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Abstract 

Tomas Boman (2019): The situation on the Swedish labour market for 
persons with disabilities. Studies from the Swedish Institute for Disability 
Research No 96. 

The overall aim of this thesis is to explore how the labour market situation 
appears to persons with different types of disabilities in Sweden. Study I 
(n=4 359) examined the importance of the person’s type of disability for the 
possibility of having a job. Study II (n=3 396) examined whether there were 
differences in occupational attainment between persons with different types of 
disabilities and between persons with and without a disability (n=19 004). 
Study III (n=4 359) examined perceived discrimination in the workplace among 
persons with different types of disabilities. Study IV (n=2 268) examined what 
support and adaptation persons with different types of disabilities need in their 
actual workplace or to enter the labour market. In studies I–III the respondents 
were divided into six disability types, and in study IV the respondents were di-
vided into four disability types.  

Overall, it can be concluded that a person’s type of disability is of im-
portance for the situation in the labour market, where persons with psycho-
logical disabilities encounter barriers to a greater extent than other groups, 
both difficulties at the present workplace and difficulties entering the labour 
market. Further, they were subjected to discrimination and they expressed 
a great need for adaptations to acquire employment and at their actual 
workplace. It can also be concluded that there are discriminatory mecha-
nisms against women, who have more difficulties than men in acquiring em-
ployment, and that men, despite lower education, can more easily progress in the 
labour market. It is suggested that, in order to achieve inclusion and recognition, 
factors in the environment, such as existing support systems, need to be changed 
and developed, and social prejudices vis-à-vis people with disabilities must also 
be addressed. 

Keywords: type of disability, disabilities, employment, occupational attainment, 
discrimination, support and adaptation, excluding processes, inclusion. 

Tomas Boman, The Swedish Institute for Disability Research,  
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Begreppsdefinitioner 
 
Typ av funktionsnedsättning – I avhandlingen indelades personer med 
funktionsnedsättning i sex grupper: 
 

Kommunikativa-hörsel (hörselskadade och döva) 
Kommunikativa-tal-läsning (dyslexi, stamning, språk-, tal- eller röstpro-
blem) 
Kommunikativa-syn (synnedsättning/blind)  
Psykisk funktionsnedsättning (psykiskt funktionsnedsatta, damp, adhd, 
Asperger) 
Medicinsk funktionsnedsättning (astma/allergi, diabetes, epilepsi, hjärt- 
kärlsjukdom, mag-/tarmsjukdom, lungsjukdom, psoriasis) 
Fysisk funktionsnedsättning (rörelsehindrade). 
 
Funktionsnedsättning – En nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. 
 
Funktionshinder – Den begränsning som en funktionsnedsättning innebär 
för en person i relation till omgivningen. 
 
SSYK – Standard för svensk yrkesklassificering. 
 
Yrkesnivå – Variabeln yrkesnivå skapades genom att kombinera respon-
denternas utbildningsnivå (grundskola, gymnasieutbildning och efter-
gymnasial utbildning) med deras faktiska yrkesområde (SSYK – nio yrkes-
områden). Detta gjorde det möjligt att analysera om respondenterna hade 
ett yrke som var under, motsvarade eller var över deras utbildningsnivå. 
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Introduktion 

Arbetets betydelse för personer med funktionsnedsättning 
Att ha ett arbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att bli inklude-
rad i samhället. Ett arbete innebär delaktighet, gemenskap och identitet och 
för de flesta av oss är arbetet en central del i våra liv (Davidsson, 2016). Det 
är viktigt för oss att känna oss behövda av andra människor, och att det vi 
gör är meningsfullt både i egna och i andras ögon. Arbetet har också stor 
betydelse för vår identitet, ”vi är” det vi arbetar med. De flesta av oss vill 
bidra till samhället på olika sätt, vi vill inte ligga samhället till last.  

Flera utredningar visar att personer med funktionsnedsättning i Sverige 
generellt sett har svårare att komma in på arbetsmarknaden och, har lägre 
utbildningsnivå och sysselsättningsgrad än icke funktionsnedsatta. För att 
kunna konkurrera på arbetsmarknaden kan en akademisk utbildning på 
många sätt vara än viktigare för den som har en funktionsnedsättning än 
för personer utan en funktionsnedsättning (Statistiska centralbyrån (SCB), 
2017b; Socialdepartementet, 1991). De ökade kraven på utbildning, flexi-
bilitet och produktivitet (t.ex. Baker & Jacobs, 2003; Dag, 2006; Sjöberg, 
2002) har inneburit att personer med funktionsnedsättning har blivit en allt-
mer marginaliserad grupp på arbetsmarknaden. Denna bild av funktions-
nedsattas situation på arbetsmarknaden stöds av Handikapputredningens 
delrapport (Socialdepartementet, 1992) som pekar på ett antal brister när 
det gäller funktionsnedsatta personers möjligheter till inflytande, delaktig-
het och tillgänglighet i samhället. Personer med funktionsnedsättning hade 
sämre möjligheter till utbildning och arbete, och hade sämre ekonomi än 
genomsnittsbefolkningen. Trots att det är mer än 25 år sedan rapporten pub-
licerades finns dessa brister fortfarande kvar (t.ex. Frisell Ellburg, 2016). 

Arbetslivet har under de senaste årtiondena genomgått stora föränd-
ringar. En orsak var den ekonomiska krisen under 1990-talet då cirka 400 
000 arbetstillfällen försvann i Sverige. En annan orsak var IT-revolutionen 
som medförde att andelen lågkvalificerade arbeten drastiskt minskade. Sve-
rige är ett av de länder i Europa som har lägst andel lågkvalificerade arbe-
ten, cirka fem procent (Ekonomifakta, 2019). Ovanstående förändringar på 
arbetsmarknaden har medfört att funktionsnedsatta som grupp betraktad 
har fått det svårare på arbetsmarknaden. Problemet rör en mycket stor 
grupp i samhället. Enligt vissa uppskattningar är det cirka 15 procent 
(0,9 miljoner) (SCB, 2017b) av den arbetsföra befolkningen i Sverige som 
har en funktionsnedsättning och det mönstret ser likadant ut i de flesta 
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EU-länderna (t.ex. Grammenos, 2014). Personer med funktionsnedsättning 
utgör dock i dessa avseenden inte en homogen grupp, utan olika problem 
drabbar inte alla grupper av funktionsnedsatta på samma sätt (Szebehely, 
Fritzell, & Lundberg, 2001). Personer med funktionsnedsättning har inte 
bara problem att komma in på arbetsmarknaden, utan de har många gånger 
även problem på arbetsplatsen på grund av att den inte har anpassats till-
räckligt till individens behov. Detta mönster kommer fram i flera europeiska 
länder (Moody m.fl., 2016), och att ha en nedsatt arbetsförmåga innebär i 
de flesta fall att man är i behov av olika anpassningar på arbetsplatsen. 

En nedsättning av arbetsförmågan medför också svårigheter att få ett ar-
bete visar fakta från EU (Europeiska fonden, 2003) eftersom arbetslösheten 
för personer med nedsatt arbetsförmåga var cirka tre gånger högre än för 
icke funktionsnedsatta. En undersökning (SCB, 2017b) om vilket stöd per-
soner med nedsatt arbetsförmåga behöver för att få och behålla ett arbete, 
visade att det största behovet av åtgärder var i form av hjälpmedel och an-
passningar på arbetsplatsen. Detta gällde både de som hade ett arbete och 
de som var arbetslösa. I undersökningsgruppen svarade cirka 30 procent att 
de var i behov av en åtgärd och cirka 70 procent att de var i behov av två 
eller flera åtgärder. Att notera är att för arbetsgivarna är det idag obligato-
riskt att tillhandahålla en rimlig anpassning och ett rimligt stöd till personer 
med funktionsnedsättning (Högelund & Holm, 2014). 

Det finns också anledning att tro att personer med funktionsnedsättning 
löper större risk än andra att bli utsatta för diskriminering, vilket kan vara 
ett allvarligt hot mot livskvaliteten samt utgöra en risk att bli exkluderad i 
arbetslivet. En undersökning genomfördes i England om hur personer med 
funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna upplever sin situation på ar-
betsmarknaden. Enkäten besvarades av 3 979 personer som alla hade erfa-
renhet av att arbeta under de år undersökningen genomfördes. Resultatet 
visade att personer med funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna upp-
levde att de utsattes för olika former av kränkningar på arbetsplatsen. Stu-
dien visade också att kränkningarna bland annat ledde till negativa hälso-
effekter såsom högt blodtryck och sömnsvårigheter för de drabbade samt 
att de upplevde sig vara exkluderade på arbetsplatsen (Fevre, Robinson, 
Lewis, & Jones, 2013). SCB (2013) genomförde en undersökning som vi-
sade att personer med funktionsnedsättning diskrimineras i högre utsträck-
ning jämfört med icke funktionsnedsatta, och den grupp som i högst ut-
sträckning var utsatt för diskriminering var personer med en psykisk funk-
tionsnedsättning. Resultatet är i linje med forskning från USA som visade 
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att en av fem personer med funktionsnedsättning hade utsatts för diskrimi-
nering på arbetsplatsen (Roessler, Neath, McMahon, & Rumrill, 2007). 

Avhandlingens bidrag 
Forskningen kring funktionsnedsättning och arbetsmarknad är omfattande. 
En brist i många studier är dock att personer med funktionsnedsättning be-
handlas som en homogen grupp trots att mycket talar för att situationen på 
arbetsmarknaden skiljer sig avsevärt mellan olika grupper av funktionsned-
satta. Denna avhandlings huvudfokus är därför att belysa fyra olika per-
spektiv som har betydelse för hur situationen på arbetsmarknaden ser ut för 
personer med olika typ av funktionsnedsättning, vilket inte tidigare genom-
förts i ett samlat grepp. De perspektiv som kommer att belysas är om per-
soners typ av funktionsnedsättning har betydelse för deras 
 

• möjlighet att få sysselsättning 
• möjlighet att få ett yrke som motsvarar deras utbildningsnivå 
• risk att utsättas för diskriminering på arbetsplatsen 
• behov av stöd och anpassning för att få och behålla ett arbete. 

 
Förutom de fyra perspektiven så kontrollerar analyserna i de empiriska ar-
betena för demografiska faktorer av betydelse för arbetsmarknadssitua-
tionen för personer med olika typ av funktionsnedsättning, såsom kön, ål-
der, etnicitet, utbildningsnivå, bostadsregion och individens självskattade 
arbetsförmåga. 

Definition av funktionsnedsättning och funktionshinder 
I forskning om personer med funktionsnedsättningars situation på arbets-
marknaden och livssituation i andra avseenden finns ett viktigt problem som 
måste beaktas, nämligen hur man definierar funktionsnedsättning. Tøssebro 
och Kittelsaa (2004) menar att detta är både en teoretisk och en operationell 
fråga. Enligt den medicinska/individuella modellen utgår man ifrån själva 
funktionsnedsättningen, det vill säga individen har en nedsatt funktion till 
följd av en kroppsskada eller sjukdom. Denna funktionsnedsättning kan an-
tingen botas, rehabiliteras eller lindras. Funktionshinder, alltså de hinder 
som en individ upplever att det finns för att fungera och verka, betraktas 
ofta som en konsekvens av själva funktionsnedsättningen. I en relationell 
modell betonas istället funktionhindret, det vill säga relationen mellan en 
individ med en funktionsnedsättning och dennes miljö. Utgångspunkten är 
att om det finns ett funktionshinder, så beror det på att förhållandena inte 
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har anpassats till funktionsnedsättningen och vilka krav deras livssituation 
ställer på anpassningar. Funktionsnedsättningen behöver då inte vara ett 
funktionshinder och personen kan leva under liknande förhållanden som 
befolkningen i stort. Idag råder det stor enighet om att det är den relationella 
modellen som gäller i Skandinavien, men trots detta menar Tøssebro och Kit-
telsaa (2004) att både politiker och forskare ofta faller tillbaka till individba-
serade avgränsningar vid uppföljningar och forskning, det vill säga man stu-
derar funktionsnedsättning snarare än funktionshinder. Liknande resone-
mang för även Barron, Michalakis och Söder (2000) som menar att det finns 
två olika innebörder av begreppet funktionshinder som leder till olika av-
gränsningar: administrativa och individuella kriterier. I det administrativa 
kriteriet kategoriseras personer med funktionshinder som får olika former 
av insatser/ekonomisk ersättning utifrån lagstiftning, och i det individuella 
kriteriet kategoriseras personer utifrån kroppsliga eller psykiska problem. 
De menar att den senare avgränsningen är vanlig inom levnadsnivåforsk-
ning, och att det kan uppstå svårigheter att definiera vem som har en 
kroppslig eller psykisk funktionsnedsättning. Å ena sidan menar författarna 
att ett mera tillförlitligt mått vore att använda det administrativa kriteriet, 
men å andra sidan, vem avgör om någon har ett funktionshinder eller inte, 
professionella eller personer med funktionsnedsättningar själva?  

Typ av funktionsnedsättning – avhandlingens bidrag 
Livssituationen för personer med funktionsnedsättning beskrivs i levnads-
nivåundersökningar som SCB sedan 1968 har genomfört i syfte att kart-
lägga välfärden i stort för befolkningen. Ett ytterligare syfte har varit att 
undersöka situationen för utsatta grupper där personer med funktionsned-
sättning varit en undersökningsgrupp bland flera. Det gedigna datamaterial 
som därigenom finns har i sin tur genererat ett antal studier om levnadsför-
hållanden för personer med funktionsnedsättning. Szebehely m.fl. (2001) 
genomförde en undersökning baserad på SCB:s material där fokus var att 
undersöka sysselsättning och arbetsförhållanden, ekonomiska resurser, 
hälsa och vårdutnyttjande, assistans samt stöd och omsorg. I studien deltog 
fem grupper med funktionsnedsättning: nedsatt hörsel, nedsatt syn, rörelse-
hindrade, långvariga psykiska besvär samt personer med nedsatt rörlighet i 
armar och händer. Undersökningen var en tvärsnittsstudie som genomför-
des i två etapper, mellan åren 1988–1989 och 1998–1999. Författarnas 
syfte var att beforska två kunskapsluckor inom området. För det första un-
dersöktes om levnadsförhållandena bland personer med funktionsnedsätt-
ning hade utvecklats på samma sätt som för befolkningen i stort, och för 
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det andra undersöktes skillnader i levnadsnivå mellan män och kvinnor med 
funktionsnedsättning. För att kunna undersöka skillnaderna mellan perso-
ner med funktionsnedsättning och den övriga befolkningen konstruerade 
författarna indikatorer på ”ofärd”, där exempel på ofärdsindikatorer var 
svag arbetsmarknad, enformigt arbete, låga inkomster, stora ekonomiska 
svårigheter, långvariga sjukdomar, dålig självskattad hälsa, oro och ångest. 
Resultatet av analyserna visade att personer med funktionsnedsättning ge-
nerellt sett hade högre ”ofärd” än befolkningen i övrigt. Den grupp som 
hade den högsta levnadsnivån bland de funktionsnedsatta var personer med 
nedsatt hörsel. Resultatet visade också att det fanns stora skillnader i lev-
nadsnivå mellan grupperna, och framförallt gällde det för gruppen med 
långvariga psykiska besvär, som låg lägst i flest indikatorer (svag arbets-
marknad, enformigt arbete, låga inkomster, långvariga sjukdomar, dålig 
självskattad hälsa).  

I SCB:s tilläggsundersökning (SCB, 2005) deltog personer med 16 olika 
typer av funktionsnedsättningar. I denna avhandling delades dessa in i sex 
huvudgrupper: Kommunikativa-hörsel, Kommunikativa-tal-läsning, Kom-
munikativa-syn, Psykisk funktionsnedsättning, Medicinsk funktionsned-
sättning och Fysisk funktionsnedsättning. Indelningen av de olika huvudka-
tegorierna bygger delvis på tidigare forskning inom området av Clausen, 
Pedersen, Olsen och Bengtsson (2004) och Riksförsäkringsverket (2003). 
En skillnad mellan tidigare forskning och denna avhandling som är värd att 
notera är att den kommunikativa gruppen delades in i tre grupper (se ovan) 
i studie I–III. Ett skäl att göra denna uppdelning av personer med kommu-
nikativ funktionsnedsättning var att som hörselskadade räknades även de 
som kunde kompensera funktionsnedsättningen med hörapparat, medan 
detta inte gällde dem som kunde kompensera för synnedsättningen med 
glasögon. De hörselskadade var dessutom betydligt äldre än personer med 
övriga kommunikativa funktionsnedsättningar. Hörselskadan har troligen 
alltså i högre grad uppstått efter det att man hade etablerat sig på arbets-
marknaden. Dessutom kan man anta att personer med tal- och lässvårig-
heter har en annan problematik som inte är jämförbar med de två övriga 
kommunikativa grupperna. 

I SCB:s tilläggsundersökning kategoriserades, som beskrivits ovan, per-
sonerna utifrån en medicinsk definition. Förhållandet mellan typ av funk-
tionsnedsättning, omgivningsfaktorer och ställning på arbetsmarknaden är 
komplext. Den relationella modellen kan användas för att förstå samspelet 
mellan individ och omgivningsfaktorer samt vilken betydelse detta får för 
ställningen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. 
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Gruppindelningen gör det möjligt att jämföra resultat med tidigare forsk-
ning. Genom att tolka resultaten utifrån en relationell teoriram blir det möj-
ligt att diskutera hur olika typer av omgivningsfaktorer kan leda till att per-
soner med olika typer av funktionsnedsättning blir funktionshindrade i re-
lation till arbetslivet. 

