom ramen 
för rådande ideologier, institutionella praktiker samt samhällets strukturer (De Los 
Reyes och Mulinari, 2005, s.16).  

Ett intersektionellt tänkande synliggör maktrelationer som orsak av orättvisa 
mellan intersektioner. Inom intersektionalitet finns intresse att få förståelse av 
maktasymmetrier, att syna vilka symmetrier som finns och hur dessa förhåller sig till 
olika kontexter (De Los Reyes och Mulinari, 2005, s.15). Hur maktutövande och 
underordningar är inbäddade i komplexa nätverk av strukturella relationer, 
mänskliga handlingar samt institutionella arenor (de Los Reyes och Mulinari, 2005, 
s.18). Maktteori innebär en tydlig uppfattning av samhällets organisering och 
samhällsförändringarnas karaktär (De Los Reyes och Mulinari, 2005, s.16). Skapandet 
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av ojämlikhet äger rum i relationen mellan grupper och personer utan någon större 
koppling till individuella beslut och val. Mellan kategoriserade motsatspar som 
mörkhyad/vit, man/kvinna och medborgare/någon av annan nationalitet uppstår en 
relationell skillnad som kan ligga till grund för underordning och exkludering. 
Kategoribaserade skillnader mellan individer utgör grunden för hur ojämlikhet 
formas och omformas genom sociala interaktioner (De Los Reyes och Mulinari, 2005, 
s. 34). Katagoriseringstänk ger förståelse för maktutövning och synliggörandet av 
kategoriernas komplexitet är en viktig del i skapandet av en vetenskaplig motdiskurs 
(De Los Reyes och Mulinari, 2005, s.127).  

Intersektionalitet är ett teoretiskt perspektiv som beskriver den komplexa 
realiteten och redogör för olika subjektspositioner i samhället. Det teoretiska 
perspektivet tvingar oss att ifrågasätta allmän antagen kunskap om sociala ordningar 
och se verkligheten med nya ögon. Makt och maktrelationer görs genom social 
interaktion mellan människor, istället för att endast vara konstruerat av fasta 
strukturer. Intersektionalitet används för att problematisera och synliggöra 
sammanlänkningar som utgör maktutövande och bevarar ojämlikheter. 
Intersektionalitet påvisar att individer, ideologier, kunskap och diskurser är ständigt 
involverade i konstruktioner av makt och underordning (De Los Reyes och Mulinari, 
2005, s.23-25). 
  

 Intersektionellt perspektiv och arbetslivsforskning 
Paula Mulinari och Rebecca Selberg (2013) granskar diskursen gällande 
intersektionalitetsbegreppet i relation till arbetslivsforskning och hur intersektionalitet 
utmanar genusstudier i frågor om dominans och undergivelse, makt samt 
privilegium. De påvisar i sin forskning att intersektionellt perspektiv ger möjlighet att 
bredda vårt perspektiv på arbete. Intersektionalitet belyses enligt Mulinari och Selberg 
(2013) som ett öppet utbyte mellan genusforskning och arbetslivsforskning vilket 
bevisas vara positivt då det kan bistå i forskning på ett djupare plan (Mulinari och 
Selberg, 2013, s. 81). De drar därför slutsatsen att det är av stor vikt att införa ett 
intersektionellt perspektiv, då det uppmärksammar helheten av multipla 
ojämställdhetsfaktorer som är med och formar arbetsmarknaden. Detta menar de sker 
genom ett öppet samarbete mellan arbetslivsforskning och genusforskning (Mulinari 
och Selberg, 2013, s. 93-94). Att uppmärksamma multipla ojämställdhetsfaktorer 
innefattar då även ojämlikheter i relation till funktionsnedsättning.  

4.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk  
Det finns flera teoretiska ansatser som syftar på att synliggöra maktstrukturer. Detta 
belyses inom det kritiska och intersektionella perspektivet. Komplexiteten av makt 
och maktstrukturer synliggörs genom samverkan av olika kategorier, såsom kön, 
etnicitet, funktionalitet etc. Det finns stor vikt att inkludera ett intersektionellt 
perspektiv inom arbetslivsforskningen.  
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5 Metod 
Detta avsnitt redogör för den metodologiska utgångspunkten för studien. 
Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer med sex stycken deltagare. 
Datan har därefter analyserats genom tematisering utifrån fenomenologisk analys. 

5.1 Utgångspunkt för studien  
Studiens design är utformad utifrån den vetenskapliga traditionen inom kritisk och 
intersektionell teori. Detta konkretiseras genom en kvalitativ semistrukturerad 
intervju. Att utföra en studie utifrån kritisk och intersektionell teori synliggör 
strukturer av ojämlikheter och hur olika intersektionella kategorier samverkar med 
varandra, så som kön och funktionalitet. Strukturer som i vissa fall kan komma att 
skapa begränsningar i form av över- och underordning. Strävan i kritisk teori är att 
stärka dessa individer tillräckligt till att kunna överskrida dessa begränsningar 
(Creswell och Poth, 2017, s.29). Vidare sker analysen enligt ett fenomenologiskt 
angreppssätt som beskrivs enligt Creswell och Poth (2017, s.202).  
 

 Fenomenologi  
Fenomenologin används för att beskriva levda erfarenheter av ett visst fenomen eller 
koncept hos flera individer och den gemensamma meningen av de erfarenheterna. I 
denna studien ses fenomenet i relation till strukturer av ojämlikhet för individer med 
funktionsnedsättning i arbetet. Fokusen ligger på att urskilja vad dessa individer har 
gemensamt i sina upplevelser av fenomenet. Syftet är att komma ifrån enskilda 
erfarenheter av ett fenomen och istället försöka hitta en essens som ska kunna 
användas för att beskriva fenomenet. En upplevelse av ett fenomen som sådant kan 
vara allt från ilska, utanförskap och sorg (Creswell och Poth, 2018, s. 75). Inom 
fenomenologin betonas att se till olika idéer av fenomen utifrån levda erfarenheter. 
Här hänvisas både den subjektiva erfarenheten samt den delade objektiva 
erfarenheten av fenomenet hos individen och hos gruppen genom fenomenologisk 
reflektion. Målet är att kunna redogöra för en beskrivning av fenomenets väsen 
utifrån individens upplevelse samt upplevelsens kontext (Creswell och Poth, 2018, 
s.76-77). 

5.2 Datainsamlingsmetod 
Insamling av material sker genom en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Detta 
för att få förståelse för individens egna perspektiv gällande ämnen i den levda 
vardagen (Kvale och Brinkman, 2017, s.41). Valet av en kvalitativ intervju baseras på 
syftet att förstå och synliggöra deltagarnas föreställningar av ojämlikhet på 
arbetsplatsen för individer som lever med funktionsnedsättning. Att den är 
semistrukturerad innebär att frågorna som ställs varken liknar ett öppet 
vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär (Kvale och Brinkman, 2017, 45). Frågorna 
är utformade utifrån centrala teman som uppmärksammats i tidigare forskning inom 
området och som reflekterar studiens syfte (Kvale och Brinkman, 2017, 147-148). 
Avsikten med intervjuerna är att bibehålla en öppenhet för att kunna redogöra för 
deltagarnas individuella erfarenheter och subjektiva uppfattningar som sedan ges 
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betydelse i analysen. Lämpligheten av att använda en kvalitativ semistrukturerad 
intervju som huvudsaklig insamlingsmetod avgörs i relation till studiens syfte. 
Intervju är ett lämpligt verktyg då man i större mån och mer detaljerat kan redogöra 
för deltagarnas egna reflektioner och subjektiva upplevelser. Deltagaren begränsas 
inte av snäva frågor, utan har stort utrymme för att både tolka frågan och kunna 
besvara den i mer specifik relation till egenlevda erfarenheter. Vid intervjutillfället 
sker en orientering som ska förtydliga syftet av studien för deltagaren (Kvale och 
Brinkman, 2017, s.170). Deltagaren får ge sitt samtycke till deltagande och 
ljudinspelning. Det finns även tillfälle för deltagaren att ställa eventuella frågor innan 
intervjun börjar. Efteråt klargörs eventuella otydligheter och deltagaren får återigen 
möjlighet att ställa frågor och intervjun rundas av (Kvale och Brinkman, 2017, s.171). 
Som forskare i denna studien måste vi vara medvetna om hur våra egna subjektiva 
föreställningar kan påverka studien. Vid intervjutillfället kan detta handla om att de 
frågor som ställs är formulerade utefter våra egna intresseområden.  

Intervju som datainsamlingsmetod tillåter djupgående svar men kan samtidigt 
vara tidskrävande vid både utförandet och transkribering. En annan tänkbar svårighet 
med denna datainsamlingsmetod vara att hitta lämpliga och tillräckligt med 
deltagare, som kan tänka sig att delta i studien. 
 

 Urval 
Denna studie riktar sig mot individer inom arbetslivet som lever med någon form av 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Detta då studien syftar till att undersöka 
individers erfarenheter och upplevelser hur ojämlikhet skapas i arbetssammanhang 
för individer med funktionsnedsättningar. Sammanlagt har sex stycken personer 
intervjuats till denna studie. En ytterligare intervju tog plats men deltagaren valde 
senare att inte delta i studien. Initialt skedde urvalet genom kontakt med ett flertal 
organisationer och verksamheter som riktar sig till individer i arbetslivet som lever 
med olika funktionsnedsättningar. Deltagare kontaktades även genom kanaler som 
inte specifikt riktade sig mot individer i arbete med funktionsnedsättningar. Detta 
genom privata kontakter inom arbetslivet där potentiella deltagare var verksamma. 
Här noteras att tre av deltagarna arbetar med frågor om funktionsnedsättning vilket 
påverkar deras insyn och kunskap inom området vilket också påverkar deras 
resonemang kring frågorna som ställdes vid intervjutillfällena. Urvalsprocessen av 
deltagare skedde löpande då vi kom i kontakt med deltagarna allt eftersom.  
 

 Genomförande 
Intervjuguiden (appendix 1) utformades i syfte att konkretisera de frågeställningar 
som formulerats för detta arbete. Intervjuguiden utformades genom användandet av 
öppna frågor i syfte att begränsa deltagarens i minsta möjliga mån. I intervjun 
formulerades frågorna utifrån fem identifierade centrala teman. Tematiseringen av 
intervjufrågorna reflekterar forskningsfrågorna och är teoretiskt klargörande för vad 
som avses att undersökas (Kvale och Brinkman, 2017, s.174). Intervjufrågorna 
formulerades med stöd från den tidigare forskning som bedrivits inom området för 
funktionsnedsättning i arbete. Om intervjufrågorna hade utgått från andra teman med 
en annan forskningsbakgrund hade också utfallet av intervjuerna kunnat se  
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annorlunda ut. De teman som intervjuguiden utgår från är: intervjuperson och 
bakgrund, arbetstillfredsställelse, exkludering, inkludering och delaktighet, förutsättningar och 
uttryck av makt.  