Demografiska faktorer av betydelse för arbetsmarknadssituationen 
Utifrån ett könsperspektiv menar Helmius (2000) att forskningen om funk-
tionsnedsatta generellt sett varit könsblind och att personer med funktions-
nedsättning behandlats som en homogen grupp. Helmius menar vidare att 
kategoriseringen av personer med funktionsnedsättning präglas av ett pat-
riarkalt samhällssystem och att sinnebilden för en person med funktions-
nedsättning outtalat varit en fysiskt funktionsnedsatt man i arbetsför ålder. 
Arbetslivet har alltså en struktur som i första hand gynnar männen. Barron 
(1999, 2004, 2008) menar att en vedertagen kunskap idag är att män, som 
grupp betraktad, är socialt överordnade kvinnor. Sociala föreställningar om 
kön påverkar oss alla, liksom vi påverkar dessa. Vidare menar Barron att 
det finns en dubbel utsatthet i att vara kvinna och ha en funktionsnedsätt-
ning. Arvidsson, Staland Nyman, Widén och Tideman (2016) genomförde 
en registerstudie där de undersökte vad som händer med personer med en 
intellektuell funktionsnedsättning som har gått ut gymnasiesärskolan. För-
fattarna fann att generellt sett var män med en intellektuell funktionsned-
sättning oftare i lönearbete än kvinnorna i denna grupp. Det var också tyd-
ligt uppdelat på traditionellt manliga och kvinnliga sektorer av arbetslivet. 
Universitet och högskolerådets rapport (2017) visade att andelen kvinnor 
som studerade vid universitet och högskolor var 60 procent medan motsva-
rande siffra för män var 40 procent. Kvinnor har alltså generellt sett högre 
utbildningsnivå. Ett omvänt förhållande gällde etableringen på arbetsmark-
naden där männen etablerade sig snabbare efter avslutad utbildning (Tjäns-
temännens centralorganisation (TCO), 2002). Vid anställningar där kvin-
nor och män har likvärdiga meriter tenderar kvinnor att sållas bort redan 
vid anställningsintervjun (Edin & Lagerström, 2006). 

Idag har yngre personer svårt att komma in på arbetsmarknaden ef-
tersom kraven har ökat på yrkeserfarenhet och utbildning, vilket i sin tur 
har medfört att det tar lång tid innan de etablerar sig på arbetsmarknaden. 
Har man dessutom en funktionsnedsättning ökar svårigheterna ytterligare 
(t.ex. SCB, 2017). Büscher-Touwen, de Groot och van Hal (2018) menar 
att övergången från högre utbildning till sysselsättning för unga (18–27 år) 
personer som har en funktionsnedsättning är svårare än för ungdomar utan 
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funktionsnedsättning. De pekar på att anledningar till detta kan vara att 
förändringar i lagstiftningen inte har främjat unga högutbildade och att ar-
betsgivare många gånger tvekar att anställa personer med funktionsnedsätt-
ning eftersom de ser svårigheter att tillgodose deras behov av stöd och an-
passning. Samtidigt visar Bliksvær (2018) att sysselsättningsnivån för hög-
utbildade personer under 45 år var i paritet med sysselsättningsnivån för 
högutbildade utan funktionsnedsättning i den åldersgruppen. Arbetsmark-
nadssituationen förändrades under krisen på 1990-talet med nedskärningar 
inom offentlig och privat verksamhet bland annat genom ökat arbetstempo, 
neddragningar och omorganisering inom de flesta yrkesområden. Den 
största andelen personer med funktionsnedsättning återfanns i åldersgrup-
perna över 50 år, och detta gällde även för personer med en självrapporte-
rad nedsatt arbetsförmåga (SCB, 2005). En studie som undersökte om ökad 
ålder påverkar den aktiva sysselsättningsperioden (16–64 år) för personer 
med funktionsnedsättning genomfördes av Mitchell, Adkins och Kemp 
(2006). De jämförde personer med funktionsnedsättning (262 personer) 
med en grupp utan funktionsnedsättning (115 personer) och kom fram till 
att sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning minskade 
kraftigt efter 40 års ålder, en minskning som var speciellt tydlig för personer 
med funktionsnedsättning som inte hade en eftergymnasial utbildning. Vidare 
visade studien att personer med funktionsnedsättning med eftergymnasial ut-
bildning hade generellt högre sysselsättningsgrad, och den påverkades i 
mindre utsträckning av stigande ålder, och samma förhållande gällde även 
för personer utan funktionsnedsättning. I linje med detta är också Görans-
sons (2002) studie som menar att en anledning till att personer med funk-
tionsnedsättning har låg sysselsättningsgrad kan vara den höga medelåldern 
eftersom ålder i sig medför ökad risk för funktionsnedsättning. Persson och 
Ingelskog (2005) genomförde en undersökning om ungdomar och unga 
vuxnas (16–30 år) situation, på och utanför arbetsmarknaden, där de kom 
fram till att det fanns stora skillnader i arbetslöshetens omfattning som var 
beroende av kön, ålder och bostadsregion. De menar att arbetslösheten är 
en köns-, klass- och åldersfråga eftersom de arbetslösa i deras undersökning 
i hög utsträckning kom från familjer med låg socioekonomisk status, som 
hade utländsk bakgrund och kom från små bostadsorter. Tillfälliga anställ-
ningar och deltidsanställningar hade också ökat för åldersgruppen sedan 
90-talet. En slutsats var att män i medelåldern med hög utbildning var den 
grupp som var mest eftertraktad på arbetsmarknaden. Med andra ord, är 
man kvinna, ung eller äldre med lägre utbildningsnivå och dessutom har en 
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funktionsnedsättning är förutsättningarna att få ett arbete sämre. I Social-
styrelsens lägesrapport (2008) redovisas insatser och stöd till personer med 
funktionsnedsättning. I rapporten diskuteras bland annat arbetsmarknads-
situationen för unga personer med funktionsnedsättning. Generellt sett kon-
staterar Socialstyrelsen att arbetslösheten minskar, men detta gäller inte för 
personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder. 

Invandringen i Sverige har ökat, vissa har flytt för att överleva och andra 
har flytt från fattigdom. Gruppen invandrare som har en funktionsnedsätt-
ning kan också ha en dubbel utsatthet – vara främling i ett nytt land med 
en funktionsnedsättning (t.ex. Söderlindh, 1992). Liknade resonemang för-
des i bemötandeutredningens delrapport där man kom fram till att personer 
med både funktionsnedsättning och utländsk bakgrund ofta utsätts för dub-
bel diskriminering (Socialdepartementet, 1998). En undersökning som jäm-
förde hur arbetssituationen för personer med sensoriska funktionsnedsätt-
ningar såg ut genomfördes i England (Edwards, Praat, & Baker, 2005). De 
jämförde personer födda i England med personer födda i Asien samt med 
mörkhyade personer med funktionsnedsättning. Resultatet visade att de som 
var födda i England hade en högre möjlighet att få ett arbete (26 %) jämfört 
med personer födda i Asien och jämfört med dem som var mörkhyade (15 %). 
Språkets betydelse för möjligheterna att få ett arbete bekräftas i en av Er-
landsson och Bohlins studier (2004) där arbetsgivare fick resonera kring 
olika case och anställningsbarhet. Ett av resultaten visade att de personal-
ansvariga ansåg att de bristfälliga kunskaperna i det svenska språket kan 
försvåra en anställning för en arbetssökande person med funktionsnedsätt-
ning. Ett annat resultat som de kom fram till var att det var lättare för en 
välutbildad funktionsnedsatt man att få en anställning än för en högutbil-
dad kvinna med utländsk härkomst. 

Teoretiskt perspektiv på funktionsnedsättning och arbetsliv 

Inkludering och exkludering 
Jöhill (2012) menar att relationen mellan människor och samhället kan för-
stås i termer av inkludering och exkludering. Begreppen inkludering och 
exkludering används i de flesta fall inte var för sig utan som ett begreppspar. 
Det används inom samhällsvetenskapen som ett redskap för att observera, 
beskriva och kunna förklara tillhörighet, eller avsaknad av tillhörighet, i 
olika sociala sammanhang. Inkludering och exkludering handlar om indivi-
ders tillhörighet eller icke-tillhörighet till olika sociala system. Sociala sy-
stem utgörs bland annat av dagliga interaktioner till olika organisationer, 
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som arbetsorganisationer, som många av oss befinner oss i under delar av 
vårt liv, men som vissa individer inte lyckas nå tillträde till. Andra centrala 
system är utbildningssystemet, politiken, religionen, arbetsmarknaden och 
andra funktionsorienterade system som formar det moderna samhället. Di-
stinktionen innebär alltså att en individ är inkluderad i eller exkluderad från 
ett socialt system, och avser alltid ett bestämt system. Dessutom avses alltid 
en given situation vid en viss tidpunkt. Sociala problem uppstår genom ex-
kludering, effekter av att hamna utanför, som exempelvis arbetslöshet, hem-
löshet eller att bli diskriminerad (Jöhill, 2012; Luhmann, 1995).  

Social inkludering kan definieras som processen att förbättra villkoren 
för deltagande i samhället för personer som är missgynnade på grundval av 
kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, religion eller sexuell läggning ge-
nom förbättrade möjligheter och tillgång till resurser. Social inkludering är 
alltså både en process och ett mål. För att kunna främja social inkludering 
krävs att man tar itu med olika former av social exkludering genom att un-
danröja hinder för att kunna delta i samhället. Hinder kan förekomma på 
mikronivå (t.ex. arbetsgivares attityder) och makronivå (olika typer av sam-
hällsstöd). Även om det inte finns någon universellt överenskommen defi-
nition för social exkludering avses oftast ett tillstånd där individer inte kan 
delta fullt ut, exempelvis i ekonomiska, sociala och politiska sammanhang, 
vilket leder till att upprätthålla ett utanförskap (United Nations, 2016). 

Många personer med funktionsnedsättning står inför ett antal hinder som 
gör dem mer utsatta för att bli exkluderade på arbetsmarknaden. Exempel 
på exkluderande hinder kan vara krav på hög effektivitet och produktivitet, 
höga krav på samarbete och arbetsgivares attityder till att anställa personer 
med funktionsnedsättning samt fördomar hos arbetsgivare, särskilt mot 
personer med psykisk funktionsnedsättning (t.ex. Högelund & Holm, 
2014). McAnaney och Wynne (2009) presenterade i ett forskningsprojekt 
en beskrivning av processerna där personer med en funktionsnedsättning 
eller kronisk sjukdom riskerar att bli exkluderade på arbetsmarknaden. En 
orsak till exkluderingen av målgrupperna var att de löper större risker att 
vara frånvarande från arbetet eller att misslyckas med att återgå till arbetet 
och därigenom bli beroende av olika stödinsatser, både från arbetsgivaren 
och från samhällets sida. De menar att social exkludering har att göra med 
att olika system motverkar varandra och sker i olika miljöer, som lagstift-
ning, arbetsplatsens policy, arbetskamrater och chefer. Barnes och Mercer 
(2005) undersökte hur personer med funktionsnedsättning exkluderades på 
den brittiska arbetsmarknaden. De menar att tidigare analyser av arbete och 
funktionsnedsättning har misslyckats med att adressera de olika sociala och 
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miljömässiga hinder som personer med funktionsnedsättning står inför. 
Författarna föreslår därför att betydelsen av arbete för personer med funk-
tionsnedsättning bör omformuleras, och att fokus även bör omfatta ett 
självständigt liv utifrån deras förutsättningar. En genomgång av forskning 
kring arbetsgivares attityder som påverkar benägenheten/viljan att anställa 
personer med funktionsnedsättning visade att det fanns ett antal barriärer 
som försvårade deras inkludering på arbetsmarknaden. Den viktigaste bar-
riären som framkom var arbetsgivarnas och medarbetares brist på accep-
tans som medförde att personer med en funktionsnedsättning i vissa fall inte 
stannade kvar på arbetsplatsen (Vornholt, Uitdewilligen, & Nijhuis, 2013). 
I dagens samhälle betonas det, bland annat genom lagstiftning, att inklude-
ring av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden är av stor 
vikt både för individen och för samhället. I en kvalitativ studie (Shier, Gra-
ham, & Jones, 2009) av personer med funktionsnedsättning kom det fram 
att flertalet upplevde att de var diskriminerade på olika sätt, bristande stöd-
funktioner samt att arbetsgivarens attityder motverkade inkluderingen på 
arbetsplatsen. En slutsats som kom fram i analysen var dock att funktions-
nedsättningen i sig var det största hindret för inkludering jämfört med atti-
tyder från arbetskamrater, chefer och anpassningar av arbetsplatsen. Ett 
perspektiv som belyser inkluderings- och exkluderingsprocesser är Frasers 
(2001, 2003) statusmodell som handlar om social rättvisa för marginali-
serade grupper, där hon utgår ifrån två begrepp: omfördelning och erkän-
nande. Omfördelning står för en socioekonomisk dimension och erkännande 
för en kulturell dimension. Fraser menar att dessa begrepp är komplementära 
när sociala orättvisor ska analyseras. Omfördelning innebär också en rättvis 
fördelning av resurser i samhället (socioekonomisk dimension). Socialt erkän-
nande innebär ett erkännande av andras särdrag och behov av ömsesidig re-
spekt i ett samhälle som inte uppnås genom att individerna måste ge efter för 
rådande normer (kulturell dimension). 

Ableism är en teori som kan ge en förklaring till varför exkluderande 
processer sker gentemot personer med funktionsnedsättning (Garland-
Thomson, 2002). Teorin utgår ifrån en kapacitetsnorm som fungerar dis-
kriminerande gentemot personer med funktionsnedsättning, det vill säga att 
personer med en funktionsnedsättning har en normbrytande funktion och 
därigenom representerar vad en människa ”inte ska vara”. Utgångspunkten 
i teorin är att synliggöra hur funktionalitet, genus, klass och etnicitet kan 
fungera som normerande, exkluderande eller som förtryckande maktstruk-
turer. Garland-Thomson (2002) menar att det i samhället finns ett vederta-
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get sätt att språkligt dela in personer i normfungerande och icke-normfun-
gerande, som tyder på att det finns en tydlig föreställning om vad som är 
normalt och vad som är avvikande. Teorin intar ett kritiskt perspektiv där 
man utgår ifrån att vissa grupper är priviligierade medan andra grupper 
skiljer sig från normen, och därigenom skapas föreställningar som leder till 
diskriminering av gruppen.  

Supported employment kan vara ett exempel på hur man kan medverka 
till ett inträde på arbetsmarknaden (Antonsson & Stål, 2003), vilket i sin 
tur möjliggör deltagande och social inkludering (Toldráa & Santos, 2013). 
Metodens mål är att personer med funktionsnedsättning ska få en anställ-
ning med vanlig lön ute på den öppna arbetsmarknaden. Arbetets betydelse 
för inkludering i samhället är grundtanken i supported employment och me-
toden bygger på tre steg (Abrahamsson, 1995). Det första steget är att kart-
lägga personens intresse och önskemål om arbete varefter det sker en intro-
duktion på den nya arbetsplatsen. Steg två innebär att man ger stöd till per-
sonen så att den kan klara av arbetet, och i steg tre sker en uppföljning efter 
arbetsperiodens slut. Supported employment utvecklades under 70-talet i 
USA och Kanada. Gustafsson (2014) undersökte om, och hur supported 
employment fungerar i en svensk kontext och kom fram till att metoden 
fungerar väl för att inkludera personer med en funktionsnedsättning på den 
svenska arbetsmarknaden. Metoden innebär en möjlighet för personen att 
kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att personen i 
fråga ska kunna få en tillsvidareanställning efter projektanställningen och 
även kunna behålla arbetet (Antonsson & Stål, 2003). I Sverige används 
metoden som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för personer med vissa ty-
per av funktionsnedsättning. 
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Metodologisk utgångspunkt 
Eftersom denna avhandling utgår ifrån SCB:s undersökning (SCB, 2005) om 
arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning kommer 
levnadsnivåundersökningar att diskuteras nedan. Levnadsnivåundersök-
ningar vänder sig oftast till befolkningen i stort och intervjufrågorna är for-
mulerade för att vara relevanta för ett stort antal människor. En fråga som 
Tøssebro och Kittelsaa (2004) ställer sig är om frågor som är relevanta för 
befolkningen i stort också är det för personer med funktionsnedsättning. 
Författarna menar att generella frågor är av intresse att ställa till personer 
med funktionsnedsättning, och om man ersätter de generella frågorna med 
frågor som är riktade speciellt till personer med funktionsnedsättning riske-
rar man att säga att de har andra behov än icke funktionsnedsatta samt att 
forskaren förlorar möjligheten att jämföra grupperna med varandra. Vidare 
anser de att bästa sättet att genomföra undersökningar, med hänsyn till 
ovanstående resonemang, är att även inkludera specifika frågor till personer 
med funktionsnedsättning i de ordinarie levnadsnivåundersökningarna. 
Dessutom menar Tøssebro och Kittelsaa (2004) att det ibland kan vara be-
fogat att genomföra speciella undersökningar som enbart är riktade till per-
soner med funktionsnedsättning med frågor som till exempel är miljörela-
terade eller rör hinder (barriärer) eftersom denna typ av frågor oftast inte 
får plats i ordinarie undersökningar. 

ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa) är en internationell klassifikationsmodell som kan erbjuda ett 
samlat och standardiserat språk och struktur för att beskriva hälsa och häl-
sorelaterade tillstånd. Modellen definierar hälsa och hälsorelaterade kom-
ponenter av välbefinnande (t.ex. utbildning och arbete). De begrepp som 
definieras i ICF:s modell är funktionsnedsättning, aktivitet, delaktighet, per-
sonlighetsfaktorer och miljöfaktorer. Poängen med ICF är att funktionalitet 
ska ses som en interaktion mellan funktionsnedsättningar, exempelvis en 
fysisk skada och miljöfaktorer som på olika sätt utgör hinder för individens 
vardagsfungerande (World Health Organization (WHO), 2001). ICF:s syn-
sätt på funktionsnedsättningar och funktionshinder är väl förenligt med den 
relationella modellens perspektiv, det vill säga man betonar miljön, kontex-
ten eller omgivningsfaktorers betydelse för att skapa ett funktionshinder. 
Socialstyrelsen (2007) har utarbetat en modell för att beskriva levnadsför-
hållanden för personer med funktionsnedsättning. För att kunna definiera 
personer på ett tydligare sätt föreslår Socialstyrelsen att screeningfrågor ska 
ställas som utgår ifrån ICF:s begreppsdefinition för funktionsnedsättning 
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och funktionshinder. För att identifiera personer med funktionsnedsättning 
bör man ställa frågor som fångar in svårigheter som inte beror på en tillfällig 
skada eller sjukdom. Socialstyrelsen exemplifierar detta med screeningfrå-
gan: ”Har du en eller flera fysiska, psykiska eller medicinska funktionsned-
sättningar?”. För att kunna identifiera om någon person har aktivitetsbe-
gränsning i sin vardag kan följande screeningfråga ställas: ”Innebär funk-
tionsnedsättningen eller funktionsnedsättningarna att du ibland eller alltid 
har svårigheter att delta i det dagliga livet?”. Sammanfattningsvis menar 
Socialstyrelsen (2007) att levnadsnivåundersökningar bör innehålla frågor 
som fångar upp att en funktionsnedsättning inte per automatik innebär att 
man har ett funktionshinder. Ovanstående resonemang betonar vikten av 
att använda material från generella levnadsnivåundersökningar (AKU) och 
specifika frågor (SCB:s tilläggsundersökning) som enbart är riktade till per-
soner med funktionsnedsättning. Detta metodologiska angreppssätt har an-
vänts i denna avhandling. 
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Sammanfattning av introduktionen 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har sedan 1996 fått i uppdrag av rege-
ringen att kontinuerligt undersöka situationen på arbetsmarknaden för per-
soner med funktionsnedsättning. Många studier visar att för personer med 
funktionsnedsättning är arbetet viktigt för att bli delaktiga och inkluderade 
i samhället. Tidigare forskning visar att personer med funktionsnedsättning 
generellt sett har sämre levnadsvillkor och sämre möjligheter att delta i sam-
hällslivet än den övriga befolkningen. Dessutom visar tidigare forskning att 
typ av funktionsnedsättning, kön, ålder, utbildningsnivå, etnisk bakgrund 
och nedsatt arbetsförmåga har betydelse för situationen på arbetsmark-
naden. Andra faktorer av betydelse för funktionsnedsättning och arbets-
marknadssituation är förekomsten av diskriminering samt vilket behov av 
stöd och anpassning personer med funktionsnedsättning har för att kunna 
nå och behålla ett arbete. De teoretiska begreppen inkludering och exklu-
dering kommer att användas för att diskutera i vilken utsträckning personer 
med funktionsnedsättning är inkluderade eller exkluderade på arbetsmark-
naden. En metodologisk utgångspunkt var att utgå ifrån delar av SCB:s or-
dinarie levnadsnivåundersökning (AKU) och SCB:s tilläggsundersökning 
med frågor speciellt riktade till personer med funktionsnedsättning. Denna 
avhandling kommer att tillföra forskningsområdet kunskaper om relationen 
mellan personens typ av funktionsnedsättning och omgivningsfaktorer som 
har betydelse för gruppens ställning på arbetsmarknaden. Dessutom under-
söks hur skillnaderna mellan grupperna påverkas av skillnader i könsför-
delning, ålder, etnicitet, utbildningsnivå, bostadsregion och självskattad ar-
betsförmåga, vilket tidigare inte har genomförts i ett samlat grepp. 
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Avhandlingens övergripande syfte 
Det övergripande syftet med detta avhandlingsarbete var att undersöka hur 
arbetsmarknadssituationen ser ut för personer med olika typer av funk-
tionsnedsättning. Avhandlingen baseras på SCB:s tilläggsundersökning och 
den ordinarie arbetskraftsundersökningen (AKU). Fyra studier har genom-
förts med specifika frågeställningar som tillsammans bidrar till det övergri-
pande syftet. 

Specifika syften för delstudierna 
Studie I: Syftet var att undersöka faktorer av betydelse för möjligheter till 
sysselsättning för personer med funktionsnedsättning på den svenska ar-
betsmarknaden. För att belysa detta formulerades följande forskningsfrå-
gor: Vilken betydelse har personens typ av funktionsnedsättning för möjlig-
heten att få ett arbete? Vilken betydelse har personens kön, ålder, etnicitet, 
bostadsregion, utbildningsnivå och arbetsförmåga för möjligheten till 
sysselsättning? Kvarstår skillnaden mellan olika grupper av funktionsned-
satta efter kontroll av ovanstående variabler. Vilken betydelse har utbild-
ningsnivå för relationen mellan självskattad arbetsförmåga och sysselsätt-
ningsmöjligheter? 

 
Studie II: Ett syfte var att undersöka relationen mellan personers typ av 
funktionsnedsättning, kön, ålder, etnicitet, bostadsregion och självskattad 
arbetsförmåga avseende yrkesnivå. Ett ytterligare syfte var att jämföra om 
yrkesnivån (relationen mellan utbildningsnivå och yrkesområde) skiljer sig 
mellan personer med eller utan funktionsnedsättning och om det fanns 
köns- och åldersskillnader avseende yrkesnivå mellan personer med eller 
utan funktionsnedsättning. 

 
Studie III: Syftet var att undersöka om förekomst och form av diskrimine-
ring skiljer sig beroende på vilken typ av funktionsnedsättning personen har. 
Dessutom undersöktes om det var skillnad mellan personer med olika typer 
av funktionsnedsättning i hur många olika former av diskriminering de upp-
levde sig vara utsatta för. Vidare undersöktes om dessa skillnader mellan 
grupperna kvarstod efter kontroll för kön, ålder, etnicitet och utbildnings-
nivå. Avslutningsvis undersöktes om det var skillnad i förekomst mellan 
olika former av diskriminering.  
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Studie IV: Syftet var att undersöka vilket behov av stöd och anpassningar 
personer med olika typer av funktionsnedsättningar med nedsatt arbetsför-
måga har. Följande forskningsfrågor undersöktes: Vilka skillnader finns 
mellan personer med olika typer av funktionsnedsättning i behovet av stöd 
och anpassning på den aktuella arbetsplatsen? Vilka skillnader finns mellan 
personer med olika typer av funktionsnedsättning i behovet av stöd och an-
passning för att kunna utföra ett arbete? Kvarstår skillnaderna efter kon-
troll för kön, ålder och utbildningsnivå? Vilka skillnader finns i behov av 
stöd och anpassning mellan anställda och icke anställda personer samt mel-
lan personer med delvis och mycket nedsatt arbetsförmåga?  
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Metod 

Design studie I-IV 
Denna avhandling är en sekundäranalys som baserar sig på den ordinarie 
arbetskraftsundersökningen (AKU) och SCB:s tilläggsundersökning där frå-
gor ingick som var specifikt ställda till personer med funktionsnedsättning. 
Från ordinarie AKU valdes följande variabler ut för de respondenter som 
angav att de hade en funktionsnedsättning: sysselsättning (kategorisering: 
”ej sysselsatta” och ”sysselsatta” – arbetat minst 1 timme under den aktuella 
undersökningsveckan), kön, ålder, etnicitet, bostadsregion, utbildningsnivå 
och yrkesområde. I en av studierna valdes en kontrollgrupp ut med syssel-
satta respondenter utan funktionsnedsättning. För kontrollgruppen ingick 
variablerna kön, ålder, utbildningsnivå och yrkesområde (se tabell 3). Från 
tilläggsundersökningen användes samtliga intervjufrågor som ställdes till 
personer med funktionsnedsättning: typ av funktionsnedsättning, arbetsför-
måga, stöd och anpassning samt frågor om diskriminering (bilaga 1). Fyra 
delstudier genomfördes där olika delar av materialet analyserades för att be-
svara frågorna i respektive studie. Detta innebär att för varje studie varierade 
urvalet av variabler och antalet respondenter (se figur 1 och kapitel ”Sam-
manfattning”).  

Material och dataindelning 

Datareducering av gruppen med funktionsnedsättning 
I AKU-undersökningen intervjuades 29 816 personer mellan 16–64 år. Av 
dessa svarade 24 656 personer att de inte hade någon funktionsnedsättning 
och 5 160 personer uppgav att de hade någon typ av funktionsnedsättning. 
De frågor som var aktuella i detta avhandlingsarbete medförde en reduce-
ring av datamaterialet. Alla intervjupersoner som var i åldern 16–19 år ut-
gick. De flesta i den åldersgruppen går på gymnasiet och är inte tillgängliga 
för arbetsmarknaden. Dessutom exkluderades alla personer som uppgett att 
de hade en intellektuell funktionsnedsättning. Orsaken var att antalet per-
soner med en intellektuell funktionsnedsättning i SCB:s material var litet 
(12 personer). En ytterligare reducering av datamaterialet gjordes genom 
exkludering av de respondenter som angav en annan funktionsnedsättning 
än de fasta svarsalternativen och de som angivit mer än en funktionsned-
sättning utan att ha angivit ett av dem som den huvudsakliga funktionsned-
sättningen. En anledning till detta val av exkludering var att i avhandlingen 
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kunna analysera personens huvudsakliga funktionsnedsättning i relation till 
situationen på arbetsmarknaden. Efter denna reducering av materialet åter-
stod 4 359 intervjupersoner (tabell 1). Kontrollgruppen (studie II) erhölls 
från den ordinarie AKU-undersökningen och bestod av 19 141 sysselsatta 
personer utan funktionsnedsättning. Efter datareduceringen (78–uppgift 
saknas, 59–militärt arbete) kvarstod 19 004 personer. 
 
Tabell 1. Datareducering av undersökningsgruppen 

Antal svarande med funktionsnedsättning 5 160 
Datareducering totalt 801  

< 20 år 333 
intellektuell funktionsnedsättning 12 
uppgett mer än en funktionsnedsättning 34 
uppgett ”annan funktionsnedsättning” 253 
ej uppgett någon huvudsaklig funktionsnedsättning  4 
uppgett mer än en huvudsaklig funktionsnedsättning  165 

Antal svarande efter datareducering  4 359 

Typ av funktionsnedsättning – central oberoende variabel 
Den centrala oberoende variabeln i detta avhandlingsarbete var ”Typ av 
funktionsnedsättning” (studie I–IV). I SCB:s (2005) rapport redovisades 
funktionsnedsättningar i 16 undergrupper. Med funktionsnedsättning avses 
i SCB:s tilläggsundersökning att man hade nedsatt syn, hörsel, tal- eller röst-
problem, rörelsehinder, allergi, diabetes, hjärt-lungproblem, mag-tarmsjuk-
dom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller någon form av psykisk funktionsned-
sättning. De personer som hade flera funktionsnedsättningar skulle ange 
den huvudsakliga funktionsnedsättningen. En indelning av variabeln ”Typ 
av funktionsnedsättning” i bredare kategorier genomfördes i denna avhand-
ling. Kategoriseringen byggde delvis på tidigare studier (Clausen, m.fl., 
2004; Riksförsäkringsverket, 2003). I dessa studier indelades personerna 
med funktionsnedsättning i fyra grupper: kommunikativa, psykiska, medi-
cinska och fysiska funktionsnedsättningar. Samma gruppindelning genom-
fördes i denna avhandling förutom att den kommunikativa gruppen indela-
des i tre grupper i studierna I–III (tabell 2). I studie IV användes samma 
gruppindelning som i Clausens m.fl. (2004) studie. 

Funktionsnedsättningarna som ingick i de sex grupperna var: Kommuni-
kativa-hörsel (hörselskadade och döva), Kommunikativa-tal-läsning 
(dyslexi, stamning, språk-, tal- eller röstproblem), Kommunikativa-syn 
(synnedsättning/blind), Psykisk funktionsnedsättning (psykiskt funktions-
nedsatta, damp, adhd, Asperger), Medicinsk funktionsnedsättning 
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(astma/allergi, diabetes, epilepsi, hjärt-kärlsjukdom, mag-tarmsjukdom, 
lungsjukdom, psoriasis), Fysisk funktionsnedsättning (rörelsehindrade). 

 
Tabell 2. Fördelning av respondenter i de sex grupperna av funktionsnedsatta 
Gruppindelning Antal Procent 
Kommunikativa – hörsel 492 11,3 
Kommunikativa – tal-läsning 
Kommunikativa – syn 

192 
215 

4,4 
4,9  

Psykisk funktionsnedsättning 253 5,8 
Medicinsk funktionsnedsättning 1 893 43,4 
Fysisk funktionsnedsättning 1 314 30,1 
Totalt 4 359  

Övriga oberoende variabler 
Respondenternas kön, ålder, etniska bakgrund, bostadsregion och själv-
skattad arbetsförmåga användes som oberoende variabler eller som kon-
trollvariabler i de olika delstudierna. Nedan beskrivs hur indelningen och 
fördelningen av respondenterna i de demografiska variablerna och själv-
skattad arbetsförmåga genomfördes. 

Totalt deltog 48,4 procent män och 51,6 procent kvinnor. Deltagarna 
var i åldern 20–64 år, som delades in i fem åldersgrupper där klassgränserna 
lades så att en relativ jämn fördelning erhölls mellan åldersgrupperna 20–
29, 30–39, 40–49, 50–59 och 60–64 år. Respondenterna fick ange sitt fö-
delseland som delades in i sex kategorier: Sverige, Skandinavien, EU 15, 
Övriga Europeiska länder (länder utanför den Europeiska unionen), Asien 
och Amerika samt Övriga. Nittio procent hade svenskt medborgarskap (el-
ler var födda i Sverige). Respondenterna redovisade vilket län de var bosatta 
i och de grupperades utifrån SCB:s indelning som tillhörande Stockholms 
län, Mellan-Sverige, Södra Sverige, Västra Sverige, Norra tätbygden eller 
Norra glesbygden. Gruppen från södra Sverige var störst och de från norra 
Sverige minst. Intervjupersonernas utbildning klassificerades enligt svensk 
utbildningsnomenklatur (SUN): Grundskola, Gymnasieutbildning och Ef-
tergymnasial utbildning. Respondenterna bedömde själva hur nedsatt deras 
arbetsförmåga var på grund av funktionsnedsättningen i tre kategorier: 
mycket, delvis eller inte alls. Ungefär hälften bedömde att de hade en nedsatt 
arbetsförmåga. 

I studie II deltog en kontrollgrupp (n=19 004) med personer utan funk-
tionsnedsättning. I studien användes kön och ålder som oberoende variab-
ler. Samma indelning i åldersgrupper som för den gruppen med funktions-
nedsättning genomfördes. I kontrollgruppen var förhållandet mellan män 
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och kvinnor omvänt jämfört med gruppen med funktionsnedsättning, med 
51,3 procent män och 48,7 procent kvinnor (se tabell 3). 
 
Tabell 3. Frekvensfördelning av övriga oberoende variabler och kontrollvariabler för 
personer med funktionsnedsättning och kontrollgruppen 

  Personer med 
funktionsnedsättning 

% 

Kontroll-
grupp 

% 
Kön    
Män (n=2108/9743) 48,4 51,3 
Kvinnor (n=2251/9261) 51,6 48,7 
Ålder    
20–29 år (n=656/3226) 15,0 17,0 
30–39 år (n=921/4987) 21,1 26,2 
40–49 år (n=965/4811) 22,1 25,3 
50–59 år (n=1216/4612) 27,9 24,3 
60–64 år (n=601/1368) 13,8 7,2 
Etnicitet    
Sverige (n=3912) 90,0 - 
Skandinavien (n=163) 3,7 - 
EU 15 (n=41) 0,9 - 
Övriga Europa (n=88) 2,0 - 
Asien, Amerika (n=120) 2,8 - 
Övriga (n=26) 0,6 - 
Bostadsregion    
Stockholms län (n=556) 12,8 - 
Mellan-Sverige (n=545) 12,5 - 
Södra Sverige (n=1701) 39,0 - 
Västra Sverige (n=818) 18,8 - 
Norra tätbygden (n=371) 8,5 - 
Norra glesbygden (n=368) 8,4 - 
Utbildningsnivå    
Grundskoleutbildning (n=876/2546) 20,1 13,4 
Gymnasieutbildning (n=2363/9486) 54,2 49,9 
Eftergymnasial utbildning (n=1105/6972) 25,3 36,7 
Nedsatt arbetsförmåga    
Mycket nedsatt (n=850) 19,5 - 
Delvis nedsatt (n=1418 32,5 - 
Inte alls nedsatt (n=2053) 37,1 - 
Totalt antal   4 359 19 004 

Not. Bortfall: 15 personer uppgav ingen utbildningsnivå och 38 personer uppgav 
”vet ej” på frågan om nedsatt arbetsförmåga 
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Urval och bortfall studie I–IV 
I studie I–III delades personer med funktionsnedsättning in i sex grupper 
och i studie IV delades de in i fyra grupper. I studie II ingick även en kon-
trollgrupp med respondenter utan funktionsnedsättning. Se figur 1 för re-
dovisning av urval och bortfall för studie I–IV. 
 

Studie I – Sysselsättning 
Urval: 4 359  
 
*Typ av funktionsnedsättning – 6 grupper  
3 404 sysselsatta 
955 ej sysselsatta 

 Internt bortfall vid analys av: 
Nedsatt arbetsförmåga:  
38 respondenter 
 
Utbildningsnivå: 15 respondenter 

   
Studie II – Yrkesnivå 
Urval: 3 396 
 
*Typ av funktionsnedsättning – 6 grupper 
3 396 sysselsatta 
Urval: kontrollgrupp 19 004 sysselsatta 

 Exkluderade: 955 (ej sysselsatta) 
och 8 respondenter som ej uppgi-
vit utbildningsnivå. 
 
Internt bortfall vid analys av: 
Nedsatt arbetsförmåga:  
21 respondenter 

   
Studie III – Diskriminering 
Urval: 4 359  
 
*Typ av funktionsnedsättning – 6 grupper 

 Internt bortfall:  
183 respondenter har ej svarat på 
någon av de sex frågorna. 
 
Internt bortfall vid analys av: 
Utbildningsnivå: 15 respondenter 
 
Internt bortfall varierade för de 6 
frågorna*** 

   
Studie IV – Stöd och anpassning 
Urval: 2 268  
 
**Typ av funktionsnedsättning – 4 grupper 
1 586 sysselsatta 
682 ej sysselsatta 

 Exkluderade: 2 053 (ej nedsatt 
arbetsförmåga) och 38  
respondenter (uppgivit ”vet ej”)  
 
Internt bortfall vid analys av:  
Utbildningsnivå: 5 respondenter 
 
Internt bortfall varierade för de 7 
frågorna*** 

Figur 1. *Se gruppindelning tabell 2. **Kommunikativ-, Psykisk-, Medicinsk- och 
Fysisk funktionsnedsättning. ***I studie III och IV varierade svarsfrekvensen på de 
ingående frågorna. 
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Beroende variabler studie I–IV 
I studie I var ”Sysselsättning” en beroende variabel. Personer med funk-
tionsnedsättning kategoriserades som ”sysselsatta” eller ”ej sysselsatta”. 
Som sysselsatta räknades personer som under den vecka mätningen genom-
fördes arbetade ”minst en timme”. Det kan tilläggas att respondenterna 
uppgav om de hade arbetat 1–19 timmar eller mer den aktuella undersök-
ningsveckan. 95 procent av respondenterna uppgav att de arbetat mer än 
19 timmar. Dessutom ingick personer som hade skyddat arbete, bered-
skapsarbete, starta-eget-bidrag eller arbetade på utbildningsvikariat. Som 
sysselsatta räknades också alla personer som arbetade i Samhall eller var 
anställda med lönebidrag eller rekryteringsstöd/individuellt anställnings-
stöd. Kategorin ”Ej sysselsatta” omfattade personer som inte var i arbets-
kraften. I denna kategori fanns både de som uppgav att de önskade och de 
som inte önskade ett arbete.  