 
• Intervjuperson och bakgrund avsåg att ge förståelse för deltagarnas nuvarande 

situation, hens arbetsroll och hur individens funktionsnedsättning påverkas 
arbetet.  

• Gällande arbetstillfredsställelse fick deltagarna ange hur de upplevde tidigare 
antaganden om trivsel på arbetet för individer med funktionsnedsättningar. 
Här fick de även beskriva sina egna erfarenheter av trivsel på arbetsplatsen 
samt hur detta kan relatera till deras egna antaganden om vad en “god” 
arbetsförmåga är.  

• Delaktighet, inkludering och exkludering innebar att redogöra för deltagarnas 
upplevelse av betydelsen av delaktighet på arbetsplatsen utifrån sina egna 
erfarenheter. Här avsågs även att synliggöra deltagarnas egna innebörder av 
exkludering och inkludering i arbetet samt vilka faktorer de upplever bidrar 
till känsla av inkludering och exkludering. Deltagarna fick även redogöra för 
sina egna erfarenheter av aktiviteter som de anser lett till exkludering och 
inkludering samt för hur de anser att individer exkluderas på grund av sin 
funktionsnedsättning. Vidare ställdes frågor som belyste hur inkludering och 
exkludering kan komma att påverka trivseln på arbetet och ifall deltagarna 
upplevt sig diskriminerats i arbetssammanhang på basis av exkludering. 
Frågan om huruvida attityder om funktionsnedsättningar kan leda till 
exkludering på arbetsplatsen ställdes i syfte av att lyfta hur generaliserande 
antaganden påverkar individer med funktionsnedsättningar samt deltagarnas 
egna erfarenhet av detta.  

• Förutsättningar används som tema för att rama in vilka faktorer som 
deltagarna upplever främjar eller begränsar individer med 
funktionsnedsättningar i sitt arbete. Detta utifrån sina egna erfarenheter av 
både fysiska och psykiska tillämpningsbara förutsättningar. Deltagarna fick 
även redogöra för upplevelser av förutsättningar för mångfald av 
funktionaliteter på arbetsmarknaden samt mångfaldens betydelse utifrån 
egna erfarenheter. Inom förutsättningar avsågs också att undersöka vilken 
betydelse styrande ramverk har gällande rättigheter och skyldigheter för 
funktionsnedsatta i arbete.  

• Uttryck av makt kan ses i relation till förutsättningar för inflytande och kontroll 
och formulerades med ändamålet att undersöka hur detta tas i uttryck i 
arbetssammanhang kopplat till funktionsnedsättningar. Här fick deltagarna 
även redogöra för vem de anser lättast får inflytande och kontroll på 
arbetsplatsen. Betydelsen av övriga intersektionella kategorier i samband med 
funktionsnedsättning avser att synliggöra deltagarnas erfarenheter av hur 
detta kan påverka fördelningen av makt på arbetsplatsen.  

 
Intervjuerna pågick under ca 60 minuter och tog plats på intervjupersonernas 
arbetsplats eller önskad plats utanför arbetet. En intervju utfördes även via telefon. 
Valet av plats eller kanal för intervjuerna skedde baserat på intervjupersonernas 
önskemål samt vad som ansågs mest praktiskt.  
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 Etiska ställningstaganden 
Eftersom studien berör ojämlikheter och förtryck av en utsatt målgrupp krävs det 
försiktighet vid både urval och bemötande av deltagare. Individens integritet och 
anonymitet måste värnas om och garanteras för att kunna skapa trovärdighet (Kvale 
och Brinkman, 2017, s.99) Varje deltagare som varit delaktig i en intervju har gett sitt 
medgivande genom ett samtyckesformulär, där personen informeras om de åtgärder 
gällande konfidentialitet som vidtas, rätten till att när som helst kunna avbryta sitt 
deltagande under intervjuns gång samt studiens övergripliga syfte. Den deltagare 
som valde att inte medverka i studien gjorde detta på grund av oro att inte förbli 
anonym i och med att samtyckesformuläret kräver en underskrift med deltagarens 
namn. All data som berörde denna personen förstördes därför. Vidare är det viktigt 
att kunna hänvisa till tillförlitliga källor då vi definierar de grupper och begrepp som 
är centrala i studien. Detta för att undvika missförstånd och riskera missledande 
definitioner. Avgränsningar som görs i studien måste också kunna rättfärdigas genom 
relevanta argument. Vid utformningen av intervjuguiden är det viktigt att inte ställa 
frågor som kan anses diskriminerande eller väcka anstöt hos deltagarna. Vidare kan 
studiens resultat vara till fördel för deltagarna då det kan bidra med information och 
skapa medvetenhet kring ämnet. Vid analysen av intervjun krävs även en rimlig 
tolkning av datamaterialet så att deltagarnas svar skildras på rätt sätt (Kvale och 
Brinkman, 2017, s.99).  

5.3 Dataanalysmetod 
Analysen och tolkningen av materialet som samlas in under intervjuerna utförs 
genom fenomenologisk analysmetod. Detta sker genom att utforma en lista av de 
meningsfulla påståenden och utlåtanden som identifieras i materialet. Dessa 
påståenden och utlåtanden behandlas och sorteras för att undvika överlappning av 
liknande påståenden och utlåtanden (Creswell och Poth, 2017, s. 201). Nästa steg i 
analysen är att generera teman, att kategorisera de meningsbärande påståendena och 
utlåtandena i bredare enheter/ kluster. Teman utgör grunden för att kunna utläsa och 
tolka den sanna betydelsen av deltagarnas erfarenheter och upplevelser (Creswell och 
Poth, 2017, s. 201). Därefter kan en beskrivning av hur fenomenet upplevts samt under 
vilka kontextuella omständigheter som sedan sammanställs i en redogörelse 
för ”essensen” av fenomenet. Alltså den gemensamma förståelsen av förutsättningar 
ställt till funktionsnedsättning på arbetsplatsen (Creswell och Poth, 2017, s. 201). I 
analysprocessen har det datamaterial som samlats in vid intervjuerna skrivits ut 
genom transkribering. Detta för att få en tydlig och konkret bild över vad som 
framkommit under intervjuerna. För att materialet ska behandlas konfidentiellt skrivs 
inte information ut i transkriberingen som på något sätt kan identifiera deltagaren 
eller den organisation som personen är verksam inom (Kvale och Brinkman, 2017, 
s.227-228).  

För att skapa en förståelse av strukturer av ojämlikhet gällande 
funktionsnedsättning på arbetsplatsen utifrån arbetstagares erfarenheter, är detta en 
lämplig analysmetod. Genom att identifiera och placera gemensamt meningsfulla 
påståenden i teman gällande ojämlikhet i relation till funktionsnedsättning kan man 
se en början till en bild av fenomenets innebörd. Detta kan synliggöra eventuella 
ojämlikheter och faktiskt benämna de strukturer av ojämlikheter som belyses utifrån 
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deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Med avseende till antalet intervjupersoner i 
studien, sex stycken, kommer inte en fullständig fenomenologisk analys att kunna 
genomföras. För att en fullständig fenomenologisk analys skulle vara genomförbar 
skulle antalet deltagare behövt vara fler. Dock kommer analysen belysa början på 
teman inom fenomenet, men inte färdiga sådana, likaså vad gäller fenomenets essens. 
Analysen kan också belysa det eventuella samband mellan andra intersektionella 
aspekter ställt till förståelsen av ojämlikhet i relation till funktionsnedsättning på 
arbetsplatsen. Eftersom materialet baseras på subjektiv data så kan det i analysen vara 
svårt i att koda och tematisera underlaget för att skapa en korrekt bild av “essensen”. 
Det kan också vara en utmaning i att välja ut signifikanta och meningsbärande 
mönster i intervjuerna då dessa troligtvis kommer utgöras av extensiva berättelser. 
Vid tolkningen av materialet riskerar vi som forskare att bli medberättande genom att 
det är vi själva som väljer ut de påståenden som vi anser är signifikanta.  

I analysen av datamaterialet har till exempel teman som; Arbetsförmåga och 
förutsättningar, osynliga- och synliga funktionsnedsättningar, delaktighet: inkludering och 
exkludering, generaliserande antaganden och okunskap samt ojämlikhet, mångfald och 
representation urskilts.  

5.4 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet hänvisar till forskningsresultatets tillförlitlighet som belyses genom dess 
replikerbarhet av andra forskare vid andra tidpunkter (Kvale och Brinkman, 2017, s. 
295). Validitet riktar sig mot giltigheten och styrkan i yttranden. Detta bygger på 
välgrundade, hållbara, försvarbara och övertygande argument. Validitet innebär 
också huruvida en vald metod undersöker vad som avses att undersökas (Kvale och 
Brinkman, 2017, s. 296). Forskaren har även en stor roll i trovärdigheten av studien 
med tonvikt på hens praktiska kunskap och moraliska integritet. Validering 
genomsyrar hela forskningsprocessen och sker i syfte att kvalitetskontrollera studiens 
alla stadier, inte bara i slutet av produktionen. Validering av studiens utförande och 
resultat förhåller sig även till den tidigare forskning som utförts inom samma området 
(Kvale och Brinkman, 2017, s.297-298).  

Övervägande kring validiteten i denna studie avgörs utifrån vår kritiska anblick 
som avser att kontrollera att de valda tillvägagångssätt används korrekt i förhållande 
till studiens syfte och frågeställning. Detta sker även genomgående i analysprocessen 
av tillhandahållet resultat genom ett konstant ifrågasättande om vad i resultatet och 
analysen som kan ses som sanning och vad som skapar giltighet i förhållande till 
annan forskning. Här argumenteras giltigheten av studien utifrån tolkningen av 
deltagarnas egna självbild och kunskapsproduktion. Vid validering utläses även 
deltagarnas utlåtanden i förhållande till deras handlingar för att ytterligare kunna 
illustrera studiens giltighet.  
  



22 
 

6 Resultat och analys  
Utifrån intervjuerna har fem teman identifierats; Arbetsförmåga och förutsättningar, 
osynliga- och synliga funktionsnedsättningar, delaktighet: inkludering och exkludering, 
generaliserande antaganden och okunskap samt ojämlikhet, mångfald och representation. 
Dessa teman ligger till grund för olika strukturer av ojämlikheter eller maktordningar 
inom arbetslivet för personer med en funktionsnedsättning. Resultatet redovisas 
utifrån samtliga intervjuer som genomförts enligt frågorna som presenteras i 
intervjuguiden (appendix 1). Deltagarna benämns som Ip1 (intervjuperson ett), Ip2 
(intervjuperson två), Ip3 (intervjuperson tre), Ip4 (intervjuperson fyra), Ip5 
(intervjuperson fem) och Ip6 (intervjuperson sex). Detta för att säkerställa deltagarnas 
anonymitet. Ip1 är en kvinna med en fysisk, icke-synlig, funktionsnedsättning som 
arbetar inom arbetscoachning för personer med funktionsnedsättning som vill ut i 
arbete. Ip2 är också en kvinna som arbetar med arbetscoachning för personer med 
funktionsnedsättning. Hennes funktionsnedsättning är också fysisk och icke-synlig. 
Ip3 är en man som arbetar som ombudsman och tillgänglighetsinventering och 
arbetar även med administration och ekonomi. Han lever med en synlig fysisk 
funktionsnedsättning. Ip4 är en kvinna med en fysisk, icke-synlig, 
funktionsnedsättning och arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Ip5 arbetar som 
säljare i en affär där det säljs hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Hon 
är en kvinna med en psykisk, icke-synlig, funktionsnedsättning. Ip6 har också en 
psykisk, icke-synlig, funktionsnedsättning och är en kvinna som arbetar inom 
barnomsorgen. Samtliga deltagare i intervjuerna är av svensk etnicitet. 