Den centrala beroende variabeln i studie II var ”Yrkesnivå” som skapa-
des genom variablerna utbildning (tabell 4) och deras faktiska yrkesområde 
(tabell 5). Intervjupersonernas yrkesområde kodades enligt Standard för 
svensk yrkesklassificering (SSYK) i nio huvudkategorier. I kategoriseringen 
ingick inte de personer som hade angivit militärt arbete eftersom de var få 
till antalet, och de som inte angett något yrkesområde exkluderades också. 
Därefter skapades den nya variabeln ”Yrkesnivå”, som indelades i 3 kate-
gorier: 1) Yrke under den faktiska utbildningsnivån (-1), 2) Yrke som mot-
svarar den faktiska utbildningsnivån (0), 3) Yrke över den faktiska utbild-
ningsnivån (+1).  
 
Tabell 4. Procentfördelning i respektive utbildningsgrupp uppdelat på typ av funktions-
nedsättning, funktionsnedsatta som hel grupp samt kontrollgruppen 
Grupper  Utbildningsnivå 
  Grund-

skola 
Gymnasie Efter-

gymnasial 
Typ av funktionsnedsättning     
Kommunikativa – hörsel (n=439) 18,7 50,1 31,2 
Kommunikativa – tal-läsning (n=153) 19,6 60,1 20,3 
Kommunikativa – syn (n=167) 13,8 56,9 29,3 
Psykisk funktionsnedsättning (n=133) 16,5 54,1 29,3 
Medicinsk funktionsnedsättning (n=1560) 16,5 53,9 29,6 
Fysisk funktionsnedsättning (n=944) 21,8 58,5 19,7 
     
Funktionsnedsatta (n=3 396) 18,3 55,1 26,6 
Kontrollgrupp (n=19 004) 13,4 49,9 36,7 

Not. 3 404 personer var sysselsatta i gruppen funktionsnedsatta. Av dessa uppgav 8 
personer ingen utbildning vilket medförde att de exkluderades i denna studie. 
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Tabell 5. Fördelning av personer med funktionsnedsättning och kontrollgruppens yr-
kesområde. 

Yrkesområde Personer med 
funktionsned-
sättning % 

Kontroll-
grupp % 

 
Yrkesområde som kräver eftergymnasial utbildning 

Ledningsarbete 
Arbete som kräver teoretisk specialkompetens 
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 

 
Yrkesområde som kräver gymnasial utbildning 

Kontor och kundservice 
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 
Jordbruk, trädgård, skog och fiske 
Hantverk inom bygg och tillverkning 
Process- och maskinoperatörsarbete, transport-
arbete 

 
Yrkesområde som kräver grundskoleutbildning 

Arbete utan krav på yrkesutbildning 
 

 
 

4,1 
14,3 
16,2 

 
 

9,7 
22,0 
2,8 

12,8 
13,3 

 
 

4,8 
 

 
 

5,6 
19,8 
21,0 

 
 

9,2 
18,2 
2,0 

10,1 
10,2 

 
 

3,9 
 

Totalt 3 396 19 004 
 

I studie III användes sex diskrimineringsfrågor som beroende variabler: 
Respondenterna fick svara på följande frågor:  
Har det någon gång de senaste 5 åren hänt att du på grund av din funk- 
tionsnedsättning: 
 

1. inte fått ett jobb som du sökt och som du hade tillräckliga meriter för? 
(ja, nej, vet ej, har ej sökt arbete de senaste 5 åren) 
2. blivit förbigången när du sökt avancemang på ditt arbete? (ja, nej, vet ej, 
har inte sökt avancemang de senaste 5 åren) 
3. blivit behandlad på ett osakligt sätt vid lönesättning? (ja, nej, vet ej) 
4. inte kunnat delta i utbildning som arbetsgivaren har ordnat, därför att 
utbildningen inte anpassats till din funktionsnedsättning? (ja, nej, vet ej, 
ingen för mig aktuell utbildning har anordnats de senaste 5 åren) 
5. blivit uppsagd eller avskedad? (ja, nej, vet ej) 
6. har det hänt att chefer eller arbetskamrater under de senaste fem åren 
mobbat, trakasserat eller kränkt dig för att du har en funktionsnedsättning? 
(ja, nej, vet ej). 
 

I studie IV användes sju frågor om behov av stöd (personligt biträde, 
hjälpmedel, lokaler och transporter) och behov av anpassning (arbetstempo, 
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arbetstid och arbetsuppgifter). Respondenterna fick beroende på om de 
hade sysselsättning eller ej sysselsättning besvara: 

Medför din funktionsnedsättning att du har behov av något av följande 
för att du ska kunna utföra ditt arbete på din nuvarande arbetsplats (syssel-
satta)? Bedömer du att du skulle kunna utföra ett förvärvsarbete, om du på 
arbetsplatsen kunde få något av följande (ej sysselsatta)? 
 

1. personligt biträde på din arbetsplats? 
2. personligt anpassade hjälpmedel? 
3. särskild lokalanpassning på din arbetsplats? 
4. särskilt anpassad transport (färdtjänst eller dyl.) till eller från arbetsplatsen? 
5. anpassat arbetstempo? 
6. anpassad arbetstid? 
7. anpassade arbetsuppgifter? 
För samtliga frågor var svarsalternativen ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”. 
 

Statistiska analyser studie I–IV 
Studie I. Logistiska regressionsanalyser genomfördes med sysselsättning 
som beroende variabel. Först genomfördes analyser på hur av typ av funk-
tionsnedsättning, kön, ålder, etnisk bakgrund, bostadsområde, utbildnings-
nivå och självskattad arbetsförmåga påverkar möjligheterna till sysselsätt-
ning. I det första blocket av analyser användes en av dessa variabler, i de 
flesta analyser typ av funktionsnedsättning. I det andra blocket ingick de 
oberoende variablerna som inte inkluderades i det första blocket (utom 
självskattad arbetsförmåga). På så sätt kontrollerades effekten av möjliga 
skillnader mellan funktionsnedsatta i dessa variabler. Självskattad arbets-
förmåga inkluderades i det tredje blocket. Denna variabel ingick i ett sista 
steg eftersom tolkningen av dess samband med om man har ett arbete eller 
ej inte är helt klar. Att man har ett arbete skulle i sig kunna påverka bedöm-
ningen av arbetsförmågan som opåverkad eller bara delvis sänkt av funk-
tionsnedsättningen, inte bara att arbetsförmågan påverkar möjligheten att få 
en anställning. Dessutom undersöktes interaktioner mellan typ av funktions-
nedsättning å ena sidan och kön, ålder, etnisk bakgrund, bostadsregion, ut-
bildningsnivå och självskattad arbetsförmåga å andra sidan. De centrala ana-
lyserna gjordes alltså för att undersöka skillnader i sysselsättningsmöjlig-
heter mellan grupperna med funktionsnedsättning och om dessa skillnader 
påverkades av de övriga variablerna. I en av analyserna undersöktes även 
interaktionen mellan utbildningsnivå och självskattad arbetsförmåga. För 
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varje oberoende variabel bestämdes en referenskategori. De analyserade 
grupperna var ganska stora, vilket indikerar att även mycket små skillnader 
skulle betraktas som signifikanta med den traditionella signifikansnivån 
<0.05. För att undvika denna risk valdes en sannolikhet på p<0.01 för sig-
nifikansnivån. 

Studie II. Pearsons chi-2-analyser utfördes med yrkesnivå i tre lägen (yr-
kesområde under, motsvarande eller över utbildningsnivå) som beroende 
variabel. Först analyserades förhållandet mellan å ena sidan typen av funk-
tionsnedsättning, kön, ålder, etnisk bakgrund, bostadsområde och själv-
skattad arbetsförmåga, och å andra sidan yrkesnivå för respondenter med 
funktionsnedsättning. För det andra, för att följa upp resultaten, genomför-
des chi-2-analyser för varje utbildningsnivå. Dessutom genomfördes logis-
tiska regressionsanalyser för att undersöka relationen mellan kön och ålder 
å ena sidan och yrkesnivå i två lägen (under och över utbildningsnivå) å 
andra sidan. Slutligen utfördes chi-2-analyser för att analysera förhållandet 
mellan yrkesnivå för personer med och utan funktionsnedsättning och kön 
och åldersskillnader i detta avseende. 

Studie III. Pearsons chi-2-analyser genomfördes för att undersöka om fö-
rekomst och form av diskriminering skiljde sig mellan personer med olika 
typ av funktionsnedsättning. Det var också av intresse att undersöka om det 
var skillnad mellan grupperna avseende hur många former av diskrimine-
ring de upplevt. Det var få respondenter som upplevt 4, 5 eller 6 diskrimi-
neringsformer och valet blev därför att dikotomisera variabeln och under-
söka om det var skillnad mellan grupperna som hade upplevt 1 respektive 
2–6 former av diskriminering. Dessutom genomfördes logistiska regressions-
analyser med de sex diskrimineringsfrågorna som beroende variabler. Först 
genomfördes analyser för betydelsen av typ av funktionsnedsättning. I det 
andra blocket analyserades kön, ålder, etnisk bakgrund och utbildnings-
nivå. De centrala analyserna gjordes för att testa skillnader i risken för dis-
kriminering mellan personer med olika typer av funktionsnedsättningar och 
om dessa skillnader kvarstod efter kontroll av de övriga oberoende variab-
lerna. Den kommunikativa hörselgruppen användes som referenskategori.  

Studie IV. Pearsons chi-2-analyser genomfördes med de fyra frågorna om 
behovet av stöd på arbetsplatsen och deras relation till typ av funktionsned-
sättning. Separata analyser genomfördes för anställda och icke anställda. 
Logistiska regressionsanalyser genomfördes med anpassat arbetstempo, ar-
betstid och arbetsuppgifter som beroende variabler för anställda och icke 
anställda respondenter. I det första blocket genomfördes analyser för bety-
delsen av typ av funktionsnedsättning och i det andra blocket analyserades 
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kontrollvariablerna kön, ålder och utbildningsnivå. Pearsons chi-2-analyser 
genomfördes även med frågorna om stöd och anpassning och deras relation 
till arbetsförmåga och sysselsättning. Gruppen med kommunikativa funk-
tionsnedsättningar valdes ut som referensgrupp. I gruppen som hade an-
ställning användes oddskvoter som ett mått på sannolikheten för behovet 
av anpassning på arbetsplatsen och i gruppen som saknade anställning an-
vändes oddskvoter som sannolikheten för behovet av anpassning för att 
kunna arbeta. 

Etiska överväganden  
Motivet till att göra en registerstudie är att metoden erbjuder goda möjlig-
heter att analysera ett stort material. Basen för denna avhandling utgår ifrån 
SCB:s ordinarie arbetsmarknadskraftsundersökning (AKU) samt en tilläggs-
undersökning om funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden. En för-
utsättning för att kunna få materialet från SCB var att etikprövningen var 
godkänd. Den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala godkände pro-
jektet i april 2005 (DNR 2005:058). Respondenterna hade inte tillfrågats om 
de ville delta i studierna eftersom all information om personerna erhölls via 
handlingar från SCB. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) ska information 
lämnas till alla som registreras om att uppgifter om dem förekommer i ett 
register. Informationen behöver inte lämnas om det ”skulle innebära en 
oproportionerligt stor arbetsinsats” (24 § 3 st. personuppgiftslagen 
1998:204). Bedömningen blev att någon information inte behövdes lämnas 
till respondenterna eftersom det var en ”oproportionerligt stor arbetsinsats” 
att skriftligt informera alla respondenter. Registeruppgifter som erhölls från 
SCB tillgängliggjordes i avidentifierad form. För de respondenter som ingick 
i studierna är både risken och nyttan med deltagandet begränsat. Möjligen 
kan nyttan för den enskilde vara att kunskapen inom området i stort för-
bättras genom att situationen på arbetsmarknaden kartläggs. Den nytta som 
avhandlingen genererar i form av ökade kunskaper på området bedöms vara 
större än risken för den enskilde att utsättas för risk, exempelvis identifie-
ring (Vetenskapsrådet, 2016). 
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Sammanfattning av avhandlingens artiklar  

Studie I. Sysselsättningsmöjligheter för personer med olika typ 
av funktionsnedsättning  

Syfte 
Syftet var att undersöka faktorer av betydelse för möjligheter till sysselsätt-
ning för personer med funktionsnedsättning på den svenska arbetsmark-
naden. För att belysa detta formulerades följande forskningsfrågor: Vilken 
betydelse har personens typ av funktionsnedsättning för möjligheten att få 
ett arbete? Vilken betydelse har funktionsnedsatta personers kön, ålder, et-
nicitet, bostadsregion, utbildningsnivå och arbetsförmåga för möjligheten 
till sysselsättning? Kvarstår skillnaden mellan olika grupper av funktions-
nedsatta efter kontroll av ovanstående variabler? Vilken betydelse har ut-
bildningsnivå för relationen mellan självskattad arbetsförmåga och syssel-
sättningsmöjligheter? 

Metod 
I analyserna deltog 4 359 respondenter med funktionsnedsättning. Bero-
ende variabel var ”Sysselsättning” och 3 404 respondenter kategoriserades 
som sysselsatta (hade arbetat minst 1 timme under undersökningsveckan) 
och 955 var utan arbete. Den huvudsakliga oberoende variabeln var ”Typ 
av funktionsnedsättning”, där respondenterna delades in i sex olika grup-
per: kommunikativ-hörsel n=492, kommunikativ-tal-läsning n=192, kom-
munikativ-syn n=215, psykisk- n=253, medicinsk- n=1893 och fysisk funk-
tionsnedsättning n=1314. Övriga oberoende variabler var Kön (man-
kvinna), Ålder (20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–64), Etnicitet (Sverige, 
Skandinavien, EU 15, övriga Europa, Asien och Amerika, övriga), Bostads-
region (Stockholms län, Mellan-Sverige, södra Sverige, västra Sverige, norra 
tätbygden och norra glesbygden), Utbildningsnivå (grundskola, gymnasie-
skola, eftergymnasial) och Nedsatt arbetsförmåga (inte alls, delvis, mycket). 

Resultat 
Resultatet visade att sannolikheten att vara sysselsatt var högst bland re-
spondenterna med nedsatt hörsel medan respondenter med psykisk funk-
tionsnedsättning var sysselsatta i lägst utsträckning. Goda sysselsättnings-
möjligheter hade män (40–49 år), de som hade en hörselnedsättning, kom 
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från Norden, bodde i Stockholmsområdet, hade en gymnasie- eller efter-
gymnasial utbildning samt hade skattat ”inte alls” nedsatt arbetsförmåga. 
Sämre sysselsättningsmöjligheter (en riskgrupp) hade kvinnor, i åldersgrup-
perna 20–29 år och 60–64 år som hade en psykisk funktionsnedsättning 
och kom från övriga Europa, Norden eller övriga världen, bodde utanför 
Stockholmsområdet med enbart grundskola och med delvis eller mycket 
nedsatt arbetsförmåga. Sammanfattningsvis hade personens typ av funk-
tionsnedsättning betydelse för sysselsättningsmöjligheter, och dessa skillna-
der kunde inte förklaras av skillnader i kön, ålder, etnicitet, bostadsregion, 
utbildningsnivå och arbetsförmåga. Det fanns en tendens att ju mer nedsatt 
arbetsförmåga man angav att man hade desto större betydelse hade utbild-
ning för sysselsättningsmöjligheterna. 
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Studie II. Skillnader i yrkesnivå mellan personer med olika typ 
av funktionsnedsättning samt mellan personer med och utan 
funktionsnedsättning  

Syfte 
Syftet var att undersöka relationen mellan personers typ av funktionsned-
sättning, kön, ålder, etnicitet, bostadsregion och självskattad arbetsförmåga 
avseende yrkesnivå (relationen mellan utbildningsnivå och yrkesområde). 
Ytterligare ett syfte var att jämföra om yrkesnivån skiljer sig mellan perso-
ner med och utan funktionsnedsättning samt om det finns köns- och ålders-
skillnader avseende yrkesnivå mellan personer med och utan funktionsned-
sättning.  

Metod  
I analyserna deltog 3 396 respondenter med funktionsnedsättning som hade 
sysselsättning. Beroende variabel var ”Yrkesnivå” som baserades på om re-
spondenterna hade ett yrke som var under, motsvarande eller över deras 
utbildningsnivå. Variabeln delades in i tre kategorier: ”yrke-under utbild-
ningsnivån”, ”yrke-motsvarar utbildningsnivån”, ”yrke-över utbildningsni-
vån”. Den huvudsakliga oberoende variabeln var ”Typ av funktionsned-
sättning”, där respondenterna delades in i sex olika grupper: kommunika-
tiv-hörsel n=439, kommunikativ-tal-läsning n=153, kommunikativ-syn 
n=167, psykisk- n=133, medicinsk- n=1 560 och fysisk funktionsnedsätt-
ning n=944. Övriga oberoende variabler var Kön, Ålder, Etnicitet, Bostads-
region, Utbildningsnivå och Nedsatt arbetsförmåga, som kategoriserades på 
samma sätt som i studie I. En kontrollgrupp (n=19 004) utan funktionsned-
sättning inkluderades också i analyserna och indelades i variablerna kön 
och ålder. 