6.1 Arbetsförmåga och förutsättningar 
Temat arbetsförmåga och förutsättningar beskriver hur ojämlikhet skildras i 
förhållande till synen på arbetsförmåga samt tillgång till anpassning och stöd i arbetet 
för individer med funktionsnedsättning. Här belyses även deltagarnas upplevelse av 
vilka förutsättningar som krävs för att utföra sitt arbete på samma villkor som 
individer utan funktionsnedsättning. Ip1 säger följande om relationen mellan 
arbetsförmåga och förutsättningar på arbetsplatsen: 

 
Det där med arbetsförmåga beror ju på vilken arbetsplats du är på och vad 
det är du ska utföra. Ip1 

 
Arbetsförmåga tillskrivs alltså, enligt Ip1, den enskilde individen utifrån en specifik 
situation. Sjöberg (2002) lyfter detta genom att arbetsförmåga, som komplext och 
kontextuellt begrepp, får sin betydelse utifrån vad det innebär för den enskilde 
individen (Sjöberg, 2002, s. 16-17). Ståhl och Anderzén menar ytterligare att 
arbetsförmåga inte går att tolka utan kontext vilket påverkas av individuella 
omständigheter samt olika sorters kompetenser (Ståhl och Anderzén, 2016, s.38). 
Vidare menar Ip3 att arbetsförmåga syftar på förmågan att arbeta utifrån tillgängligt 
stöd. Han påpekar att lönebidrag är ett stöd som ger möjlighet för individen att arbeta 
utifrån sina egna förutsättningar. I relation till detta lyfter Sjöberg (2002) att 
lönebidrag också kan ses som en bekräftelse på bristande arbetsförmåga (Sjöberg, 
2002, s. 15-16). Vidare upplever Ip5 att en god arbetsförmåga avgörs av att få arbeta 
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med det hon själv är bra på. Ip5 har en anpassad anställningen där det finns möjlighet 
att lägga upp arbetet på ett sätt som passar henne bäst, speciellt i form av tid att 
kunna utföra arbetet i sin egen takt. Detta kopplas till statistiken från den svenska 
arbetsmarknaden som visar på att anpassning av arbetstempo utgör det mest 
förekommande behovet av stöd för personer med funktionsnedsättning (Statistiska 
centralbyrån, 2018, s.8). Lövgren et al. (2016) talar även om en mer anpassad 
arbetsmarknad med fokus på stöd genom till exempel riktade satsningar, förmåner 
och tillgänglighet (Lövgren et al., 2016, s.130). Ip5 har tidigare erfarenheter av att inte 
ha fått utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som passar henne bäst utifrån sin 
funktionsnedsättning. Saknas utrymme för att anpassade arbetsuppgifter utifrån 
individen menar hon att det kan påverka arbetet negativt. 

 
Man förväntas kunna allt lika bra. Och det gör inte många människor, inte jag 
i alla fall. Ip5 

 
Utifrån att det saknas utrymme för anpassade arbetsuppgifter skapas ojämlikhet vid 
avsaknad av rätt anpassningar och stöd utifrån den enskildes arbetsförmåga. 
Ojämlikheten som skapas relaterar till den norm enligt vilken arbetet organiseras, 
vilket förväntar sig att ”alla förväntas kunna allt lika bra”. 

Lönebidraget ses som en form av stöd som både kan främja individen men också 
bekräfta att individen har en begränsad arbetsförmåga som då påverkar individens 
självbild. Anpassade anställningar och rätt riktat stöd kan ses som en bra 
förutsättning för individer som annars blir ojämlikt behandlade inom normativa 
anställningar där särskilda behov förbises. Detta går i linje med Lövgren et al. (2016) 
som talar om att en arbetsmarknad som utgår från avsaknad av funktionsnedsättning 
skapar hinder och ojämlikheter för individer med funktionsnedsättning (Lövgren et 
al., 2016, s.134).  

Förutsättningar i arbetet illustreras ytterligare av deltagarna genom att få tid att 
utföra sina och få tid för återhämtning. Ip1 belyser att hon behöver längre tid till att 
utföra sina arbetsuppgifter och att förutsättningar för arbete handlar om att kunna 
lägga upp arbetsuppgifterna efter individens egna behov. Ip2 säger att hon i sitt 
arbete måste få tid för återhämtning för att inte äventyra sin arbetssituation eftersom 
hon vill vara kvar i arbetslivet. Ip6 påpekar att utifrån hennes psykiska 
funktionsnedsättning får hon inte samma möjlighet att arbeta utifrån samma 
förutsättningar som sina kollegor. Detta då hennes minne påverkas negativt och hon 
ofta är frånvarande från arbetet. Vidare lyfter Ip4 att hennes funktionsnedsättning 
påverkar synen vilket kräver hjälpmedel för att kunna utföra sitt arbete och underlätta 
hennes arbetssituation. Hon har erfarenhet av att detta inte varit möjligt på grund av 
arbetsplatsens utformning vilket påverkat hennes arbetssituation negativt. Detta 
tvingade henne att komma på egna lösningar för att kunna utföra arbetet. Vilket 
citatet nedan visar. 

 
Då får man utforma sin egen arbetssituation själv utifrån [...] dom problemen 
som jag har då. Ip4 

 
I relation till att skapa förutsättningar för individen, som inte bygger på att utforma 
sin arbetssituation själv, belyser Bjarnsson (2016) att hjälpmedel och stöd ska främja 
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individen i sin arbetssituation, både genom psykosociala och fysiska anpassningar och 
stöd utefter individuella behov (Bjarnsson, 2016, s. 179-180). Lövgren et al. (2016) 
belyser att arbetsfrämjande stöd måste finnas tillgängligt för individer med psykiska 
eller intellektuella funktionsnedsättningar. Lövgren et al. (2016) menar också på att ett 
individanpassat stöd, där individens färdigheter och önskemål anpassas till 
arbetsplatsen ökar deras förutsättningar i arbetet (Lövgren et al., 2016, s. 133-134). En 
större grad av anpassning menar Söderberg (2016) bidrar till konstruktionen av 
maktordningar i arbetet för individer med funktionsnedsättningar (Söderberg, 2016, 
s.177). Ojämlikhet kan utifrån deltagarnas upplevelser utläsas uppstå vid avsaknad av 
individanpassat stöd och hjälpmedel som inkluderar både den psykosociala och 
fysiska arbetsmiljön. Ojämlikhet uppstår även när deltagarna inte får möjlighet att 
arbeta utifrån samma förutsättningar som sina kollegor.  

I förhållande till förutsättningar framkommer det även att styrande ramverk, som 
lagar, policys och styrdokument om rättigheter och skyldigheter upplevs vara 
begränsande för individer med funktionsnedsättning i arbete. Ip1 anser att styrande 
ramverk inte är individanpassade för olika diagnoser och individuella förutsättningar. 
Liknande påpekar Ip2 att styrande ramverk ofta kan vara ett hinder då de är oflexibla 
och smala. Detta kopplas till Fiala (2018) som redogör för att arbetsmarknaden utgår 
från normer av “friskhet” och “normal” funktion vilket upprättas i rådande lagar och 
styrande ramverk (Fiala, 2018, s.1). Ståhl och Anderzén belyser även svårigheten av 
att göra individualiserade bedömningar utifrån en juridisk ståndpunkt då de juridiska 
verktygen är oförmögna att kontextualisera (Ståhl och Anderzén, 2016, s.38). Ip3 
menar att styrande ramverk begränsar förutsättningar för individer med 
funktionsnedsättningar då de bidrar till att utredningsprocesser gällande fall av 
diskriminering blir långdragna och svåra. Han anser att detta bidrar till att individer 
med funktionsnedsättningar sätts i en utsatt position. Vilket kan visualiseras genom 
påståendet:  

 
Det är klart att man vill ha rätten på sin sida men till vilket pris? Ip3 

 
Ip5 menar i kontrast till detta att styrande ramverk är viktiga för att etablera stöd för 
individer med funktionsnedsättning i arbete. Hon menar att etablerade ramverk kring 
lönebidrag och daglig verksamhet ger bättre förutsättningar för individer med 
funktionsnedsättning. Hon påpekar att utan sitt lönebidrag hade hon kanske inte 
blivit anställd eftersom det hade varit kostsamt för arbetsgivaren och lägger krav på 
individen att prestera över sin förmåga. Lönebidrag är enligt Eklöf (2018) det ett av de 
vanligaste stödet för både arbetsgivare och arbetstagare (Eklöf , 2018, 17-18). 
Ytterligare menar Karlsson (2002) att arbetsmarknadspolitiken är ett främjande 
verktyg, då det möjliggör stöd både i arbetet och i processen att komma ut i arbetslivet 
(Karlsson, 2002, s. 89). Styrande ramverk kan därför ses som ett medel som både kan 
främja och hämma förutsättningar för individer med funktionsnedsättningar.  
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6.2 Osynliga- och synliga funktionsnedsättningar 
I temat osynliga- och synliga funktionsnedsättningar uppmärksammas att ojämlikhet 
utifrån ett intersektionellt perspektiv, inte endast kan förstås uppstå mellan 
kategorierna kön, etnicitet och funktionsnedsättning. Det uppmärksammas även att 
ojämlikhet uppstår inom kategorin funktionsnedsättning. Här belyses hur ojämlikhet 
skapas mellan synlig och icke-synlig funktionsnedsättning. De Los Reyes och 
Mulinari (2005) belyser att ojämlikhet uppstår mellan kategoriserade motsatspar som 
kvinna/man eller funktionsnedsättning/avsaknad av funktionsnedsättning (De Los 
Reyes och Mulinari, 2005, s. 34). Här är det relevant att se till synlig och icke-synlig 
funktionsnedsättning som ett motsatspar som ligger till grund för ojämlikhet och 
maktordningar.  

Fem stycken av deltagarna lever med icke-synliga funktionsnedsättningar, av 
dessa har Ip5 och Ip6 psykiska funktionsnedsättningar. Endast en deltagare, Ip3, har 
en synlig fysisk funktionsnedsättning. Ip1, Ip2 och Ip4 lever med fysiska, icke-synliga 
funktionsnedsättningar. Lövgren et al. (2016) belyser individer med olika 
funktionsnedsättningar som en marginaliserad grupp där personer med psykiska 
funktionsnedsättningar är särskilt utsatta (Lövgren et.al, 2016, s. 129). Både Ip3 och 
Ip4 upplever att beroende på om man har en icke-synlig eller synlig 
funktionsnedsättning så påverkas man olika i arbetssammanhang. En synlig 
funktionsnedsättning kan, enligt Ip3 och Ip4, göra det lättare för omgivning att ha 
förståelse för eventuella svårigheter individen har utan att de behöver förklaras. Ip3 
påpekar ytterligare att en individ med en icke-synlig funktionsnedsättning behöver 
förklara och redogöra mer för sin funktionsnedsättning. Detta redogörs i citatet 
nedan: 

 
Om man har en fysisk funktionsnedsättning så är det oftast lättare att visa vem 
man är än om man har en dold funktionsnedsättning för då måste du hävda dig 
mera och gå på tårna mera och förklara att “jag klarar det här på samma sätt 
som du klarar det här fast jag gör det lite annorlunda”. Ip3 

 
Ip5 som har en icke-synlig funktionsnedsättning har erfarenhet av att det saknats 
förståelse för hennes funktionsnedsättning och vad den innebär, vilket har lett till att 
hon känt sig ojämlikt behandlad i arbetet. Detta genom att omgivningen gör 
antaganden kring saker hon inte kan i sitt arbete. Det utläses därför att osynligheten 
av hennes funktionsnedsättning kan vara det som bidrar till att omgivningen har 
mindre förståelse för de begränsningar som hennes funktionsnedsättning resulterar i. 
Hon skildrar detta utifrån sin arbetserfarenhet.  

 
Det är liksom allmänt underförstått att sånt förstår man inte om man har […], 
det är en del av det här […], och då är det inte alltid att man fattar det här 
givna, ”men det förstår ju alla”. Man måste undvika det här ”men det förstår 
väl alla” för det är inte så. Ip5 

 
Utifrån deltagarnas upplevelser betraktas inte funktionsnedsättning som en entydig 
kategori utan existerar i olika former. Inom funktionsnedsättning utläses strukturer av 
över- och underordningar som påverkar individen beroende på om man har en synlig 
eller icke-synlig funktionsnedsättning. De Los Reyes och Mulinari (2005) skildrar 



26 
 

detta genom att över- och underordningar är inbäddade i komplexa nätverk (De Los 
Reyes och Mulinari, 2005, s. 18). Deltagarnas erfarenheter av att personer påverkas 
olika i arbetet beroende på om de har en synlig eller icke-synlig funktionsnedsättning 
förhålls till Lövgren et al. (2016) som säger att den normativa arbetsmarknaden utgår 
från avsaknad av funktionsnedsättning (Lövgren et.al, 2016, s.135). Utifrån detta kan 
det antas att personer med en icke-synlig funktionsnedsättning har större möjligheter 
i arbetet då funktionsnedsättningen inte framkommer lika tydligt jämfört med 
personer som har synliga funktionsnedsättningar. Fiala (2018) påpekar också att 
arbetsmarknaden idag utgår ifrån “friskhet” och “normal” funktion (Fiala, 2018, s.1). 
Detta kan tänkas resultera i att individer med synliga funktionsnedsättningar lättare 
ses som avvikande i termer av “ofriskhet” och “onormalitet”, då deras 
funktionsnedsättning är mer märkbar gentemot omgivningen jämfört med individer 
med funktionsnedsättningar som inte syns. Dock tas ojämlikhet i uttryck för individer 
med icke-synliga funktionsnedsättningar genom brist på förståelse samt större krav 
att förtydliga och förklara sin funktionsnedsättning för andra. 

Ojämlikhet uppstår även, enligt Ip4, genom att fysisk och synlig 
funktionsnedsättning ofta likställs med psykisk och icke-synlig funktionsnedsättning. 
Hon menar att omgivningen ser till att den kognitiva och psykiska förmåga 
automatiskt påverkas för att personen lever med en synlig fysisk 
funktionsnedsättning. De Los Reyes och Mulinaris (2005) belyser detta genom att 
ojämlikhet skapas genom processer av interaktion mellan personer (De Los Reyes och 
Mulinari, 2005, s. 34). Söderberg (2016) menar liknande att interaktion skapar 
strukturer av över- och underordningar (Söderberg, 2016, s.166-167). Då Ip4 har en 
icke-synlig funktionsnedsättning säger hon att detta inte är något som hon upplever 
påverkar hennes arbetssituation, just på grund av att hennes funktionsnedsättning är 
icke-synlig. 

 
Det är ingen som tänker på att jag [...]. Så att jag är ju som lite vilken annan 
som helst här. Ip4  

 
Ojämlikhet kan utifrån detta ses uppstå för personer med en synlig 
funktionsnedsättning då de oftare tillskrivs ytterligare nedsättningar i form av 
begränsad psykisk förmåga. 

Vad gäller styrande ramverk har Ip6 erfarenhet av att de inte tar lika stor hänsyn 
till icke-synliga, psykiska funktionsnedsättningar. Denna erfarenhet är i linje med 
Fiala (2018) som säger att precisering av styrande dokumentationer kan användas som 
verktyg för berättigande av individer med olika former av funktionsnedsättning i 
olika arbetssituationer (Fiala, 2018, 12-13). Ojämlikhet utläses uppstå i relation till 
styrande ramverk då dessa inte värderar och tar hänsyn till icke-synliga 
funktionsnedsättningar i lika utsträckning som synliga funktionsnedsättningar. 
Styrande ramverk ska ge samma stöd för individer, oavsett funktionsnedsättning, för 
att det ska uppstå jämlikhet. Ip6 säger följande om hennes syn på styrande ramverk. 

 
Jag tycker då att styrande ramverk gör det svårare för mig, jag känner inte att 
det inkluderar folk med psykiska funktionsnedsättningar. Och det känns inte 
alltid som att det värderas på samma sätt som när du har en synlig 
funktionsnedsättning. Ip6 
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6.3 Delaktighet: inkludering och exkludering 
I detta temat redogörs för deltagarnas upplevelser av ojämlikhet i relation till 
delaktighet. Här uppmärksammas deltagarnas upplevelser kring vad delaktighet 
innebär vilket relaterar till upplevelser kring inkludering och exkludering i arbetet. 
Delaktighet utläses utifrån deltagarna kunna likställas med inkludering och dessa 
påvisas ingå i varandra. Delaktighet och inkludering uppges innebära att individer 
med funktionsnedsättningar får samma möjligheter att kunna delta i olika 
arbetssammanhang samt kunna påverka sin arbetssituation. Ojämlikhet belyses 
genom exkluderande aktiviteter i arbetssammanhang. Detta innebär att ojämlikhet 
skapas då individer exkluderas till följd av sin funktionsnedsättning. Att vara delaktig 
i arbetet innebär enligt Ip1 att alla ska få vara med i sociala sammanhang i arbetet, 
som fikat, samt att passa in rutiner på arbetsplatsen så att alla har möjlighet att delta i 
det. Just fikat anser hon är viktigt för att skapa en gemenskap på arbetsplatsen. 
Liknande lyfter Ip2 vikten av den sociala aspekten på arbetsplatsen utöver det 
faktiska arbetet. 

 
Tillhörighet är inte bara arbetsuppgifterna, utan även det här runt omkring. 
Ip2 

 
Delaktighet innebär enligt Ip3 att han är delaktig på samma villkor som sina kollegor 
och inkluderas så mycket som möjligt i alla arbetssammanhang. Han påpekar att inte 
inkluderas innebär att inte arbeta enligt samma villkor som sina kollegor, vilket i sin 
tur bidrar till att han inte blir delaktig. Liknande resonerar Ip4 att delaktighet handlar 
om att räknas som vilken anställd som helst på arbetsplatsen, något som hon själv 
upplever i sin nuvarande arbetssituation. Hon exemplifierar detta genom att hon i 
arbetet ska kunna bli tillfrågad i olika situationer till samma grad som sina kollegor. 
Detta menar hon skapar inkludering på arbetsplatsen. Att känna sig delaktig i sin 
arbetssituation belyser Ip5 som viktigt och att det handlar om att bli hörd av andra. 
Hon menar att inkludering skapas genom att vara tydlig mot sin omgivning om vad 
hon kan och inte kan utifrån sin funktionsnedsättning. Detta kopplas till 
Abrahamsson (2002) som illustrerar att dialogen om funktionsnedsättningar i 
arbetslivet skapar kunskap och ger förutsättningar för jämlikhet och delaktighet 
(Abrahamsson, 2002, s.33). En tydlig dialog på arbetsplatsen ger därför större 
möjligheter till inkludering och delaktighet. På Ip5s nuvarande arbetsplats är de ett 
litet antal som arbetar tillsammans och hon upplever att det bidrar till att hon känner 
sig mer delaktig, dels för att hon blir hörd och för att det i sin tur ger henne större 
möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. Ip5 säger: 

 
Jag har möjlighet att säga det här är jag bra på och det här är jag inte bra på. 
Är man på en arbetsplats där det är många anställda då funkar det ju inte så. 
Ip5 

 
Med liknande resonemang upplever Ip6 att delaktighet har att göra med god 
kommunikation, där det ges utrymme för att samtliga medarbetare får komma till 
tals. Förutsättningar för inkludering kopplar hon till att vara delaktig i 
beslutstagande. Hon anser att samtalsutrymmet behöver vara jämt fördelat så att alla 
får lika möjlighet att uttrycka sig. Ip6 har också erfarenhet av att inkludering skapas 
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genom planerade aktiviteter på och utanför arbetsplatsen för att skapa en vänskap och 
samhörighet med sina kollegor. Ojämlikhet utläses utifrån detta uppstå vid tillfällen 
då individen inte får utrymme att tala i samma mån som alla andra, vilket begränsar 
deras möjligheter till delaktighet i arbetet. Individens oförmåga att delta i dessa 
aktiviteter på grund av sin funktionsnedsättning utläses också skapa ojämlikhet, då de 
placeras utanför det sociala sammanhanget som andra är delaktiga i. I termer av 
delaktighet lyfter även Ip1 och Ip2 vikten av att se till individuella behov då det finns 
omständigheter där individer med funktionsnedsättning kanske inte alltid vill delta i 
de sociala aktiviteterna på arbetsplatsen. Detta relaterar till Abrahamssons (2002) 
resonemang om vikten av respekt och bemötande mot individer med 
funktionsnedsättning. Bristen på detta menar han ökar risken för att individer med 
funktionsnedsättning utesluts i arbetet (Abrahamsson, 2002, s.33). Ojämlikhet skapas 
då vid bristande respekt och förståelse kring individens behov och vilja att delta 
utifrån sin funktionsnedsättning från kollegor och omgivningen i stort.  