Resultat 
Resultatet av chi-2-analyserna visade att det inte fanns någon signifikant 
skillnad mellan de sex grupperna med funktionsnedsättning avseende yrkes-
nivå. Inte heller fanns det någon signifikant skillnad i yrkesnivå mellan per-
soner med och utan funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis visade de 
logistiska regressionsanalyserna att män med funktionsnedsättning, som 
hade grundskole- eller gymnasieutbildning, hade ett yrke över sin utbild-
ningsnivå i betydligt större utsträckning än kvinnor med funktionsnedsätt-
ning. Samma mönster återfanns i kontrollgruppen, det vill säga att män med 
grundskole- eller gymnasieutbildning i högre utsträckning hade ett yrke 
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över sin utbildningsnivå jämfört med kvinnor med motsvarande utbildning. 
Personer utan funktionsnedsättning, med gymnasieutbildning eller högre ut-
bildning, hade en mera gynnsam situation på arbetsmarknaden än personer 
med funktionsnedsättning. Yrkesnivån ökade med stigande ålder både för 
personer med och utan funktionsnedsättning.  
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Studie III. Funktionsnedsättning och diskriminering – En 
jämförande studie mellan personer med olika typ av 
funktionsnedsättning  

Syfte  
Syftet var att undersöka om förekomst och form av diskriminering skiljer 
sig beroende på vilken typ av funktionsnedsättning personen har. Dessutom 
undersöktes om dessa skillnader mellan grupperna kvarstod efter kontroll 
för variablerna kön, ålder, etnicitet och utbildningsnivå. Vidare undersöktes 
om det var skillnad mellan personer med olika typer av funktionsnedsätt-
ningar i hur många olika former av diskriminering de upplevde sig vara 
utsatta för. Avslutningsvis undersöktes om det var skillnad i förekomst mel-
lan olika former av diskriminering.  
 

Metod 
I analyserna deltog 4 359 respondenter med funktionsnedsättning. Beroende 
variabel var ”Diskriminering” som mättes med sex olika frågor. Responden-
terna fick besvara om det under de senaste 5 åren hänt att de på grund av sin 
funktionsnedsättning: (1) inte fått ett jobb de sökt som de hade tillräckliga 
meriter för, (2) blivit förbigångna när de sökt avancemang på sitt arbete, (3) 
blivit behandlade på ett osakligt sätt vid lönesättning, (4) inte kunnat delta 
i utbildning som arbetsgivaren ordnat därför att utbildningen inte anpassats 
till funktionsnedsättningen, (5) blivit uppsagda eller avskedade, (6) blivit 
mobbade, trakasserade eller kränkta av chefer eller arbetskamrater. Svars-
frekvensen varierade mellan 2 630–4 001 för de olika diskrimineringsfrå-
gorna, där den huvudsakliga orsaken till skillnaden mellan variablerna var 
att personer inte hade sökt jobb, inte sökt avancemang eller att ingen ut-
bildning hade ordnats de senaste 5 åren. Dessa svarsalternativ räknades inte 
med i analyserna. Den huvudsakliga oberoende variabeln var ”Typ av 
funktionsnedsättning”, där respondenterna delades in i samma sex grupper 
som i de två tidigare studierna. Kontrollvariabler var Kön, Ålder, Etnicitet 
och Utbildningsnivå. 

Resultat 
Resultatet visade att den vanligaste formen av diskriminering var mobb-
ning, trakasserier och kränkningar som mer än 1/3 av respondenterna upp-
gav att de utsatts för. Mest utsatta var personer med en psykisk funktions-
nedsättning. Personer med psykiska, fysiska funktionsnedsättningar samt 
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personer med kommunikativa tal- och lässvårigheter var i högre utsträck-
ning utsatta för diskriminering än de övriga tre grupperna. Dessa skillnader 
mellan grupperna kvarstod efter kontroll av skillnader i kön, ålder, etnisk 
bakgrund och utbildningsnivå. Ett ytterligare resultat var att personens typ 
av funktionsnedsättning hade ett samband med antalet former av diskrimi-
nering på arbetsplatsen, där exponering av mer än en diskrimineringsform 
var vanligast för personer med psykisk funktionsnedsättning. En slutsats i 
denna studie är att strategier för att motverka diskriminering på arbetsplat-
sen är av stor betydelse. Anpassningar på arbetsplatsen bör göras för att 
främja individens vardagliga funktion. En åtgärd kan vara att arbetsgivare 
och arbetskamrater möter en person med funktionsnedsättning ”face-to-
face”, vilket kan leda till förändrande attityder och mer kunskap. Det kan 
också behövas speciella anpassningar som skräddarsys i förhållande till per-
sonens typ av funktionsnedsättning. 
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Studie IV. Behov av stöd och anpassning på arbetsplatsen för 
personer med olika typer av funktionsnedsättning och nedsatt 
arbetsförmåga 

Syfte  
Syftet var att undersöka vilket behov av stöd och anpassningar personer 
med olika typer av funktionsnedsättningar med nedsatt arbetsförmåga har. 
Följande forskningsfrågor undersöktes: Vilka skillnader finns mellan perso-
ner med olika typ av funktionsnedsättning i behovet av stöd och anpassning 
på den aktuella arbetsplatsen? Vilka skillnader finns mellan personer med 
olika typ av funktionsnedsättning i behovet av stöd och anpassning för att 
kunna utföra ett arbete? Kvarstår skillnaderna gällande anpassning efter 
kontroll för kön, ålder och utbildningsnivå? Vilka skillnader finns i behov 
av stöd och anpassning mellan anställda och icke anställda personer samt 
mellan personer med delvis och mycket nedsatt arbetsförmåga?  

Metod 
I analyserna deltog 2 268 respondenter med funktionsnedsättning som an-
givit att de hade delvis (n=1 418) eller mycket nedsatt arbetsförmåga 
(n=850). Av dessa var 1 586 personer sysselsatta och 682 var inte syssel-
satta. Beroende variabler var behov av ”Stöd” som mättes med fyra frågor 
(personligt biträde, hjälpmedel, lokaler och transporter) och behov av ”An-
passning” som mättes med tre frågor (arbetstempo, arbetstid och arbets-
uppgifter). Respondenterna som hade sysselsättning tillfrågades om de hade 
behov av stöd och anpassning för att kunna utföra sitt arbete på den nuva-
rande arbetsplatsen. Respondenterna som inte hade sysselsättning tillfråga-
des om de bedömde att de skulle kunna utföra ett förvärvsarbete om de 
kunde få stöd och anpassning på arbetsplatsen. Den huvudsakliga oberoende 
variabeln var ”Typ av funktionsnedsättning”, där respondenterna delades in 
i fyra grupper: kommunikativ funktionsnedsättning (n=245 sysselsatta, 
n=72 ej sysselsatta), psykisk funktionsnedsättning (n=116 sysselsatta, 
n=107 ej sysselsatta), medicinsk funktionsnedsättning (n=448 sysselsatta, 
n=164 ej sysselsatta) och fysisk funktionsnedsättning (n=777 sysselsatta, 
n=339 ej sysselsatta). Kontrollvariabler var Kön, Ålder och Utbildningsnivå. 

Resultat 
Generellt visade analyserna att behovet av anpassning (arbetstempo, arbets-
tid och arbetsuppgifter) var högre än behovet av stöd (personligt biträde, 
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hjälpmedel, lokaler och transporter) oberoende av om respondenterna hade 
ett arbete eller inte. Dessutom visade analyserna att behovet av stöd för att 
kunna arbeta eller att få ett arbete var högst i flera stödfaktorer för personer 
med en kommunikativ funktionsnedsättning jämfört med de övriga tre 
grupperna. Den högsta andelen respondenter som rapporterade behov av 
anpassat arbetstempo och arbetstid, för att kunna arbeta eller att få ett ar-
bete, var personer med psykisk funktionsnedsättning och minst behov av 
dessa anpassningar rapporterade gruppen med kommunikativ funktions-
nedsättning. Dessutom visade analyserna att anpassade arbetsuppgifter var 
en viktig faktor, speciellt för personer som inte hade ett arbete, där cirka 50 
procent i alla fyra grupperna uppgav ett behov av anpassade arbetsuppgifter 
för att kunna arbeta. Sammantaget visade resultatet att personens typ av 
funktionsnedsättning hade betydelse eftersom personer med psykisk funk-
tionsnedsättning uttryckte störst behov av anpassningar jämfört med de öv-
riga tre grupperna. 
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Metoddiskussion 
Tilläggsundersökningen är en tvärsnittsstudie där 5 160 personer som an-
gett sig ha funktionsnedsättning deltog. Att använda registerdata kan i vissa 
avseenden vara enkelt och bekvämt eftersom någon annan har samlat in och 
kodat data och kostnaden för att genomföra studierna därmed är förhållan-
devis låg. Ett problem med registerdata är att man som forskare inte kan 
påverka antalet frågor, innehållet i frågorna och metoden för datain-
samlingen. Vid undersökningstillfället användes telefonintervjuer. Antalet 
respondenter var stort, vilket är positivt, men intervjuerna fick ta cirka fem 
minuter att genomföra, med strukturerade frågor. Det var därför inte möj-
ligt att ställa följdfrågor i tilläggsundersökningen för att på så sätt få för-
djupad information vid intervjutillfället, vilket kan vara en svaghet i studien 
(Andersson, 2016; Brink & Wood, 1998). 

I tilläggsundersökningen användes en intervjuguide med totalt 34 frågor. 
Eftersom denna avhandling är en sekundärundersökning kan reliabilitets-
aspekter endast diskuteras utifrån den redan genomförda tilläggsundersök-
ningen. Det som är positivt ur ett reliabilitetsperspektiv är att intervjuguiden 
har använts i SCB:s tilläggsundersökning sedan 1996 med två års mellan-
rum och modifierats kontinuerligt sedan dess, vilket ger en jämförbarhet 
över tid.  

En brist på validitet i avhandlingen är att det inte ställdes flera frågor som 
var tänkta att mäta samma fenomen. Detta blir speciellt tydligt när de 
ställde frågan om nedsatt arbetsförmåga. Respondenterna fick uppge i vil-
ken grad de hade nedsatt arbetsförmåga och välja mellan svarsalternativen, 
”ja, mycket”, ”ja, delvis” eller ”nej, inte alls”. Begreppet nedsatt arbetsför-
måga är svårt att täcka in, speciellt om bedömningen bygger på en enkel 
fråga. Den skattning som respondenterna gjorde utifrån sin nedsatta arbets-
förmåga var förmodligen kopplad till de krav som arbetet ställer, och om 
respondenten fått ett visst arbete beror det vanligen på att funktionsnedsätt-
ningen inte medför ett allvarligt hinder för att klara av jobbet. Den som inte 
har ett arbete har troligen en annan grund för sin skattning av arbetsför-
mågan. Den personen upptäcker att det finns jobb som hen på grund av 
funktionsnedsättningen inte skulle klara av. Detta kan vara en anledning att 
man skattar sin arbetsförmåga som sämre. Forskning kring begreppet ar-
betsförmåga ger stöd för att detta bör täckas in med mer än en generell fråga 
(Ilmarinen, Toumi, & Klockars, 1997; Knutsson & Persson, 2001; Ludvigs-
son, Svensson, & Alexandersson, 2006). En viktig validitetsaspekt när man 
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designar frågor i undersökningar är att frågorna inte ska kunna missupp-
fattas av respondenterna. Till exempel kan personer som är födda utom-
lands ha svårt att förstå det svenska språket eller att personer med en hör-
selnedsättning kan ha svårt att uppfatta frågan i en telefonintervju. Eftersom 
SCB har en gedigen erfarenhet av att genomföra intervjuer med funktions-
nedsatta kan man anta att detta inte utgör något hot mot validiteten. 

I tilläggsundersökningen kategoriserades respondenterna utifrån en me-
dicinsk definition och detta är både positivt och negativt. Det positiva är att 
resultatet är jämförbart med undersökningar både inom och utom Sverige. 
Däremot finns det en diskrepans mellan denna medicinska indelning och 
vad experterna inom det handikappvetenskapliga forskningsfältet anser 
vara en mer relevant indelning, det vill säga att gå från begreppet funktions-
nedsättning och istället undersöka de hinder som finns för sysselsättning 
(Grönvik, 2005, 2007; Michailakis & Reich, 2005; Socialstyrelsen, 2007; 
Tøssebro & Kittelsaa, 2004). En fråga som man kan ställa sig är vad som 
avses med hinder? Är det endast hinder i omgivningen, exempelvis normer 
kring arbetet, attityder och fördomar hos arbetsgivare, regelverkets utform-
ning och stödsystem eller syftar hinder på individuella faktorer såsom funk-
tionsnedsättningens typ och grad? En funktionsnedsättning i sig innebär 
ofta vissa hinder, men en funktionsnedsättning behöver inte alltid innebära 
ett funktionshinder. Att belysa hur arbetsmarknadssituationen och de bar-
riärer personer med funktionsnedsättning möter är alltså komplext, och det 
innebär att vissa val måste göras. Å ena sidan krävs att man gör en grupp-
indelning med tillräckligt många respondenter i varje grupp, som gör det 
möjligt att belysa och jämföra hur situationen på arbetsmarknaden ser ut 
för personer med olika typ av funktionsnedsättning. Detta ger en styrka i 
att kunna jämföra resultatet med tidigare studier samt skapar förutsätt-
ningar att förändra omgivningsfaktorer, till exempel att utveckla stödfor-
mer som är specifikt riktade till den aktuella gruppen. Å andra sidan måste 
gruppernas heterogenitet beaktas eftersom det inom varje kategori finns un-
dergrupper som kan förväntas ha olika behov av stöd och anpassning och 
skilda möjligheter att få ett arbete. För att exemplifiera kan det inom hör-
selgruppen finnas både de som varit döva från födseln och de som sent i 
livet utvecklat en hörselnedsättning som kan kompenseras med exempelvis 
en hörapparat. Problemet är alltså att det saknas indikatorer på hur allvarlig 
funktionsnedsättningen är. Det är sannolikt en skillnad ifråga om möjlig-
heter till utbildning och arbete om man har en medfödd funktionsnedsätt-
ning eller en som man förvärvat senare i livet efter det att man genomgått 
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utbildning och fått ett arbete. Grupperna är alltså säkerligen mycket hetero-
gena avseende hur omfattande funktionsnedsättningen var, vilket kan vara 
en brist kopplat till generaliseringsmöjligheterna eftersom grupperna inne-
håller både personer med medfödda och förvärvade funktionsnedsätt-
ningar. 

En annan aspekt som berör innehållsvaliditeten i undersökningen är vad 
som är att betrakta som sysselsättning. Om respondenterna uppgav att de 
under undersökningsveckan hade arbetat minst en timme räknades de som 
sysselsatta i SCB:s undersökning. Samma definition på sysselsatt är använt 
i denna avhandling, vilket kan betraktas som en styrka. Ett alternativt mått 
hade varit att använda respondenternas uppgift om hur många timmar de 
arbetat under undersökningsveckan. Sysselsättningsgraden varierade dels 
mellan könen, dels beroende på vilken typ och grad av funktionsnedsättning 
man hade. Vi vet också sedan tidigare att ett relativt stort antal, var fjärde, 
av de funktionsnedsatta arbetar deltid i olika omfattning (SCB, 2005) och 
det hade varit intressant att undersöka sysselsättningsgraden mera utförligt. 
Vad som är att betrakta som sysselsatt påverkar också jämförelsen med icke 
funktionsnedsatta och generaliserbarheten eftersom skillnaden mellan att 
ha ett arbete och vara arbetslös kan vara hårfin. Men eftersom huvudfokus 
i studie I var att undersöka sysselsättningsmöjligheter för personer med 
olika typ av funktionsnedsättning så togs ingen hänsyn till sysselsättnings-
graden.  

Det var 4 359 respondenter med funktionsnedsättning som deltog. Detta 
urval och denna urvalsstorlek representerar funktionsnedsatta med och 
utan nedsatt arbetsförmåga, män och kvinnor i olika ålders- och yrkesgrup-
per, olika utbildningsnivåer och de som kommer från olika bostadsorter i 
Sverige samt har olika etnisk bakgrund. Generaliseringsmöjligheten är i en 
mening mycket god eftersom urvalet är stort och sannolikt representativt 
för personer med funktionsnedsättning i Sverige som kan genomföra en te-
lefonintervju. De kritiska punkterna är generaliseringen inom kategorierna 
som tidigare nämnts. De kan till exempel ge en för positiv bild för de dövas 
situation och en alltför negativ bild av situationen för dem med åldersrela-
terad hörselnedsättning. Variationer inom grupperna när det gäller grad av 
funktionsnedsättning är alltså skiftande och bör beaktas. Urvalsstorleken 
för kontrollgruppen var 19 004 personer och generaliseringsmöjligheterna 
till personer utan funktionsnedsättning betraktas som goda.  

Enligt Danermark och Larsson Tholéns (2016) rapport har den strukturella 
situationen för personer med funktionsnedsättning inte förändrats nämnvärt de 
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senaste 10 åren. Vidare visar en senare undersökning av situationen på arbets-
marknaden från SCB (2017) att resultaten i stort ser likadana ut som i under-
sökningen från 2004. Detta gör det sannolikt att avhandlingens resultat kan 
generaliseras över tid. En skillnad mellan undersökningarna är att intervjufrå-
gorna kring diskriminering utökats med en fråga om arbetsgivarens attityder 
till funktionsnedsatta. När det gäller utbildningsnivå visar resultat från 2016 
att andelen personer med eftergymnasial utbildning har ökat jämfört med tidi-
gare SCB-undersökningar. I många europeiska länder finns ett kvotsystem 
(Fuchs, 2014) som innebär att privata och offentliga arbetsgivare är skyldiga 
att anställa personer med funktionsnedsättning. I Sverige finns det inget kvot-
system utan i stället finns det andra stödformer, såsom lönebidrag, till per-
soner med funktionsnedsättning och arbetsgivarna. Detta medför en be-
gränsning i möjligheten att generalisera resultatet i denna avhandling till 
andra europeiska länder. 
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Resultatdiskussion 
I diskussionsavsnittet kommer möjligheter och hinder för sysselsättning att 
diskuteras utifrån avhandlingens olika studier.  