Motsatsen till att känna sig delaktig och inkluderad på arbetsplatsen utläses vara 
att känna sig exkluderad. Att bli utesluten från sammanhang där övriga kollegor är 
delaktiga menar Ip3 är en form av exkludering. Han belyser detta genom sin 
erfarenhet av att ha uteslutits gruppaktiviteter som anordnats för arbetsgruppen på 
grund av sin funktionsnedsättning och inte blivit informerad att denna skulle ta plats 
av sina chefer och kollegor. Likt detta lyfter Ip4 att exkludering på arbetsplatsen tar 
sig uttryck när någon, till följd av sin funktionsnedsättning, inte ges möjlighet att delta 
i träffar utanför arbetsplatsen. Likaså menar hon att exkludering även sker när 
personen inte ges möjlighet att delta i diskussioner på arbetsplatsen. Enligt Creswell 
och Poth (2018) illustreras detta genom att maktordningar genom socialt agerande 
(Creswell och Poth, 2018, s.34). Omgivningens agerande kan därför ses orsaka 
exkludering. Detta då till exempel chefer och kollegor inte tar hänsyn till individens 
funktionsnedsättning i sociala sammanhang.  

Exkludering i arbetet liknas också till de erfarenheter Ip5 har. Hennes 
funktionsnedsättning kräver tydliga instruktioner gällande arbetsuppgifter då hon 
har svårt att förstå underförstådd information. I hennes arbetssituation sker 
exkludering som ett resultat av dålig samt otillräcklig kommunikation kring 
instruktioner. Hon illustrerar detta genom nedanstående citat:  

 
Man måste undvika det här ”men det förstår väl alla” för det är inte så. Ip5 

 
Vidare lyfter Ip5 att exkludering påverkar trivseln på arbetet. Hon menar att trivseln 
påverkas negativ då medarbetare inte har förståelse för hennes arbetssituation eller 
funktionsnedsättning och istället gör felaktiga antaganden. Avsaknad av respekt på 
arbetsplatsen, i uttryck av bristande förståelse, menar Brooks (2019) bidrar till en 
minskad arbetstillfredsställelse (Brooks, 2019, s. 380). Vidare menar De Los Reyes och 
Mulinari (2005) att ifrågasättandet av normativa föreställningar av 
funktionsnedsättningar kan förhindra exkluderande praktiker (De Los Reyes och 
Mulinari, 2005, s.16). Här ses oförståelse kring individens situation kunna skapa 
exkludering vilket också påverkar trivseln på arbetet negativt.  
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6.4 Generaliserande antaganden och okunskap 
Generaliserande antaganden och okunskap i arbetssammanhang för individer med 
funktionsnedsättning utläses utifrån deltagarna utgöras av okunskap samt 
generaliserande attityder och antaganden. Dessa skapar ojämlika maktförhållanden 
och barriärer för individer med funktionsnedsättning genom att omgivningen saknar 
förståelse för den enskildes situation samt vad olika funktionsnedsättningar innebär. 
De Los Reyes och Mulinari (2005) belyser kunskap som ständigt involverad i 
konstruktionen av makt och underordningar genom social interaktion. Utifrån detta 
belyser de också vikten av att ifrågasätta allmän antagen kunskap i syfte att 
dekonstruera ojämlika förhållanden (De Los Reyes och Mulinari, 2005, s.23-25). 
Söderberg (2016) belyser maktordningar genom att segregering skapas genom 
processer (Söderberg, 2016, s.166-167).  
   Ip3 har erfarenhet av tidigare situationer då han blivit särbehandlad på grund av sin 
funktionsnedsättning och uteslutits från sammanhang på grund av rädsla och 
okunskap hos övriga arbetsgruppen och cheferna. Han skildrar detta genom 
påståendet:  

 
Till exempel att de hade en dag ut i skogen och skulle grilla korv eller nån sån 
där personalaktivitet och då tyckte dom att det var kämpigt att komma på 
någonting som passade även för mig då i rullstol. Ip3 

 
Detta kan ses i relation till statistik från den svenska arbetsmarknaden som visar att 
drygt var fjärde person med funktionsnedsättning blivit utsatt för diskriminering till 
följd av negativa attityder hos arbetsgivaren (Statistiska centralbyrån, 2018, s.8). 
Chefer och kollegor undanhöll information om aktiviteter som Ip3 inte kunde delta i 
på grund av sin fysiska funktionsnedsättning. Att inte chefer eller kollegor valde att 
informera honom och diskutera kring andra alternativ kan tänkas bero på en ovilja, 
såväl som rädsla, för att ta del av hans situation på grund av okunskap. Ip3 säger 
följande: 

 
Det handlar om insikter och bemötande och kunskap och tro på personen i 
fråga. Tror du på den personen med funktionsnedsättning så som du tror på 
dina andra kollegor då har du gett rätt förutsättningar. Ip3 

 
Andra exempel på den roll okunskap spelar är hur Ip5 upplever att trivseln påverkas 
negativt när andra personer inte har förståelse för hennes situation. Hon upplever sig 
blivit indirekt diskriminerad i sammanhang då andra inte tagit sig tid att sätta sig in i 
vad hennes funktionsnedsättning innebär. Som ett resultat av sin 
funktionsnedsättning upplever Ip4 stress när omgivningen saknar kunskap och 
förståelse för att vissa arbetsuppgifter kräver längre tid, på grund av hennes 
funktionsnedsättning.  

 
[...] ”varför har du inte hunnit med?”, det är den stressen. Ip4 

 
Ip3 lyfter att avsaknad av kunskap kring bemötande av olika funktionsnedsättningar 
begränsar individen inom både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Ip2 
påpekar att kompetensutveckling kring olika former av funktionsnedsättning ska ske 
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på arbetsplatsen utan att det blir utpekande för individen genom att man förklarar 
hur olika funktionsnedsättningar fungerar i ett större och mer allmänt perspektiv. 
Ojämlikhet utläses här uppstå om kompetensutvecklingen kring 
funktionsnedsättningar blir utpekande för den specifika individen. Bristen på 
kunskap och förståelse ses därför bidra till sämre förutsättningar i arbetet för personer 
med funktionsnedsättning, då omgivningens okunskap gör att individens behov inte 
synliggörs. Abrahamsson (2002) påpekar i relation till detta att kompetens kring 
bemötande av olika funktionsnedsättningar framhävs genom en dialog vilket skapar 
förutsättningar för jämlikhet (Abrahamsson, 2002, s.33).  

Generaliserande attityder och allmänna fördomar relaterar till Karlssons (2002) 
påstående om att arbetsgivarens okunskap och negativa attityder kring 
funktionsnedsättningar resulterar i rädsla, för att till exempel anställa individer med 
funktionsnedsättning (Karlsson, 2002, s.98). Ip2 anser att det finns allmänna fördomar 
mot diagnoser som kan påverka individens arbetssituation. Här ger hon exempel på 
att antaganden om vissa funktionsnedsättningar skapar attityder som kan ses som 
främjande eller begränsande hos arbetsgivaren, till exempel att vissa former av 
funktionsnedsättning tar uttryck i mycket energi hos individen vilket arbetsgivaren 
kan se som en fördel. Även fast detta kanske inte alltid är i fördel för individen. Ip2 
säger följande: 

 
[...], ja, vad bra det har vi nytta av för de kan ju jobba hur mycket som helst. 
Ip2 

 
En reflektion utifrån detta är att om det inte finns rätt kunskap, som kan hämma 
generaliserade attityder kring funktionsnedsättningar, begränsas individen redan 
innan han eller hon kommit ut i arbetslivet. Detta genom att individuella behov 
bortses och det görs antaganden kring individens förmåga att prestera i arbetet. 
Antaganden om att en individ med en funktionsnedsättning som resulterar i mycket 
energi behöver inte alltid vara fördelaktigt i alla arbetssammanhang, då det är viktigt 
att denna energi riktas och tillämpas på rätt sätt för att individen ska må bra.  

Enligt Ip5 uppstår ojämlika maktförhållanden när någon gör antaganden om vad 
en person med funktionsnedsättning är bra på eller inte. Detta har Ip5 erfarenheter av 
då hon upplevt att hon inte getts möjlighet att prova på nya arbetsuppgifter då andra 
individer antagit att hon inte skulle klara av det. Karlsson (2002) belyser detta genom 
att allmänna antaganden om vilket stöd en person med funktionsnedsättning är eller 
inte är i behov av kan orsaka ojämlika maktförhållanden (Karlsson, 2002, s. 89). 
Ytterligare anser Ip4 att generaliserade attityder bortser från att olika 
funktionsnedsättningar har olika betydelser och kräver olika förutsättningar. Ip4 
uppger: 

 
Folk kanske borde ta reda på lite mer innan de tror och tycker så mycket. Ip4 

 
Ett ojämlikt maktförhållande utläses här uppstå genom att generaliserande 
antaganden begränsar Ip5s möjligheter att påverka sin arbetssituation och prova nya 
arbetsuppgifter. Det uppstår även ett ojämlikt maktförhållande på grund av okunskap 
kring den enskildes situation då samtliga individer med funktionsnedsättningar antas 
befinna sig i samma situation.  



31 
 

Negativa attityder och förutfattade meningar av funktionsnedsättningar påpekar 
Ip6 begränsar individen med en funktionsnedsättning samt påverkar arbetslusten 
negativt. Hon menar att man ska bli behandlad som alla andra.  
 

Det ska inte märkas från andra att man har en funktionsnedsättning. Man ska 
inte känna att folk stirrar liksom. Man vill ju vara som “alla andra”. Ip6 

 
Konsekvensen av okunskap genom generaliserade attityder, oförståelse och ojämlikt 
bemötande kopplar Brooks (2019) till skildring av att arbetstillfredsställelsen skiljer sig 
åt för individer med och utan funktionsnedsättning. Det kan tänkas att förutfattade 
antaganden om funktionsnedsättningar leder till sämre förutsättningar som påverkar 
arbetsmotivationen hos individer med funktionsnedsättning. Vidare lyfter Ip6 att 
attityder leder till ojämlikhet när någon drar egna slutsatser om någon annans 
arbetsförmåga, vad man kan och inte kan. Att ha förutfattade meningar på det sättet 
menar hon skildras genom att se ner på någon. Hon säger: 
 

Jag vill inte att någon annan bestämmer vad jag kan och inte kan [...] att min 
förmåga att klara av mitt jobb skulle vara mindre än de som inte har en 
funktionsnedsättning. Att bara anta det, och exkludera av det skälet. Ip6 

6.5 Ojämlikhet, mångfald och representation 
Utifrån deltagarnas erfarenheter skildras ojämlikhet genom temana arbetsförmåga och 
förutsättningar, osynliga- och synliga funktionsnedsättningar, delaktighet: 
inkludering och exkludering samt generaliserande antaganden och okunskap. Utifrån 
deltagarnas erfarenheter lyfts även tankar kring hur mångfald och representation kan 
motverka ojämlikheter som upplevs och erfars. Ojämlikhet, mångfald och 
representation av olika funktionsnedsättningar belyses utifrån deltagarna kan ha en 
positiv inverkan på arbetssituationen för individer med funktionsnedsättningar. 
Avsaknaden av mångfald och representation av olika funktionsnedsättningar ses 
skapa begränsningar och ojämlika maktförhållanden för dessa individer. Här 
granskas mångfald och representation av olika funktionsnedsättningar också utifrån 
samverkan av flera intersektionella kategorier, som till exempel kön och etnicitet. 
Mångfald belyser i relation till intersektionalitet också hur en individ kan representera 
flera kategorier samtidigt och att dessa inte behöver existera separat.  