Faktorer av betydelse för sysselsättningsmöjligheter 
Resultat från studien om sysselsättningsmöjligheter för personer med olika 
typer av funktionsnedsättning visade att det fanns en grupp med goda 
sysselsättningsmöjligheter och en riskgrupp. Goda sysselsättningsmöjlig-
heter hade män (40–49 år), de som hade en hörselnedsättning, kom från 
Norden, bodde i Stockholmsområdet, hade en gymnasie- eller eftergymnasial 
utbildning samt hade skattat ”inte alls” nedsatt arbetsförmåga. Sämre syssel-
sättningsmöjligheter (en riskgrupp) hade kvinnor, i åldersgrupperna 20–29 
och 60–64 år, som hade en psykisk funktionsnedsättning och kom från öv-
riga Europa, Norden eller övriga världen, bodde utanför Stockholmsområ-
det med enbart grundskola och med delvis eller mycket nedsatt arbetsför-
måga.  

Resultatet i studie I visade att det fanns skillnader mellan olika grupper 
av funktionsnedsatta vad gäller deras möjligheter till sysselsättning, vilket 
stämmer väl överens med bland annat Socialstyrelsens (2005) rapport som 
visade att arbetslösheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
var dubbelt så hög som för personer med andra typer av funktionsnedsätt-
ningar. I rapporten framkom vidare att personer med psykiska funktions-
nedsättningar även var överrepresenterade bland dem som hade beviljats 
aktivitetsersättning, vilket bland annat innebär att många förtidspension-
eras före 30 års ålder. Ett liknande resultat kom fram i en undersökning av 
Clausen m.fl. (2004) om den danska arbetsmarknadssituationen för perso-
ner med funktionsnedsättning, som också visade att gruppen med psykiska 
funktionsnedsättningar hade sämre förutsättningar på arbetsmarknaden än 
övriga grupper. De fann också en lägre utbildningsnivå bland personer med 
psykiska funktionsnedsättningar och menade att detta kunde vara en för-
klaring till den låga sysselsättningsnivån för denna grupp. Denna förklaring 
får inte stöd i denna studie eftersom analyserna visade att sannolikheten att 
ha sysselsättning var lägst i gruppen med psykiska funktionsnedsättningar 
och den kvarstod när hänsyn hade tagits till skillnader i utbildningsnivå. En 
tänkbar förklaring till gruppens svaga ställning på arbetsmarknaden kan 
vara att det hos arbetsgivarna finns en rädsla och okunskap om gruppen 
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och en föreställning att de avviker från den gängse normen för hur en ”dug-
lig” arbetstagare ska vara, vilket leder till att de blir exkluderade på arbets-
marknaden (Garland-Thomson, 2002). 

Kvinnor var i lägre grad sysselsatta än männen. Vidare visade analyserna 
av de demografiska variablerna att det var nästan dubbelt så många kvinnor 
som män som hade en psykisk funktionsnedsättning. Detta överensstämmer 
med tidigare undersökningar (t.ex. SCB, 2015) som också fann att kvin-
norna var överrepresenterade i gruppen med psykiska funktionsnedsätt-
ningar. Tidigare forskning visar att kvinnor generellt sett, oberoende av typ 
av funktionsnedsättning, har en sämre situation på arbetsmarknaden än 
män, vilket också får stöd i denna studie. Kvinnor är i många sammanhang 
underordnade män (t.ex. Barron, 1999, 2008) och män får i högre grad än 
kvinnor stöd från arbetsgivarna och samhället (Edin & Lagerström, 2006). 
Utifrån detta resonemang skulle resultatet i avhandlingens studie kunna för-
klaras utifrån faktorer som en strukturell könsmaktsordning, som påverkar 
kvinnors situation på arbetsmarknaden negativt.  

Resultatet visade också att ålder hade betydelse där de yngsta (20–29 år) 
och äldsta (60–64 år) hade lägre sysselsättning än övriga åldersgrupper. När 
det gäller den yngsta åldersgruppen stämmer det överens med tidigare forsk-
ning (t.ex. SCB, 2017) som fann att hög utbildningsnivå och yrkeserfarenhet 
är viktigt för att kunna vara attraktiv på arbetsmarknaden, vilket är ett rim-
ligt antagande. Mitchell m.fl. (2006) menar att sysselsättningsgraden för 
personer med funktionsnedsättning minskar efter 40 års ålder, och detta var 
även giltigt för den äldsta gruppen i denna studie. 

Analyserna visade att bland personer med funktionsnedsättning som en-
bart hade grundskoleutbildning var det svårare att få sysselsättning jämfört 
med de som hade gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Värt att notera 
var att de med eftergymnasial utbildning inte skilde sig signifikant från dem 
med gymnasieutbildning, det vill säga det går inte att dra slutsatsen att de 
med högst utbildning hade de största möjligheterna att få sysselsättning. 
När det gäller personer med funktionsnedsättning som enbart har grund-
skolekompetens visar tidigare forskning att en avgörande faktor för möjlig-
heten till fortsatta studier är vilken funktionsnedsättning personen har. 
Unga personer med fysiska och kommunikativa nedsättningar går i högre 
utsträckning vidare till högre studier enligt Wells, Sandefur och Hogan 
(2003). Denna slutsats får inte stöd i denna studie när man ser till den pro-
centuella fördelningen mellan typ av funktionsnedsättning och eftergymnasial 
utbildning. Den högsta andelen unga (20–29 år) som hade eftergymnasial ut-
bildning återfanns i gruppen med medicinska funktionsnedsättningar (34 %) 
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medan de unga med psykisk funktionsnedsättning hade lägst grad av efter-
gymnasial utbildning (11 %). Lindqvist (2007) för en intressant diskussion 
om utbildningsväsendets roll för att förbereda ungdomar med funktions-
nedsättning för ett arbete efter gymnasieutbildningen, där han menar att 
stödåtgärder, exempelvis särskild undervisning och olika arbetsmarknads-
politiska program, inte har varit framgångsrika för att förbereda dem för 
ett kommande yrkesliv. Många gånger leder utbildningarna till monotona 
arbeten med små möjligheter till egen kompetensutveckling. Uppenbarligen 
behövs det förändrade stödåtgärder till ungdomar så att man inte låser in 
dem i yrken som ger dem små möjligheter till utveckling. När det gäller 
ungdomars möjligheter till eftergymnasiala studier visar tidigare forskning 
att studenterna med funktionsnedsättningar i högre grad än icke funktions-
nedsatta stöter på hinder för högre utbildning, exempelvis brist på tillgäng-
lighet såsom icke anpassade lokaler och dåligt stöd från utbildningsanord-
nare, som försvårar deras möjligheter att studera vidare (Boman & Nilsson, 
1998; Sjödahl-Holmlid, 1996). Dessa aspekter är viktiga att åtgärda om 
man från samhällets sida har ambitionen att komma till rätta med de brister 
som finns för att studenter med funktionsnedsättning ska kunna studera 
vidare. Ett sätt att kunna förbättra möjligheterna för ett livslångt lärande 
för personer med funktionsnedsättning kan vara komvuxutredningens (Sta-
tens offentliga utredningar (SOU), 2018) förslag att förändra urvalsreglerna 
för personer som möter omfattande barriärer för inträde på arbetsmark-
naden och söker yrkesutbildningar, så att de får förtur till utbildningarna 
och därigenom förbättrar möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Resultatet i studie I visade marginella skillnader i sysselsättningsmöjlig-
heter mellan grupper med olika etnisk bakgrund eller bostadsregion. Re-
spondenter som hade svensk bakgrund hade något större möjligheter till 
sysselsättning än personer från Norden och övriga länder, och bäst syssel-
sättningsmöjligheter hade personer som kom från EU 15. Inga statistiska 
signifikanta skillnader fanns mellan regionerna. Det kan dock noteras att den 
högsta sysselsättningsgraden fanns i Stockholm medan de övriga regionerna 
inte skilde sig så mycket från varandra. Tidigare forskning visar att arbetslös-
heten är störst i de norra delarna av landet och detta gäller även för personer 
med funktionsnedsättning (Persson & Ingelskog, 2005; SCB, 2015). Med 
tanke på detta var det förvånande att konstatera att personer med funktions-
nedsättning i Norrland låg på samma sysselsättningsnivå som i övriga regioner 
med undantag av Stockholm där de hade högst sysselsättningsgrad. Den största 
andelen personer med funktionsnedsättning återfanns i södra Sverige och i 
de övriga bostadsregionerna var personer med funktionsnedsättning relativt 
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jämt fördelade. Analyser av demografi visade en skillnad värd att notera, 
andelen personer med fysiska funktionsnedsättningar var störst i norra gles-
bygden, där de utgjorde 40 procent av gruppen, medan de i övriga regioner 
var 30 procent eller färre. En anledning till detta resultat kan vara att många 
personer i Norrland i högre utsträckning än i övriga regioner har ett arbete 
som är fysiskt krävande som i sin tur medför att de kan få arbetsrelaterade 
förslitningsskador. 

De respondenter som angav att arbetsförmågan inte alls var nedsatt eller 
att den var delvis nedsatt hade betydligt lättare att få ett arbete än de per-
soner som skattade att deras arbetsförmåga var mycket nedsatt. Dessa föga 
överraskande resultat stämmer väl överens med tidigare forskning (t.ex. 
SCB, 2017), som visade att personer med nedsatt arbetsförmåga i högre ut-
sträckning var arbetslösa än de utan nedsatt arbetsförmåga. En ytterligare 
fråga var om utbildningsnivån kunde mildra effekterna av den nedsatta ar-
betsförmågan för att ha sysselsättning. Analyserna visade en tendens till att 
en stigande utbildningsnivå bidrog till att den nedsatta arbetsförmågan hade 
mindre betydelse för personernas sysselsättningsgrad. Av de respondenter 
som var sysselsatta och hade mycket nedsatt arbetsförmåga hade 50,2 pro-
cent grundskoleutbildning, 55 procent gymnasieutbildning och 63,6 pro-
cent eftergymnasial utbildning. Utbildning tycks alltså förbättra läget på ar-
betsmarknaden för dem som upplever sig ha en mycket nedsatt arbetsför-
måga. En förklaring till detta kan vara att personer med högre utbildning 
lättare kan argumentera för sin sak och få igenom nödvändiga anpassningar 
jämfört med personer med lägre utbildning.  

Sammanfattningsvis visar studien att personens typ av funktionsnedsätt-
ning hade betydelse för möjligheten att få ett arbete, där respondenterna 
med hörselnedsättning hade goda möjligheter och respondenterna med psy-
kiska funktionsnedsättningar hade sämst möjligheter att få sysselsättning. 
Kön, ålder, utbildningsnivå och arbetsförmåga var betydelsefulla faktorer 
för respondenternas sysselsättningsmöjligheter, medan etnisk bakgrund och 
bostadsregion hade marginell betydelse. För att förbättra möjligheterna till 
sysselsättning är det viktigt att förändra och utveckla faktorer i omgiv-
ningen runt personen, till exempel stöd och förändrade attityder från ar-
betsgivare, tillgänglighet och arbetsmarknadspolitiska program.  

Lönar det sig för funktionsnedsatta att studera? 
Det lönar sig för personer med funktionsnedsättning att studera vidare efter 
grundskolan. Åttio procent av dem som hade en eftergymnasial utbildning 
hade också ett ledningsarbete, ett arbete som krävde teoretisk kompetens 
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eller ett arbete som krävde kortare högskoleutbildning. Det lönar sig också 
att studera vidare oavsett vilken typ av funktionsnedsättning man har, obe-
roende av var man bor i landet eller om man har nedsatt arbetsförmåga, 
och i lika hög utsträckning som för personer utan funktionsnedsättning. Det 
vore glädjande att kunna hålla fast vid detta konstaterande, men uppfölj-
ningsanalyserna visade att bilden inte riktigt såg så bra ut. 

Det lönade sig inte i lika hög utsträckning att studera vidare för gruppen 
med psykisk funktionsnedsättning. Med tanke på tidigare resonemang om 
de psykiskt funktionsnedsattas svårigheter på arbetsmarknaden är det in-
tressant att notera att gruppen med psykisk funktionsnedsättning (12,8 %) 
i större utsträckning hade ett yrke som krävde en lägre utbildning än den de 
hade. I de övriga grupperna gällde detta för 6,4–8,4 procent. 

Jämförelserna med kontrollgruppen visade också på vissa lönsamhets-
skillnader. I uppföljningsanalyserna, där utbildningsnivåerna separerades, 
visades två intressanta skillnader mellan personer med funktionsnedsättning 
och kontrollgruppen. Personer med funktionsnedsättning med gymnasieut-
bildning hade i lägre utsträckning ett yrke över sin utbildningsnivå, och om 
de hade eftergymnasial utbildning hade de i lägre utsträckning ett yrke som 
motsvarade deras utbildningsnivå, jämfört med kontrollgruppen. Det är 
också intressant att notera att det inte blev någon skillnad i att ha ett yrke 
över sin utbildningsnivå mellan gruppen med funktionsnedsättning och 
gruppen utan funktionsnedsättning som endast hade grundskoleutbildning. 
Sammantaget visar jämförelserna att personer utan funktionsnedsättning, med 
gymnasieutbildning eller högre utbildning hade en mera gynnsam situation på 
arbetsmarknaden än personer med funktionsnedsättning med motsvarande ut-
bildning, det vill säga högre utbildning lönade sig i mindre utsträckning för 
personer med funktionsnedsättning. Detta resultat stämmer överens med ti-
digare forskning som visar att det finns skillnader mellan gruppen med 
funktionsnedsättning och dem utan vad gäller utbildningsnivå och deras 
ställning på arbetsmarknaden, där personer med funktionsnedsättning har 
en sämre arbetsmarknadssituation (t.ex. Mitchell, m.fl., 2006; Moody, 
m.fl., 2018; Szebehely, m.fl., 2001). 

I studie I konstaterades att kvinnor med funktionsnedsättning har sämre 
möjligheter att få ett arbete än män, och då blir det intressant att undersöka 
relationen mellan utbildning och kompetenskrav som fanns för yrket, för 
de kvinnor som hade ett arbete. Resultatet visade på intressanta konsekven-
ser beroende på könsaspekter angående denna relation. Av männen som 
hade lägst utbildningsnivå (grundskola) hade 95 procent ett yrke som var 
högre än deras utbildningsnivå och motsvarande siffra för kvinnorna i den 
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gruppen var 81 procent. Samma skillnad fanns i gruppen med gymnasieut-
bildade, där signifikant fler män än kvinnor hade ett yrke över sin utbild-
ningsnivå, ett mönster som också återfanns i kontrollgruppen. Att vara 
man, med grund- eller gymnasieutbildning, oberoende om man har en 
funktionsnedsättning eller inte, tycks vara tillräckligt för att öka sannolik-
heten att få ett yrke som ligger över utbildningsnivån, eftersom förhållandet 
såg lika ut för personer utan funktionsnedsättning, med cirka 15 procent 
fler män som hade ett yrke som var högre än deras utbildningsnivå. Kvin-
norna hade i högre grad än männen eftergymnasial utbildning, men trots 
detta framkom ingen skillnad mellan män och kvinnors yrkesnivå för den 
utbildningsgruppen, varken i kontrollgruppen eller i gruppen med funk-
tionsnedsättningar, det vill säga män och kvinnor hade i lika stor utsträck-
ning ett yrke som motsvarade deras eftergymnasiala utbildning. Sammanta-
get stämmer resultatet överens med bland annat Barrons (2004) diskussion 
om att kvinnor är utsatta för dubbel diskriminering, att vara kvinna och ha 
en funktionsnedsättning. Kvinnor har i högre utsträckning eftergymnasial 
utbildning, och i dagsläget är det cirka 60 procent av kvinnorna som går 
vidare till högre studier (Universitets- och högskolerådet, 2017). Trots detta 
visar tidigare forskning att männen etablerar sig snabbare på arbetsmark-
naden efter avslutad utbildning och att kvinnor i högre utsträckning sållades 
bort av arbetsgivarna när kvinnor och män vid nyrekrytering har likvärdiga 
meriter (Edin & Lagerström, 2006; TCO, 2002). En slutsats man kan dra 
av studie II är att för män räcker det med grund- och gymnasieutbildning 
för att lyckas få ett arbete över sin utbildningsnivå, medan det för kvinnor 
krävs hög utbildningsnivå för att förbättra sin ställning på arbetsmark-
naden. 

I gruppen med mycket nedsatt arbetsförmåga fanns tendenser som stred 
mot varandra angående hur lönsamt det är att studera. Det som talade för 
att utbildning lönar sig i den gruppen var att av alla som hade eftergymnasial 
utbildning hade en större del också fått arbete jämfört med dem som endast 
hade grund- och gymnasieutbildning som framkom i studie I. Det som ta-
lade emot lönsamhetsaspekten i gruppen med mycket nedsatt arbetsför-
måga var att respondenterna i högre utsträckning (32,7 %) hade ett arbete 
som var högre än deras utbildningsnivå än de som skattat delvis eller inte 
alls nedsatt arbetsförmåga (26,1 respektive 26,5 %) samtidigt som den 
gruppen hade en lägre utbildningsnivå. En tänkbar förklaring till relationen 
mellan utbildningsnivå och självskattad arbetsförmåga kan vara att graden 
av funktionsnedsättning inte utgör ett större hinder för ett arbete som krä-
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ver högre utbildningsnivå, såsom kontorsarbete och arbete som kräver teo-
retisk eller kortare högskoleutbildning. Yrkesnivån ökade med stigande ål-
der både för personer med och utan funktionsnedsättning och skillnaden 
för gruppen med funktionsnedsättningar kvarstod efter kontroll av nedsatt 
arbetsförmåga. En tolkning kan vara att erfarenhet kompenserar för låg ut-
bildningsnivå och kan mildra effekterna av en nedsatt arbetsförmåga. 

Omfattning och form av diskriminering på arbetsplatsen 
Det övergripande syftet med diskrimineringsstudien var att undersöka om 
förekomst, form och antalet former av diskriminering på arbetsplatsen 
skiljde sig beroende på vilken typ av funktionsnedsättning personen hade. 
Sex olika diskrimineringsformer undersöktes (inte fått arbete trots tillräck-
liga meriter, förbigångna avancemang, utsatts för osaklig lönesättning, ut-
bildning ej anpassad, blivit uppsagd eller avskedad, utsatts för mobbning, 
trakasserier eller kränkningar). Risken att uppleva diskriminering på arbets-
platsen var vanligast för personer med psykisk, fysisk och kommunikativ 
tal-läs-nedsättning, och av dessa var personer med psykisk funktionsned-
sättning mest utsatta för diskriminering. Ett ytterligare resultat var att per-
sonens typ av funktionsnedsättning hade samband med antalet former av 
diskriminering på arbetsplatsen, där exponering av mer än en diskrimine-
ringsform var vanligast för personer med en psykisk funktionsnedsättning. 
För alla sex diskrimineringsformerna skattade personer med psykisk funk-
tionsnedsättning högst. Den vanligaste formen av diskriminering var mobb-
ning, trakasserier och kränkningar där mer än 1/3 av respondenterna upp-
gav att de utsatts för denna form av diskriminering. 

Den juridiska definitionen av diskriminering för personer med funktions-
nedsättning återfinns i lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av 
personer med funktionsnedsättning och beskrivs som direkt och indirekt 
diskriminering (Diskrimineringsombudsmannen, 2009). Direkt diskrimine-
ring i arbetslivet kan ta sig olika uttryck. Det första de flesta tänker på är 
vid tillsättande av tjänster, men diskriminering handlar också om personer 
som redan finns på arbetsplatsen. Ett exempel på direkt diskriminering kan 
vara att man inte får tillgång till internutbildning och det kan även handla 
om att man inte rekryteras till organisationer med attraktiva arbetsförhål-
landen på grund av en funktionsnedsättning (Hjelm & Schierup, 2007). In-
direkt diskriminering, som oftast är dold, avser att arbetsgivare inte får 
missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare med en funktionsnedsätt-
ning genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt 
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som framstår som neutralt, men som i praktiken särskilt missgynnar perso-
ner med funktionsnedsättning jämfört med personer utan funktionsnedsätt-
ning. Ett missgynnande kan till exempel visa sig genom att personer med 
funktionsnedsättning får svårare än andra att uppfylla arbetsgivarens krite-
rier eller bestämmelser. En aspekt som är av stor betydelse för indirekt dis-
kriminering av personer med funktionsnedsättning är tillgänglighet, eller 
rättare sagt bristen på tillgänglighet. Ett exempel på det är att det finns cirka 
130 000 rullstolsanvändare i Sverige och 80 procent av befolkningen bor i 
bostäder som inte är tillgängliga för rullstolsburna (Handikappombuds-
mannen, 2004). När det gäller personer med en psykisk funktionsnedsätt-
ning kan diskriminering förekomma på två sätt, både att komma in på ar-
betsmarknaden, som visas i studie I och att uppleva diskriminering på ar-
betsplatsen som visas i studie III. 

Resultatet i studie III stämmer överens med tidigare forskning som visar 
att generellt sett är personer med funktionsnedsättning i högre grad utsatta 
för diskriminering än icke funktionsnedsatta (t.ex. SCB, 2013), och bland 
dem är personer med psykiska funktionsnedsättningar den grupp som i 
högst utsträckning är utsatt för diskriminering. Det visades bland annat i en 
granskning av forskning från USA (Cook, 2006) att personer med psykiska 
funktionsnedsättningar oftare stöter på barriärer på arbetsmarknaden än 
andra. Genomgången visade bland annat att de oftare har låg utbildnings-
nivå som medför att deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden är låg, de 
har brist på relevanta yrkeskunskaper, låga inkomster, låg produktivitet på 
arbetsplatsen delvis beroende på frånvaro (sjukskrivningar) samt ineffektiva 
stödprogram från myndigheter och företag. Sammantaget leder detta till att 
personer med psykiska funktionsnedsättningar diskrimineras på arbets-
marknaden i större utsträckning än andra grupper med funktionsnedsätt-
ning.  

Resultatet visade höga procentsatser för gruppen med psykiska funk-
tionsnedsättningar i flera former av diskriminering. Till exempel hade 19,4 
procent i gruppen med psykisk funktionsnedsättning upplevt mobbning, 
trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen, medan motsvarande pro-
centsatser för de övriga fem grupperna var mellan 1,5 procent och 9,6 pro-
cent. Socialt erkännande enligt Fraser (2001, 2003) innebär ett erkännande 
av andras särdrag och behov av ömsesidig respekt i ett samhälle som inte 
uppnås genom att individerna måste ge efter för rådande normer. En möjlig 
förklaring till resultatet i linje med Frasers teori kan vara en brist på accep-
tans av personer med psykisk funktionsnedsättning, vilket kan komma från 
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en oförmåga att förstå hur man interagerar och kommunicerar med perso-
ner med psykiska funktionsnedsättningar, och i dagens arbetsliv är social 
kompetens, kommunikation och samverkan viktiga aspekter. I framtiden 
kan det finnas problem med att exkluderingen av personer med psykisk 
funktionsnedsättning blir ännu större eftersom psykisk ohälsa ökar, särskilt 
bland kvinnor (AFA-Försäkring, 2013). Det är därför viktigt att skapa goda 
förutsättningar i arbetslivet för personer med psykiska funktionsnedsätt-
ningar. 

En annan förklaringsmodell har Grue, Johannesson och Rasmussen 
(2014) som undersökte vilken status olika somatiska sjukdomar och olika 
typer av funktionsnedsättningar har. Diskussionen om ranking bygger på 
att det finns en gradering av hur människor ser på olika typer av funktions-
nedsättningar. Författarna undersökte detta genom att skicka ut en enkät 
till personer som har lång erfarenhet av att arbeta med funktionsnedsatta, 
eller ansvarar för olika frivilligorganisationer som arbetar med funktions-
nedsatta, där de fick ranka somatiska sjukdomar och funktionsnedsätt-
ningar. Högst status hade de med en tydligt definierad medicinsk sjukdom 
(t.ex. cancersjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar) som är behandlingsbara. 
För gruppen med funktionsnedsättning var det de klassiska funktionsned-
sättningarna som hade den högsta statusen (blinda/synskadade, hörselska-
dade och fysiska funktionsnedsättningar) och lägsta statusen hade de med 
psykiska funktionsnedsättningar. En förklaring till detta resultat menar för-
fattarna är att det medicinska synsättet i stor utsträckning är den rådande 
synen på funktionsnedsättning. En orsak till att psykiska funktionsnedsätt-
ningar har låg status är att denna funktionsnedsättning ofta är förknippad 
med skam och skuld menar författarna. Resultat i avhandlingens studie som 
blir svårare att förklara utifrån Grues m.fl. (2014) modell är varför också 
personer med tal-läsnedsättningar samt personer med fysisk funktionsned-
sättning var mer utsatta för diskriminering än de övriga tre grupperna. En 
tänkbar förklaring kan vara att respondenter med tal- och läsproblem dis-
krimineras på grund av att dagens informationssamhälle ofta bygger på att 
anställda har god kommunikationsförmåga. Det är också värt att notera att 
nästan tio procent av respondenterna i denna grupp hade upplevt mobb-
ning, trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen. I linje med Frasers teori 
om social orättvisa (2001, 2003) kan man spekulera om att personer med 
kommunikationsproblem har låg status i informationssamhället och inte ses 
som deltagare fullt ut i den sociala interaktionen på arbetsplatsen. Personer 
med en fysisk funktionsnedsättning upplevde också diskriminering i flera 
aspekter, och det är värt att notera att nästan 13 procent upplevde att de på 
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grund av sin funktionsnedsättning inte fått ett arbete de sökt trots att de 
haft tillräckliga meriter för arbetet. I linje med tidigare forskning (t.ex. Gus-
tafsson, Peralta, & Danermark, 2013) kan en möjlig förklaring för detta 
vara merkostnader för arbetsgivaren att anpassa arbetsplatsen och brist på 
kunskap om vilket stöd från samhället arbetsgivaren kan få. I den situationen 
blir det lättare för arbetsgivaren att välja en person som kan göra arbetet med 
mindre eller ingen anpassning av arbetsplatsen. 

Vilka konsekvenser kan diskriminering innebära för personer med funk-
tionsnedsättning? Armgren (2006) menar att diskriminering på ett indivi-
duellt plan kan innebära sociala problem och att man inte kan delta i sam-
hället på samma villkor som andra. Diskriminering kan också leda till eko-
nomiska problem, att inte kunna tjäna egna pengar och att inte kunna följa 
med i löneutvecklingen. Dessutom kan diskriminering leda till personliga 
problem som låg självkänsla och begränsade möjligheter till självutveckling 
och karriärframsteg. Utifrån ett samhälleligt plan kan diskriminering inne-
bära outnyttjade resurser och kompetens samt att viktiga perspektiv går för-
lorade. Samhällsekonomin påverkas också av ökade utgifter för olika 
stödåtgärder och dessutom kan diskriminering innebära stora folkhälsopro-
blem som påverkar individen och samhället negativt. 

Vad kan vi förändra? Bjarnason, Larsson Tholén och Danermark (2015) 
gjorde en litteraturgenomgång om vilka insatser som kan förändra sam-
hällets syn på personer med funktionsnedsättning. En slutsats de kom fram 
till var att diskrimineringsproblem inte kan lösas med lagstiftning och att 
sociala föreställningar om funktionsnedsättning, särskilt psykiska funk-
tionsnedsättningar, är stabila och svåra att påverka. Vidare kom de fram till 
att det fanns både positiva och negativa attityder gentemot personer med funk-
tionsnedsättning bland anställda och arbetsgivare, med positiva attityder som 
hörde samman med att de hade haft tidigare erfarenheter av möten med perso-
ner med funktionsnedsättning. Dessa studier stöder kontakthypotesen, det vill 
säga att kontakt med personer med funktionsnedsättning främjar en positiv 
inställning (Burke, m.fl., 2013). Karpur, VanLooy och Bruyère (2014) vi-
sade att om arbetsgivaren var engagerad i rekryteringsprocessen och vidtog 
åtgärder för att anpassa arbetsplatsen, så minskade diskrimineringen. Av 
den anledningen finns det behov av forum för möten där arbetsgivare och 
personer med funktionsnedsättning möts ”face-to-face”. Värt att lyfta fram 
i detta sammanhang är att den svenska regeringen har gett ett uppdrag till 
myndigheter, som gäller från 2016 till 2020, att erbjuda praktikplatser till 
personer med funktionsnedsättning. Detta kan främja positiva attityder 
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gentemot personer med funktionsnedsättning och förhoppningsvis stärka 
deras ställning på arbetsmarknaden.  

En slutsats som kan dras är att diskriminering på arbetsplatsen är relate-
rad till typ av funktionsnedsättning. Att bli mobbad, trakasserad eller utsatt 
för kränkningar är den vanligaste formen av diskriminering på arbetsplat-
sen. En annan slutsats man kan dra är att strategier för att motverka diskri-
minering på arbetsplatsen är av stor betydelse. Anpassningar på arbetsplat-
sen bör göras för att gynna individens vardagsfungerande och där kan det 
behövas speciella anpassningar som skräddarsys till personens typ av funk-
tionsnedsättning.  

Betydelsen av stöd och anpassning för att få och behålla ett arbete 
I studie IV om behovet av stöd och arbetsanpassning ingick endast respon-
denter som uppskattade sin arbetsförmåga som delvis eller mycket nedsatt. 
Urvalsgruppen bestod av respondenter som var i arbetskraften och de som 
var arbetslösa. I denna studie delades respondenterna in i fyra grupper: 
kommunikativa, psykiska, medicinska och fysiska funktionsnedsättningar.  

Ser behovsstrukturen olika ut beroende på typ av funktionsnedsättning? 
Generellt framkom att behovet av anpassning (anpassade arbetstider, ar-
betstempo och arbetsuppgifter, 34,2–50,2 %) var mer utbrett än behovet 
av stöd (personligt biträde, hjälpmedel, lokaler och transporter, 2,3–23,5 
%) oberoende av om man hade en anställning eller inte eller hur nedsatt 
arbetsförmågan var. Men behovsstrukturen för stöd och anpassning varie-
rade beroende på personens typ av funktionsnedsättning. Två grupper, per-
soner med psykisk respektive kommunikativ funktionsnedsättning, skiljde 
sig i flera aspekter. Personer med psykisk funktionsnedsättning var starkt 
överrepresenterade i flera av aspekterna. De rapporterade stort behov av 
anpassat arbetstempo, arbetstid och arbetsuppgifter oavsett om de hade en 
anställning eller inte, eller om de hade delvis eller mycket nedsatt arbetsför-
måga. En skillnad mellan grupperna värd att notera var att personer med 
psykisk funktionsnedsättning rapporterade störst behov av anpassat ar-
betstempo (63,1 % sysselsatta och 62,2 % ej sysselsatta). Minst behov av 
denna anpassning rapporterade gruppen med kommunikativ funktionsned-
sättning (16,9 % sysselsatta och 29,6 % ej sysselsatta). Samma mönster 
fanns för anpassad arbetstid där personer med psykisk funktionsnedsätt-
ning (56,9 % sysselsatta och 61,5 % ej sysselsatta) rapporterade ett större 
behov av en sådan anpassning än de med kommunikativ funktionsnedsätt-
ning (14,0 % sysselsatta och 21,2 % ej sysselsatta). En anpassning av ar-
betstempo och arbetstid verkar vara avgörande faktorer eftersom nästan två 
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av tre respondenter med psykisk funktionsnedsättning uttryckte ett behov 
av detta på sin nuvarande arbetsplats eller något som skulle göra det möjligt 
för dem att komma in på arbetsmarknaden. Det är också värt att notera att 
20,5 procent av respondenterna med psykisk funktionsnedsättning upp-
levde att de skulle kunna arbeta om de fick stöd av ett personligt biträde. 
Resultatet visar att personer med psykisk funktionsnedsättning behöver en 
anpassning av arbetstempot, arbetstiden och arbetsuppgifterna samt till-
gång till ett personligt biträde på sina arbetsplatser för att kunna arbeta eller 
för att få en anställning. Resultatet indikerar att deras behov av anpassning 
av arbetsplatsen inte uppfylls, det vill säga att arbetsgivaren inte i tillräcklig 
utsträckning anpassar arbetsplatsen eller ger det stöd som personer med 
psykisk funktionsnedsättning uppger att de har behov av.  

Vad kan orsaken till en bristande anpassning vara? Kostnaden för de 
önskade anpassningarna kan tyckas vara relativt låg, förutom kostnaden för 
personligt biträde. Detta är i linje med tidigare forskning (Hartnett, Stuart, 
Thurman, Loy, & Batiste, 2011), att en avgörande faktor inte är kostnaden 
för anpassning. Möjliga förklaringar kan istället vara brist på kunskap om 
personer med psykisk funktionsnedsättning och en överdriven tro att dessa 
personer skulle kräva omfattande handledning och uppmärksamhet (Ju, 
Roberts, & Zhang, 2013). Ett annat synsätt angående kostnader för anpass-
ningar framförde Padkapayeva m.fl. (2016) – att anpassning av arbetsupp-
gifter, arbetstempo och arbetstid kan kräva en löpande insats för arbetsgi-
varna som kan påverka deras vilja att anpassa arbetsplatsen och anställa 
personer med psykisk funktionsnedsättning.  

Behovsstrukturen för personer med en kommunikativ funktionsnedsätt-
ning skiljde sig från de övriga grupperna i ett antal dimensioner, varav några 
har nämnts ovan. Resultatet visade att anpassade arbetsuppgifter verkar 
vara en avgörande faktor för att personer med kommunikationssvårigheter 
ska kunna utföra ett arbete (24,7 % för sysselsatta och 53,4 % för ej sys-
selsatta). Resultaten visade också att stöd med hjälpmedel var viktigt för 
personer med kommunikationssvårigheter, men särskilt för de ej sysselsatta, 
där 50,9 procent rapporterade att de skulle behöva detta stöd för att kunna 
arbeta. De utan sysselsättning uttryckte också att anpassade lokaler var vik-
tiga för att de skulle kunna arbeta. Resultatet innebär att en förutsättning 
för ej sysselsatta med kommunikationssvårigheter att få jobb är att få till-
gång till adekvata hjälpmedel och anpassade arbetsuppgifter, viktiga 
aspekter i dagens informationssamhälle som kräver god kommunikations-
förmåga. 
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Ser behovsstrukturen olika ut beroende på om man har ett arbete eller ej? 
Övergripande visade resultatet att behovet av både stöd och anpassning 
upplevdes vara högre för dem som inte hade ett arbete. Att notera, som 
tidigare nämnts, är att anpassade arbetsuppgifter var en viktig faktor, spe-
ciellt för personer som ville ha ett arbete, där cirka 50 procent i alla fyra 
grupperna uppgav ett behov av anpassade arbetsuppgifter för att kunna ar-
beta. I SCB:s undersökning (2017) uppgav 66 procent av personerna med 
nedsatt arbetsförmåga att de skulle kunna arbeta om de fick tillräckligt med 
stöd och anpassning. De slutsatser som kommer fram i rapporten var att 
alla som kan och vill arbeta ska få möjlighet att delta i arbetslivet utifrån 
sin förmåga och att det bör finnas möjlighet att även få stöd från både ar-
betsgivarna och socialförsäkringssystemet. Om man erbjuder stöd till per-
soner som har nedsatt arbetsförmåga gynnas den enskilde samt samhället i 
stort genom att det motverkar utanförskap. Detta resonemang stämmer väl 
överens med Frasers (2001, 2003) tankar om vikten av omfördelning av 
resurser för att personer med nedsatt arbetsförmåga ska få de anpassningar 
de behöver för att kunna bli inkluderade på arbetsmarknaden. 