Ip3, Ip4, Ip5 samt Ip6 reflekterar alla över att ett mångfald av olika 
funktionsnedsättningar i arbete skapar en normaliserad bild av funktionsnedsättning 
hos omgivningen. Detta kan kopplas till Söderbergs (2016) resonemang kring att 
synliggörandet av funktionsnedsättningar bidrar till ökat mångfald, främjar 
individens möjligheter samt bidrar till dekonstruktion av segregeringsmönster 
(Söderberg, 2016, s.177). Ip4 belyser vidare att mångfald kan bidra med större insikt 
och vidare perspektiv till vad funktionsnedsättning är och vad det kan innebära, 
speciellt hos de som själva inte lever med någon funktionsnedsättning. Ip5 upplever 
även att ett mångfald kan fylla behovet av specifika kompetenser. Hon menar att 
personer med specifika kunskaper kan fylla funktioner som andra kanske inte kan 
fylla. Detta belyser hon genom följande citat: 

 
Mångfald betyder ju att man får bidra med det som andra inte har. Ip5 
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Mångfald av olika funktionsförmågor upplever Ip6 också ger möjlighet att ta del av 
olika personers skilda erfarenheter. Hon lyfter att individers förmågor skiljer sig ofta 
åt och det är positivt att ta del av varandras förmågor. Hon skildrar detta genom 
följande citat:  

 
Det lyfter väl arbetsplatsen liksom, ju fler förmågor, olika förmågor, desto 
bättre. Ip6 

 
En större insikt och uppmärksammande av olika erfarenheter är i linje med De Los 
Reyes (2000) som påpekar att diskursen för mångfald ökar medvetenheten för hur 
olika funktionsnedsättningar påverkar individen och gruppen (De Los Reyes, 2000, s. 
255-256). Ett ökat mångfald som ger möjlighet till ökad insikt om olika 
funktionsnedsättningar kan därför främja jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning i arbete. 

Ett mångfald skildrar även samverkan mellan flera andra intersektionella 
kategorier. De Los Reyes (2000) belyser behovet av att studera mångfald utifrån 
intersektionalitet för att synliggöra hur olika aspekter skapar ojämlikhet (de Los 
Reyes, 2000, s. 255). Ip3 menar att ett ökat mångfald av olika kön, etniciteter samt 
funktionsnedsättningar i arbetslivet synliggör intersektionell samverkan genom att se 
till flera kategorier. Han menar att man kan bli “dubbelt” och “trippelt” utsatt vid 
samverkan av flera faktorer, som kön, funktionsnedsättning och etnicitet, samtidigt. 
Ip1 menar också att synliggörandet av intersektionell samverkan av olika kategorier 
belyser hur “handikappen” kan bli fler. Hon har egna erfarenhet av att män och 
kvinnor med funktionsnedsättningar behandlas olika i sjukvården, oavsett 
funktionsnedsättning, genom de frågor som ställs. I relation till detta menar Mulinari 
och Selberg (2013) att ett intersektionellt perspektiv uppmärksammar hur multipla 
ojämlikhetsfaktorer påverkar individer i arbetslivet (Mulinari och Selberg, 2013, s. 93-
94).  

Detta skildras även i Sveriges offentliga utredningar (SOU, 2014:34), där det 
beskrivs hur flera diskrimineringsgrunder kan samverka med varandra och resultera i 
multipel diskriminering. Förståelsen för samverkan mellan olika 
diskrimineringsgrunder, kan ge förståelse för hur strukturer av ojämlikhet kan se ut 
på olika sätt (SOU, 2014:34, s. 62). Dock tenderar faktorerna kön och etnicitet 
prioriteras över funktionsnedsättning (SOU, 2014:34, s. 66-67). Att vara “dubbelt” och 
“trippelt” utsatt kan liknas med risken att få utstå multipel diskriminering, då 
utsattheten kan tas i uttryck i diskriminering. Samverkan av flera intersektionella 
kategorier samtidigt kan också tänkas skapa ytterligare ojämlikhet för någon som är 
“trippelt” utsatt jämfört med den som är “dubbelt” utsatt.  

Liknande har Ip6 upplevt att kvinnor och män med funktionsnedsättningar 
behandlas olika. Hon har erfarenhet av situationer där män med funktionsnedsättning 
blivit mer positivt bemött än kvinnor med funktionsnedsättning. Utifrån detta kan 
ojämlikhet identifieras genom att personer med funktionsnedsättning behandlas olika 
beroende på sitt kön. Att vara kvinna kan tänkas bidra till ökad utsatthet och 
ojämlikhet jämfört med att vara man. Ip5 påpekar även i relation till kön och 
funktionsnedsättning att hinder skapas genom språkliga barriärer vilket gör det 
svårare för till exempel kvinnor av annan etnicitet med en funktionsnedsättning att nå 
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högre positioner, oavsett kompetens. Ip2 menar att de med en annan etnisk bakgrund 
som har svårt med språket är ytterligare utsatta i arbetet när de samtidigt lever med 
en funktionsnedsättning.  

Ojämlikhet utläses här uppstå för personer med funktionsnedsättning som talar ett 
annat språk och är av annan etnicitet som i kombination med kön och funktionalitet 
blir mer utsatt i arbetet. Dessa personer begränsas även i sina möjligheter att utvecklas 
i sin arbetsroll. Detta belyser Lövgren et al. (2016) med att individers möjligheter och 
förutsättningar i arbete kan försvåras eller främjas i samverkan med andra faktorer. 
Lövgren et al. (2016) lyfter till exempel att en man som tillhör den etniska majoriteten 
och har en funktionsnedsättning kan har större möjligheter i arbetet än sin motsats 
(Lövgren et al, 2016, s.133).  

Ett mångfald i intersektionella termer bör således inte ses i termer av enbart en 
kategorier, som kön, utan bör även ta hänsyn till hur flera kategorier, som kön, 
etnicitet och funktionsnedsättning, samverkar med varandra. Detta innebär att en 
person ska kunna representera flera faktorer samtidigt, till exempel att vara kvinna 
med en funktionsnedsättning samt av annan etnisk bakgrund. De Los Reyes och 
Mulinari (2005) belyser detta genom att under- och överordningar är inbäddade i 
komplexa nätverk (De Los Reyes och Mulinari, 2005, s.18). Tillskrivande av flera 
marginaliserade kategorier menar Lövgren et al. (2016) också försvårar individens väg 
ut i arbete (Lövgren et al., 2016, s.136-137).  

Vidare påpekar Ip5 också att den intersektionella granskningen bör hänvisa till att 
individer med funktionsnedsättning redan begränsas utanför och innan samverkan av 
olika faktorer. Detta genom att personer med funktionsnedsättningar oftare upplever 
lägre självkänsla än personer utan funktionsnedsättningar vilket ytterligare begränsar 
möjligheterna i arbetet. Detta belyses i relation till kön genom Brown (2014) som talar 
om att kvinnor med funktionsnedsättningar också upplever lägre grad av självkänsla 
än män vilket kan orsaka högre nivåer av psykisk ohälsa (Brown, 2014, s. 177-178). Ip5 
skildrar detta genom nedanstående citat: 

 
Men tyvärr är det ju så att har man ett funktionshinder är det ju så att då har 
man ju ofta tyvärr väldigt låg självkänsla. Man börjar liksom på minus redan 
från början. Ip5 

 
En ökad representation av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden 
kan också ge möjlighet till mer makt för de grupper som i nuläget är marginaliserade. 
Söderberg (2016) menar att ett mångfald bidrar till detta genom att individer med 
funktionsnedsättning får större valmöjligheter på arbetsmarknaden (Söderberg, 2016, 
s.174). Lövgren et al. (2016) talar om att en ökad representation och arbetsdeltagande 
av individer med funktionsnedsättningar skapar bättre förutsättningar och 
möjligheter för dessa i arbetslivet (Lövgren, 2016, s.131). De Los Reyes (2000) åsyftar 
att detta sker genom integrerade strategier och tillvägagångssätt (De Los Reyes, 2000, 
s. 264-265). Ip3 lyfter detta i förhållande till att ett mångfald ökar den procentuella 
representationen av personer med funktionsnedsättning, som idag utgör 
en  underrepresenterad grupp i arbetslivet. Detta menar han även bidrar till ökad 
förståelse kring funktionsnedsättningar hos omgivningen. Vilket uttryck i citatet 
nedan.  
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Insikten hade blivit fler och kunskapen hade blivit högre och jag tror fler 
skulle vilja lära sig för då ser man också vad personen är kapabel till. Ip3 

 
Underrepresentationen av individer med funktionsnedsättningar i arbetslivet 
synliggörs av statistiska centralbyrån (2018) som påvisar att arbetslösheten är högre 
för individer med funktionsnedsättning jämfört med individer utan 
funktionsnedsättning (Statistiska centralbyrån, 2018, s.7). Ojämlikhet på grund av 
underrepresentation av olika funktionsnedsättningar i arbetslivet kan därför 
synliggöras och motverkas genom ett ökat mångfald av individer med olika 
funktionsnedsättningar.  
 
  



35 
 

7 Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka arbetstagares erfarenheter och upplevelser av hur 
ojämlikhet skapas i arbetssammanhang för individer med funktionsnedsättning. Här 
granskas också hur generaliserande antaganden präglar bemötandet av olika 
funktionaliteter. I studien undersöks även, utifrån ett maktkritiskt och intersektionellt 
perspektiv, hur funktionsförmåga ställs i relation till andra kategorier, som kön, 
könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan 
trosuppfattning samt sexuell läggning. Studien inbegriper såväl fysiska som psykiska 
funktionsnedsättningar. I studien av deltagarnas upplevelser och erfarenheter 
identifieras temana; arbetsförmåga och förutsättningar, osynliga- och synliga 
funktionsnedsättningar, delaktighet: inkludering och exkludering, generaliserande antaganden 
och okunskap samt mångfald och representation. Dessa illustrerar utifrån deltagarnas 
erfarenheter och upplevelser hur ojämlikheter och maktstrukturer gällande 
funktionsnedsättningar tas i uttryck i arbetet.  

I studien synliggörs att funktionsnedsättning inte bör betraktas som en entydig 
kategori utan kräver en djupare förståelse för hur olika funktionsnedsättningar skiljer 
sig åt och påverkar varandra vid skapandet av ojämlikhet. De Los Reyes och Mulinari 
(2005) belyser detta genom att maktutövning och underordningar är inbäddade i 
komplexa nätverk I studien illustreras detta genom skillnaden mellan synlig 
funktionsnedsättning och icke-synlig funktionsnedsättning. Såväl som 
intersektionalitet uppmärksammar man och kvinna samt att ha en 
funktionsnedsättning och inte ha en funktionsnedsättning som kategoriserade 
motsatspar, kan även synlig- och icke-synlig funktionsnedsättning utgöra ett sådant 
motsatspar. Detta relaterar till De Los Reyes och Mulinari (2005) som belyser att 
ojämlikhet uppstår mellan kategoriserade motsatspar. Deltagarna illustrerar detta 
genom att personer påverkas och bemöts olika beroende på om de har en synlig eller 
icke-synlig funktionsnedsättning. De uppger även att det finns bristande förståelse 
och kommunikation i arbetslivet kring skillnader av synliga- och icke-synliga 
funktionsnedsättningar vilket skapar ojämlika maktförhållanden. Det framkommer 
även att i termer av psykiska- och fysiska funktionsnedsättningar finns det en tendens 
hos omgivningen att tillskriva psykiska funktionsnedsättningar till individer med 
fysiska funktionsnedsättningar, vilket skapar ytterligare ojämlika förhållanden mellan 
dessa två. Att arbetsmarknaden utgår ifrån termer av “friskhet” och “normal” 
funktion, som belyses av Fiala (2018), utläses också innebära att synliga 
funktionsnedsättningar oftare ses som avvikande i förhållande till dem med en icke-
synlig funktionsnedsättning. 

Ett mångfald och representation av olika funktionsnedsättningar i arbetslivet 
utläses från studien bidra till en normaliserad bild av olika former av 
funktionsnedsättningar, då det skapar förståelse och medvetenhet kring vad dessa 
innebär. Detta belyses även av De Los Reyes (2016) som talar om att diskursen kring 
mångfald ökar medvetenheten. Detta är något som utmanar normen av “friskhet” och 
“normal” funktion inom arbetslivet. Utifrån deltagarna ses ett ökat mångfald och 
representation av olika funktionsnedsättningar i arbete som en lösning på den 
ojämlikhet som uppstår när dessa marginaliserade grupper utesluts från arbetslivet 
(Lövgren et al., 2016). Arbetsförmedlingen menar att den rådande arbetslösheten för 
individer med funktionsnedsättningar kan bistå i att motverka den arbetskraftsbrist 
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som råder i samhället idag (Johan Eklöf , 2018). Sveriges kommuner och landsting 
(2017) belyser även att dagens arbetsmarknad är i behov av ett ökat mångfald av 
individer med olika kompetenser. För att belysa vår andra frågeställning om 
intersektionell samverkan ser deltagarna främst intersektionalitet i termer av kön och 
etnicitet i relation till funktionsnedsättning. SOU (2014:34) belyser detta genom att 
faktorerna kön och etnicitet ofta prioriteras högre än funktionsnedsättning. Genom 
intersektionell teori har vi i termer av mångfald och representation uppmärksammat 
att ojämlikhet uppstår genom “dubbel” och “trippel” utsatthet där flera 
intersektionella kategorier, till exempel kön och etnicitet, samverkar med 
funktionsnedsättning. En kvinna av annan etnicitet med en funktionsnedsättning 
utläses i studien därför bli extra utsatt jämfört om det endast handlade om en kvinna 
av annan etnicitet. Intersektionella kategoriers samverkan bör också ses i relation till 
olika former inom kategorin funktionsnedsättning, vilket skapar ytterligare nivåer av 
ojämlikhet. I resultatet utläses även att det finns upplevelser om att funktionsnedsatta 
begränsas redan innan samverkan med andra kategorier. Mulinari och Selberg (2013) 
granskar diskursen gällande intersektionalitetsbegreppet i relation till 
arbetslivsforskning och hur intersektionalitet utmanar genusstudier i frågor om 
dominans och undergivelse, makt samt privilegium.  

Vid skapandet av ojämlikhet och maktförhållanden i arbetslivet för personer med 
funktionsnedsättning utläses kunskap och okunskap i temat generaliserande 
antaganden och okunskap spela en stor roll. De Los Reyes och Mulinari (2005) belyser 
kunskap som ständigt involverad i konstruktionen av makt och underordningar 
genom social interaktion. Detta ses vara delaktig i ojämlikhetsskapande processer. 
Brist på kunskap och förståelse samt ovilja eller rädsla för att erhålla kunskap hos 
omgivningen ses bidra till att individer med funktionsnedsättningar blir ojämlikt 
behandlade samt får sämre förutsättningar och möjligheter i arbetet. Detta relaterar till 
Karlsson (2002) som påstår att okunskap och negativa attityder resulterar i rädsla. 
Utifrån deltagarnas upplevelser skapas ett ojämlikt maktförhållande då okunskap 
kring funktionsnedsättningar innebär att individens egna behov inte synliggörs. 
Generaliserade attityder och fördomar som individer med funktionsnedsättningar 
utsätts för i arbete utläses vara ett resultat av okunskap. Antaganden kring vad en 
individ med en viss typ av funktionsnedsättning kan eller inte kan skapar ojämlikhet 
då denna individen inte får utrymme att redogöra för detta själv. På dagens 
arbetsmarknad lyfter Sveriges kommuner och landsting (2017) att negativa attityder 
och föreställningar, som belyser oförmåga istället för förmåga, skapar strukturella 
hinder i arbetslivet för individer med funktionsnedsättning.  

Delaktighet och inkludering utläses innebära att individer med 
funktionsnedsättningar får samma möjligheter att kunna delta i olika 
arbetssammanhang samt kunna påverka sin arbetssituation. Deltagarna belyser att 
man är delaktig om man arbetar utifrån samma villkor som sina kollegor och 
inkluderas i arbetssammanhang. En tydlig dialog och god kommunikation kring vad 
individens funktionsnedsättning innebär och förutsätter ses ge större möjligheter för 
inkludering och delaktighet. Abrahamsson (2002) belyser att dialogen kring 
funktionsnedsättningar ger förutsättningar för delaktighet. Bristande kommunikation, 
till exempel gällande arbetsinstruktioner ses utifrån deltagarnas erfarenheter skapa 
exkludering. Ett ojämnt fördelat samtalsutrymme där individen inte får lika stort 
utrymme att uttrycka sina åsikter utläses också bidra till exkludering i arbetet. 
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Ojämlikhet utläses utifrån studien skapas när individer exkluderas till följd av sin 
funktionsnedsättning, både i arbetet men även i arbetsrelaterade aktiviteter utanför 
arbetsplatsen. Bristande respekt från arbetskollegor belyses i studien vara en faktor 
som kan leda till exkludering. Även Abrahamsson (2002) belyser att bristen på respekt 
kan bidra till exkludering. 

Ojämlikhet utläses, utifrån deltagarnas upplevelser och erfarenheter, uppstå vid 
avsaknad av individanpassad bedömning av arbetsförmåga samt förutsättningar. Det 
påvisas att arbetsförmåga är ett komplext begrepp som utgår från individens 
situation. Detta stöds av Sjöberg (2002) som belyser att arbetsförmåga får sin betydelse 
utifrån vad den innebär för den enskilde individen. Utifrån den enskildes 
arbetsförmåga illustreras det även att ojämlikhet uppstår vid avsaknad av 
förutsättningar i form av individanpassat stöd och hjälpmedel. Anpassat stöd och 
hjälpmedel, både fysiska samt psykosociala, utläses främja individer med 
funktionsnedsättningar i deras arbetssituation, då de får större möjligheter och 
förutsättningar att arbeta utifrån samma villkor som individer utan 
funktionsnedsättningar. På dagens arbetsmarknad lyfter Sveriges kommuner och 
landsting (2017) att stöd anpassning är till för att skapa goda förutsättningar för en 
hållbar anställning för individer med funktionsnedsättning. Statistiken från den 
svenska arbetsmarknaden belyser att 80 % av individer med funktionsnedsättning är i 
behov av stöd eller anpassning (Statistiska centralbyrån, 2018). Det belyses också 
lönebidrag utgöra det vanligaste stödet på arbetsmarknaden (Eklöf, 2018). Bjarnsson 
(2016) menar att arbetsanpassning och tillämpning av stöd främjar individens 
arbetssituation. Vad gäller stöd och förutsättningar utifrån styrande ramverk, utläses 
de utifrån deltagarnas upplevelser kunna främja samt begränsa individen i sin 
arbetssituation. Styrande ramverk upplevs inte vara anpassade eller ta samma hänsyn 
till alla olika former av funktionsnedsättningar. Fiala (2018) lyfter att brist på etablerat 
stöd i ramverk skapar ojämlikhet för dessa individer. Samtidigt utläses styrande 
ramverk utifrån deltagarna också kunna etablera och synliggöra de stöd som finns 
tillgängliga för individer med funktionsnedsättning. Några av de ramverk som berör 
individer med funktionsnedsättningar i det svenska arbetslivet är Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (1994:1) samt diskrimineringslagen (2008:567).  

Temana kan även ses i relation till varandra för att synliggöra processer för 
ojämlikhet för individer med funktionsnedsättningar i arbetslivet. Generaliserande 
antaganden och okunskap kan ses skapa oförståelse vilket skapar sämre 
förutsättningar för individer med funktionsnedsättning i arbetet. Brist av förståelse 
kring olika funktionsnedsättningar kan ses leda till exkludering i arbetet. Om 
individen inte heller har rätt anpassade förutsättningar, genom stöd och hjälpmedel, 
försvåras även deras möjligheter att vara delaktiga i arbetet samt i sociala 
sammanhang kring arbetet. Generaliserande antaganden och okunskap kan även ses 
bidra till oförståelse kring skillnader mellan olika funktionsnedsättningar, som 
synliga- och icke-synliga funktionsnedsättningar. Detta bidrar till ojämlikt bemötande 
beroende på om man har en synlig- eller icke-synlig funktionsnedsättning. Ojämlikt 
bemötande resulterar också i att individuella behov av anpassning och stöd som krävs 
i arbetssituationer för individer med olika former av funktionsnedsättningar bortses. 
Mångfald och representation ökar möjligheter till jämlikhet genom ökad kunskap och 
delaktighet. Synliggörandet av hur olika intersektionella kategorier samverkar med 
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varandra skapar också kunskap kring olika nivåer av utsatthet för individer med 
funktionsnedsättningar i arbetslivet.  

Något som påverkar studiens resultat är urvalet av deltagare. I studien deltog sex 
stycken individer som alla lever med någon form av funktionsnedsättning. Då 
avsikten med studien är att bland annat granska betydelsen av kön i samverkan med 
andra intersektionella kategorier kan man ifrågasätta representationen av manliga, 
såväl som kvinnliga, deltagare. I studien deltog endast en man vilket kan ses som en 
ojämn fördelning av de olika könen. Samtliga deltagare är också av svensk etnicitet 
vilket också färgar deras upplevelse av hur etnicitet förhåller sig till ojämlikhet inom 
frågan om intersektionalitet. Den ojämna fördelning av kön och etnicitet kan ses som 
ett resultat av att det varit svårt att rekrytera intervjupersoner till studien. De 
erfarenheter och upplevelser som redovisades av deltagarna lyckades ändå ge oss ett 
en bred förståelse av det vi syftat till att undersöka. Det är också värt att notera att 
fördelningen av psykiska och fysiska samt synliga och icke-synliga 
funktionsnedsättningar kan bero på svårigheten att rekrytera till studien. Även fast 
representationen av olika sorters funktionsnedsättningar inte var särskilt varierande, 
lyckades ändå intressanta mönster inom detta uppmärksammas. Värt att notera är 
också att tre av deltagarna arbetar med frågor som berör individer med 
funktionsnedsättningar i arbete vilket kan ses som fördelaktigt då de har större 
förståelse för vad det innebär att ha en funktionsnedsättning i arbetssammanhang.  

7.1 Vidare forskning 
Vidare skulle dessa forskningsfrågor som ligger till grund för studien kunna studeras 
utifrån ett större urval där fler representationer av funktionsnedsättningar och 
etniciteter är närvarande. En jämnare fördelning av olika kön skulle även kunna 
skildra hur upplevelser utifrån könstillhörighet kan skilja sig ytterligare. Av intresse 
är också att granska hur individer med funktionsnedsättningar upplever ojämlikheter 
inom arbetet i förhållande till individer som inte lever med någon 
funktionsnedsättning. I ett större sammanhang identifieras vikten av att studera 
ojämlikheter i arbetet i relation till individer med funktionsnedsättning samt vikten av 
att betrakta funktionsnedsättning som ett komplext begrepp. Ojämlika förhållanden 
skiljer sig åt och ser inte likadan ut i arbetet för individer med funktionsnedsättning. 
Det finns därför ett stort behov av vidare forskning inom ämnet för att kunna belysa 
hur dessa individuella förutsättningar och behov ser ut och genererar strukturer av 
ojämlikhet.  

7.2 Slutsats 
Utifrån deltagarnas erfarenheter synliggörs ojämlikheter och maktstrukturer i arbetet 
genom temana; Arbetsförmåga och förutsättningar, osynliga- och synliga 
funktionsnedsättningar, delaktighet: inkludering och exkludering, generaliserande antaganden 
och okunskap samt ojämlikhet, ojämlikhet, mångfald och representation. Det uppvisas i 
resultatet att funktionsnedsättning inte kan ses som en entydig kategori, utan ses 
utifrån intersektionell teori utgöra ett motsatspar, i form av synlig- och icke-synlig 
funktionsnedsättning. På så sätt illustreras hur strukturer av ojämlikhet och över- och 
underordningar skapas inom funktionsnedsättning. Vidare vad gäller samverkan 
mellan flera intersektionella kategorier uppmärksammas det att deltagarna i studien 
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främst ser detta i termer av kön och etnicitet i förhållande till funktionsnedsättning. 
Samverkan mellan flera intersektionella kategorier och funktionsnedsättning visas i 
studien skapa ytterligare strukturer och nivåer av ojämlikhet och utsatthet. 
Generaliserade attityder och antaganden till följd av okunskap påvisas ha en stor roll i 
strukturer av ojämlikhet för individer med funktionsnedsättning i arbetslivet. 
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Appendix  
 

Appendix 1.  
 

Intervjuguide 
  

Intervjuperson och bakgrund 
  

Kan du berätta lite om din arbetsroll? 
  

-       Har du själv en funktionsnedsättning? 
-       På vilka sätt påverkas du av den i så fall? 

  
Arbetstillfredsställelse 
Påstående: Det finns forskning som visar på att individer med funktionsnedsättningar 
är mindre benägna att trivas på sitt arbete jämfört med individer som lever utan 
någon form av funktionsnedsättning. 

  
Vad tror du detta beror på? 

  
-       Vilka erfarenheter har du av att “trivas” på jobbet? 
-       Vad innebär en god arbetsförmåga för dig? 

  
Exkludering, Inkludering och Delaktighet 

  
Vad innebär det att vara delaktig på arbetsplatsen för dig? 
  
-       Hur upplever du att detta relaterar till funktionsnedsättning? 

 
Vad innebär inkludering och exkludering på arbetsplatsen för dig? 

  
-       Vad anser du är bidragande faktorer till känslan av inkludering på arbetsplatsen? 

  
Vilka erfarenheter har du själv av exkluderande och inkluderande aktiviteter i 
arbetslivet? 

  
-       Hur anser du att individer i arbete exkluderas på grund av sin 
funktionsnedsättning? 
-       Hur tror du att detta påverkar hur du trivs på arbetet? 
-       Har du någon gång diskriminerats i arbetssammanhang som du anser kan 
kopplas till din funktionsnedsättning? 

  
Hur tror du att attityder om funktionsnedsättningar kan leda till exkludering på 
arbetsplatsen? Vad har du för erfarenheter av detta? 



44 
 

  
Förutsättningar 

  
Delge för vilka förutsättningar som du anser främjar/ begränsar individer med 
funktionsnedsättningar i sin arbetssituation? 

  
-       Vilka förutsättningar har du utifrån dina egna erfarenheter och arbetssituation? 
-       Hur kan ett mångfald av olika funktionsförmågor vara fördelaktigt på 
arbetsplatsen? 
-       Vilka sociala/ fysiska förutsättningar är av betydelse? 

  
Vilken betydelse anser du att styrande ramverk om rättigheter och skyldigheter har 
på funktionsnedsattas arbetssituation? 

  
Uttryck av makt 

  
Hur upplever du att makt, inflytande och kontroll tas i uttryck i arbetssammanhang 
kopplat till funktionsnedsättning? Här får du gärna utgå ifrån dina egna 
erfarenheter. 

  
-       Vem upplever du lättast får inflytande och kontroll på arbetsplatsen? Baserat på 
dina antaganden om normativ funktionsförmåga. 

  
På vilka sätt tror du att kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk 
tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning samt sexuell läggning spelar 
roll för individer som har en funktionsnedsättning i arbetet? 

  
Har du något du vill tillägga? 

 
Har du frågor till oss? 

 
Du får gärna höra av dig om det skulle dyka upp något som du undrar över. 
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Appendix 2.  
 

Information om deltagande och samtyckesformulär 
 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 
Namn: Hillevi Dahlberg, Natasha Nordlander 

   

  

Information om deltagande i studie 
Den här informationen riktar sig till dig som har tackat ja till att delta i en studie som 
genomförs av studenter vid Mittuniversitetet. Den här informationen gäller dels själva 
studien, dels hanteringen av personuppgifter. Varje uppgift som direkt eller indirekt 
kan kopplas till en levande person (t.ex. namn, personnummer, e-postadress och 
röstinspelning) är en personuppgift. 

  
Studiens syfte 
I denna studie avser vi att genomföra en intervjustudie med syfte att undersöka 
strukturer av ojämlikheter i förhållande till normbrytande funktionalitet i arbetslivet. 
Detta i förhoppning att utfallet ska leda till en ökad förståelse för erfarenheter och 
uppfattningar kring normbrytande funktionalitet på arbetsplatsen. För att uppfylla 
studiens syfte vill vi intervjua personer med olika former av funktionsnedsättningar, 
synliga och såväl som icke-synliga, både gällande nedsatt fysisk och psykisk förmåga. 

  
Hur går studien till? 
Studien genomförs i form av intervjuer som undersöker erfarenheter kopplade till 
normbrytande funktionalitet på arbetsplatsen. 

 
Intervjun beräknas ta ca 60 minuter och vid tillfället kommer medel för ljudinspelning 
och anteckning användas. Detta materialet kommer att hanteras av oss som bedriver 
studien, Hillevi Dahlberg och Natasha Nordlander.   

  
Frivillighet 
Medverkan i studien är helt frivillig, och du kan när som helst avbryta din medverkan 
utan att behöva ange några särskilda skäl för detta. Dina personuppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

 
Hur kommer insamlat material att användas? 
Studien genomförs inom ramen för programmet för personal- och arbetsliv. Studien 
utgör ett examensarbete och kommer att redovisas genom en rapport. Resultat 
kommer i rapporten att presenteras i sammanslagen form, genom intervjucitat samt 
observationsanteckningar, som illustrationer eller förtydliganden. Dessa kommer att 
vara anonymiserade, vilket innebär att de inte kommer att kunna härledas till dig som 
person. 
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Vem tar del av rapporten? 
Det är först och främst handledaren, opponenten vid examinationsseminariet samt 
den examinerande läraren som kommer att ta del av examensarbetet. Rapporten 
kommer att bevaras vid Mittuniversitetet genom att läggas upp i DiVA, dvs. 
universitetets digitala vetenskapliga arkiv. Under förutsättning att författarna ger sitt 
godkännande kommer rapporten också att publiceras i DiVA, vilket innebär att 
rapporten blir fritt tillgänglig på internet. 

 
Behandling av personuppgifter 
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR). 
Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, 831 25 Östersund¸ tel 010-142 80 00 vx. 
Dataskyddsombud är Eva Rodin Svantesson 
(e-post: Eva.RodinSvantesson@miun.se). 
Vill du veta mer om hur vi som myndighet hanterar personuppgifter, se 
www.miun.se/kontakt/personuppgifter/. 

  
Insamlade personuppgifter kommer att behandlas på säkert sätt genom att förvaras 
på serverutrymmet som varje student vid Mittuniversitetet har tillgång till via sitt 
personliga studentkonto. 

 
När studien är avslutad, vilket den anses vara då betyget på examensarbetet är satt 
och registrerat i studieregistret, kommer alla personuppgifter, dvs. den inspelade 
ljudfilen, intervjuutskrifterna samt de underskrivna samtyckesformulären, att 
raderas/kastas. 

 
Om du har några frågor kring ditt deltagande i studien får du gärna ta kontakt med 
oss, Hillevi och Natasha. Det går även bra att kontakta vår handledare för 
examensarbetet, Jonny Bergman. 

 
Samtyckesformulär 
Jag har tagit del av informationen om studien, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem 
besvarade. Jag samtycker till deltagande i studien. 

  
Ort och datum: 

  
Namn: 

  
Namnförtydligande: 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.miun.se/kontakt/personuppgifter/
http://www.miun.se/kontakt/personuppgifter/
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