Ser behovsstrukturen olika ut beroende på upplevd arbetsförmåga? För 
många personer med funktionsnedsättning är behovet av stöd och anpass-
ning av arbetet stort och speciellt gäller detta för personer med funktions-
nedsättning som anger att de har nedsatt arbetsförmåga. För att denna 
grupp ska kunna få och behålla ett arbete är det av stor vikt att arbetsgivare 
gör anpassningar. I Sverige och i många europeiska länder är det obligato-
riskt för arbetsgivarna att tillhandahålla en rimlig anpassning och stöd till 
personer med funktionsnedsättning (Högelund & Holm, 2014). Resultatet 
i denna studie visade att de som anser sig ha mycket nedsatt arbetsförmåga 
skattade högre behov i samtliga former av stöd och anpassning jämfört med 
de personer som hade delvis nedsatt arbetsförmåga. Speciella skillnader att 
betona var att gruppen med mycket nedsatt arbetsförmåga hade större be-
hov av anpassat arbetstempo, anpassade arbetstider och arbetsuppgifter. 
Analys av de demografiska variablerna visade att personer med fysisk 
(40 %) och psykisk funktionsnedsättning (47 %) i högre utsträckning än 
övriga grupper hade mycket nedsatt arbetsförmåga. Det är inte förvånande 
att de fysiskt funktionsnedsatta i hög grad skattade sin arbetsförmåga som 
mycket nedsatt eftersom den gruppen dels innehöll många äldre, dels att 
arbetsplatserna kan vara svåra att anpassa till den gruppen. Det resultat 
som däremot väcker frågor är varför personer med psykisk funktionsned-
sättning i högst utsträckning skattade sin arbetsförmåga som mycket ned-
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satt. Förklaringar kan ligga i skillnaden mellan synliga och dolda funktions-
nedsättningar eller attityder, stereotypa föreställningar och rädsla för det 
okända. Detta får stöd av forskning inom området som menar att männi-
skor med en psykisk funktionsnedsättning väcker känslor av sårbarhet och 
ångest, och att omgivningens värderingar spelar en avgörande roll för hur 
man bemöter dessa personer (t.ex. Grue, m.fl., 2014; Michailakis & Reich, 
2005). En möjlig förklaring är att detta avspeglar sig i deras egen självupp-
fattning och tron på den egna förmågan. Man kan vidare betrakta en psy-
kisk funktionsnedsättning som en dold funktionsnedsättning, vilket kan bi-
dra till svårigheter att tydliggöra behoven för arbetsgivaren. Studie I visade 
att funktionsnedsatta som angav att arbetsförmågan inte alls var nedsatt 
hade betydligt lättare att få ett arbete än de personer som skattade att deras 
arbetsförmåga var delvis eller mycket nedsatt. Dessa resultat stämmer väl 
överens med tidigare forskning (t.ex. SCB, 2017b), som visade att personer 
med nedsatt arbetsförmåga i högre utsträckning var arbetslösa än övriga 
med funktionsnedsättning. Det är också intressant att notera Knutsson och 
Perssons (2001) studie om arbetsgivares syn på rekrytering av personer med 
nedsatt arbetsförmåga. Undersökningen visar bland annat att av de organi-
sationer som skulle kunna tänka sig att anställa en person med nedsatt ar-
betsförmåga, så var det i högre utsträckning den privata sektorn som hade 
den ambitionen. Det kan tyckas vara lite överraskande eftersom den offent-
liga sektorn borde känna ett större ansvar för personer som är utsatta och 
föregå med gott exempel. Värt att notera var också att arbetsgivare som 
hade ambitionen att anställa en person med nedsatt arbetsförmåga i högre 
utsträckning (drygt 70 % av fallen) även anställde personen i fråga. Uppen-
bart är att informationen till arbetsgivare om olika typer av stöd (t.ex. lö-
nebidrag, anpassning av arbetsplatsen och arbetshjälpmedel) är viktig för 
att stötta personer som har nedsatt arbetsförmåga.  

En tolkning av resultatet kan vara att de som har varit borta från arbets-
livet en längre tid med mycket nedsatt arbetsförmåga upplever att det är en 
större utmaning att återgå till ett arbete, och de upplever mer behov av stöd 
och anpassning för att kunna överbrygga utmaningen och komma in på ar-
betsmarknaden igen. 
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Teoridiskussion 

Inkludering och exkludering  
Att vara inkluderad i olika samhällssystem är av stor vikt för alla männi-
skor. Att få tillgång till en arbetsmarknad och ett utbildningssystem medför 
att man ökar sina möjligheter att bli inkluderad i samhället och på arbets-
marknaden (Davidsson, 2016). Har man stora behov av exempelvis stöd 
och anpassningar eller låg utbildningsnivå kan man hamna i ett utanför-
skap, det vill säga bli exkluderad i samhället. I avhandlingens olika studier 
har det kommit fram skillnader mellan olika typer av funktionsnedsätt-
ningar vad gäller inkludering på arbetsmarknaden. De bästa förutsättning-
arna hade personer med kommunikativ-hörsel-nedsättning, medan gruppen 
som i störst utsträckning var exkluderad på arbetsmarknaden var personer 
med en psykisk funktionsnedsättning. Det kom också fram att kvinnor har 
en sämre ställning på arbetsmarknaden, och speciellt unga och äldre kvin-
nor. Dessutom framkom att personer med låg utbildningsnivå hade sämre 
ställning på arbetsmarknaden. En viktig aspekt för att få ett arbete och bli 
inkluderad är att man har gymnasie- eller högskoleutbildning. 

Avhandlingens delarbeten visar att det finns exkluderande processer, där 
diskriminering och bristande stöd och anpassningar utgör de största barriä-
rerna för funktionsnedsattas möjligheter att kunna få och behålla ett arbete. 
Om en anledning till exkludering är höga krav på produktion, så skulle en 
lösning på exkludering vara att normerna kring arbete behöver förändras 
från att vara fokuserade kring prestation, produktion och vinst till att 
handla mer om att ge mening, fylla en funktion och ge tillfredsställelse. Sy-
nen på arbete och vad som är ett "riktigt" arbete kan vara en del av proble-
met som kan leda till exkludering. Detta resonemang kring exkluderande 
processer stämmer väl överens med teorin om ableism (Garland-Thomson, 
2002), som menar att personer med en funktionsnedsättning har en norm-
brytande funktion och därigenom representerar vad en människa ”inte ska 
vara”. Ju mer en person avviker från normen desto svårare får personen på 
arbetsmarknaden. En tolkning som kan göras utifrån detta resonemang är 
att personer med funktionsnedsättning utsätts för dubbel exkludering ef-
tersom det dels finns en arbetsnorm, det vill säga hur ett ”riktigt” arbete 
ska bedrivas, dels en föreställning om vilka som kan, eller inte kan, nå upp 
till arbetsnormen.  

Mer fokus bör i framtiden riktas mot arbetsmarknadssituationen för 
kvinnor som har en funktionsnedsättning. Forskning om personer med 
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funktionsnedsättning har generellt sett varit könsblind och personer med 
funktionsnedsättning har behandlats som en homogen grupp. Forskningen 
(t.ex. Barron, 2008) menar vidare att kategoriseringen av personer med 
funktionsnedsättning präglas av ett patriarkalt samhällssystem, och att sin-
nebilden för en person med funktionsnedsättning outtalat varit en fysiskt 
funktionsnedsatt man i arbetsför ålder. Arbetslivet kan sägas vara uppbyggt 
kring en struktur som i första hand gynnar männen (t.ex. Helmius, 2000). 
Barron (1999, 2008) menar att en vedertagen kunskap är att män som 
grupp betraktad är socialt överordnad kvinnor. Sociala föreställningar om 
kön påverkar oss alla, liksom vi påverkar dessa, oavsett om vi är kvinnor, 
män, har en funktionsnedsättning eller inte. Vidare menar Barron att det 
finns en dubbel utsatthet i att vara kvinna och ha en funktionsnedsättning. 
I Socialstyrelsens rapport (2005) redovisas bland annat skillnader i arbets-
livet mellan funktionsnedsatta män och kvinnor. Männen hade oftare an-
ställning med lönebidrag, eller inom Samhall, medan kvinnorna oftare hade 
sjukersättning, det vill säga män fick oftare insatser som ledde till sysselsätt-
ning medan kvinnor fick sjukersättning i högre utsträckning. 

Ett sätt att kunna skapa möjligheter till erkännande och omfördelning 
(Fraser 2001, 2003) är genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder (t.ex. olika 
stödinsatser till individer och arbetsgivare). Målet med arbetsmarknadspo-
litiken för att ge möjligheter till sysselsättning för personer med funktions-
nedsättning är att man utgår ifrån deras egna förutsättningar för att därige-
nom skapa delaktighet, jämlikhet och en respekt för människors lika värde. 
Danermark (2005) menar att erkännande och omfördelning har stor bety-
delse för hur samhället betraktar funktionsnedsatta och att forskningen i 
högre utsträckning bör undersöka hur fördelningen av resurser i samhället 
och relationen mellan individen och samhället ser ut. Danermark och 
Coniavitis Gellerstedt (2004) anser att omfördelning ofta handlar om hur 
de ekonomiska resurserna fördelas i ett samhälle. En fråga de ställer sig är 
hur den ekonomiska omfördelningen påverkar gruppen med funktionsned-
sättningar, oavsett vilken typ av funktionsnedsättning personen har samt 
om olika samhällen utesluter funktionsnedsatta i arbetslivet som är mindre 
produktiva än genomsnittet. Vidare menar Danermark och Coniavitis Gel-
lerstedt (2004) att detta inte gäller alla funktionsnedsatta eftersom vissa ty-
per av funktionsnedsättningar inte påverkar produktiviteten. Det är också 
av stor vikt att samhällets olika stödåtgärder används och utvecklas. Sveri-
ges kommuner och landsting (2012) gjorde en enkätstudie som bland annat 
visade att kommuner och landsting hade kommit långt när det gäller till-
gänglighet, som är en viktig aspekt för inkludering, men att mycket återstår 
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när det gäller centrala beslut för att öka möjligheterna för att personer med 
funktionsnedsättning ska bli anställda. De menar att politiska beslut eller 
riktlinjer saknas hos mer än hälften av kommunerna och landstingen. Data 
som har använts i denna avhandling är från år 2004. De förändringar som 
har skett under 2005–2017 har medfört att det generellt sett har blivit lät-
tare för de flesta grupper i samhället att få ett arbete. De grupper som stärkt 
sin ställning på arbetsmarknaden under de senaste åren är ungdomar, äldre 
och utlandsfödda. En orsak till detta är att arbetsmarknadsläget generellt 
sett har varit gynnsamt under de senaste åren (SCB, 2017a). Denna föränd-
ring gäller inte för personer med funktionsnedsättning, utan de ligger idag i 
stort sett på samma arbetslöshetsnivå som de gjort under hela 2000-talet 
(t.ex. Danermark & Larsson Tholén, 2016). Devisen att alla ska ha ett ar-
bete stämmer inte för alla i samhället eftersom personer med funktionsned-
sättning fortfarande har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. En 
viktig, och antagligen avgörande faktor, för möjligheten till sysselsättning 
är omfattningen av funktionsnedsättningen, där en grav funktionsnedsätt-
ning medför att man har betydligt sämre förutsättningar för sysselsättning 
och valmöjligheterna till yrke är begränsade.  

Det är som tidigare nämnts väl dokumenterat att personer med funk-
tionsnedsättning inte finns på den öppna arbetsmarknaden i samma ut-
sträckning som personer utan funktionsnedsättning (t.ex. SCB, 2017) och 
denna avhandlings bidrag är att peka på att arbetsmarknadssituationen 
också inom gruppen funktionsnedsatta ser olika ut, där resultaten samman-
taget pekar på att personer med psykisk funktionsnedsättning, kvinnor och 
lågutbildade med mycket nedsatt arbetsförmåga stöter på mer barriärer på 
arbetsmarknaden. Vad beror det på? Utifrån den relationella modellen 
(Grönvik, 2007) som tar fasta på förhållandet mellan individ och miljö kan 
olika typer av omgivningsfaktorer, som till exempel arbetsgivares attityder 
till personer med funktionsnedsättning samt normer och föreställningar om 
hur en arbetstagare ”ska vara” leda till barriärer på arbetsmarknaden. Dess-
utom kan funktionsnedsättningen i sig innebära svårigheter för personer 
med funktionsnedsättning att arbeta om inte nödvändiga anpassningar görs 
(t.ex. anpassning av arbetstid, arbetstempo, arbetsuppgifter). Arbetsgivarna 
har ett stort ansvar för att medverka till att personer med funktionsnedsätt-
ning i högre utsträckning blir inkluderade på arbetsmarknaden, och för att 
kunna genomföra olika typer av stöd och anpassningar behöver man ta hän-
syn till de behov som personer med olika typer av funktionsnedsättningar 
har. Arbetsgivarnas attityder och okunskap om personer med funktionsned-
sättning har betydelse för dessa personers möjligheter att bli inkluderade i 
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arbetslivet (t.ex. Vornholt, m.fl., 2013) och det är därför viktigt att arbets-
givarna får ökad kunskap om de specifika behov som en person med funk-
tionsnedsättning har och som därigenom kan förändra deras syn på perso-
ner med funktionsnedsättning. Tidigare forskning (t.ex. Hartnett m.fl., 
2011) visar bland annat att stämningen på en arbetsplats förbättras om ar-
betsgivaren anställer personer med funktionsnedsättning.  

I den svenska arbetsmarknadspolitiken finns ambitionen att de som av 
olika skäl har svårt att konkurrera på lika villkor på arbetsmarknaden har 
rätt till särskilt stöd som kompenserar eller reducerar detta. Som tidigare 
nämnts är supported employment särskilt viktigt för personer med olika 
typer av funktionsnedsättningar eftersom de stora grunddragen i modellen 
är att det inte endast gäller att nå och få ett arbete, utan även hur personen 
ska behålla det. Upplevelsen av att nå ett arbete har främst med individuella 
aspekter att göra där motivation, intressen, inställning och utbildning är 
avgörande faktorer. Att förstå att personen är behövd på en arbetsplats ut-
ifrån kompetens, utbildning och duglighet är av stor vikt. Det sista steget i 
processen är att kunna behålla ett arbete som innebär att arbetsgivaren vär-
nar om och ser den funktionsnedsatte som en betydelsefull person i arbets-
laget. En viktig aspekt inom begreppet ”behålla” är att personen med funk-
tionsnedsättning nu är på arbetet på lika villkor som övriga anställda, där 
arbetsgivaren inte längre uppbär något lönebidrag. Denna kedja innebär att 
man ser på personer med funktionsnedsättnings etablering på arbetsmark-
naden i ett processtänkande (Antonson & Stål, 2003).  

Avhandlingens olika studier samt tidigare forskning visar att omfördel-
ning och erkännande är användbara analysbegrepp för att förstå vikten av 
att personer med funktionsnedsättning och speciellt de personer som i hög 
utsträckning är exkluderade (psykiskt funktionsnedsatta, kvinnor, lågutbil-
dade med mycket nedsatt arbetsförmåga) behöver få stöd från samhällets 
olika stödsystem (omfördelning). För att kunna förbättra möjligheterna på 
arbetsmarknaden krävs att samhället i stort, och arbetsgivarna, erkänner 
dessa gruppers behov för att stärka deras möjligheter att nå, få och behålla 
ett arbete. Ett sätt för personer med funktionsnedsättning att kunna bli in-
kluderade och nå ett erkännande är också att de olika stödsystem som finns 
utvecklas och att man fokuserar på att förändra fördomar som finns i sam-
hället och på arbetsplatserna gentemot personer med funktionsnedsättning.  
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Slutsatser 
Det kan konstateras att typ av funktionsnedsättning är av stor vikt för situationen 
på arbetsmarknaden, där personer med psykisk funktionsnedsättning stöter 
på barriärer i högre utsträckning än övriga grupper, både svårigheter på den 
aktuella arbetsplatsen och med att få ett arbete. De upplever att de utsätts 
för diskriminering och de har stort behov av anpassningar för att få ett ar-
bete, och på sin arbetsplats. Det kan även konstateras att personer med låg 
utbildning och nedsatt arbetsförmåga har svårigheter och att det finns dis-
kriminerande mekanismer mot kvinnor som har en funktionsnedsättning, 
där de har större svårigheter än män att få ett arbete och att män enklare 
kan avancera på arbetsmarknaden med lägre utbildning.  

Socialt deltagande genom anställning leder i de flesta fall till socialt er-
kännande och en känsla av medborgarskap. För att inkludera personer med 
funktionsnedsättning i arbetskraften är det nödvändigt att göra anpass-
ningar och tillskapa inkluderande processer. En inkluderande metod som 
används som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för utsatta grupper i sam-
hället är supported employment. Ett problem med metoden är att den 
många gånger är tidskrävande, men för personer med psykisk funktions-
nedsättning bör detta inte vara ett hinder eftersom psykiska problem kan 
behöva bearbetas under lång tid. Supported employment kan alltså vara en 
bra metod för att nå ett erkännande och stärka personer med psykisk funk-
tionsnedsättnings ställning på arbetsmarknaden.  

Utifrån resonemanget om omfördelning och erkännande kring att nå, få 
och behålla ett arbete är det av vikt att följa upp personer med olika typ av 
funktionsnedsättning som behöver stöd och anpassning i arbetslivet. Perso-
ner med en funktionsnedsättning behöver inte bara stöd för att komma in 
på arbetsmarknaden utan även stöd på arbetsplatsen. Samhället behöver 
utveckla stödformer som kan ge både arbetsgivare och arbetskamrater mer 
kunskap och ”verktyg” om de behov personer med olika typ av funktions-
nedsättning har. Detta är viktigt för att arbetsgivaren ska kunna göra an-
passningar och erbjuda stöd som är specifikt riktat till personens behov. 
Förbättrade stödformer kan också leda till förändrade attityder eftersom 
arbetsgivare och arbetskamrater möter personen ”face-to-face”, vilket kan 
underlätta förståelsen för speciellt gruppen med psykiska funktionsnedsätt-
ningars specifika behov. 

Fortsatt forskning behövs för att ytterligare belysa de svårigheter perso-
ner med psykiska funktionsnedsättningar har på arbetsmarknaden eftersom 
den psykiska ohälsan ökar, speciellt för unga människor och kvinnor. För 
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att tydligare belysa de barriärer som gruppen möter bör man dela in perso-
ner med psykiska funktionsnedsättningar i fler undergrupper. Det vore 
bland annat intressant att undersöka arbetsmarknadssituationen för perso-
ner som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eftersom fler perso-
ner idag än för 10 år sedan har en neuropsykiatrisk diagnos. Ett annat in-
tresseområde för framtida studier som har väckts i och med avhandlingsar-
betet är de 165 personer som bedömde att de hade mer än en huvudsaklig 
funktionsnedsättning. Man kan anta att dessa personer, oberoende av typ 
av funktionsnedsättning, är en speciellt sårbar grupp med större svårigheter 
på arbetsmarknaden. 
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Summary in English 

Introduction 
Having a job is one of the most important prerequisites for being included 
in a society. A job involves participation, community and identity and for 
most of us, work is a central part of our lives. The need for a job is perhaps 
even more central for persons with disabilities. Several studies show that 
persons with disabilities in Sweden generally have more difficulties entering 
the labour market, have a lower level of education and are less likely to be 
employed than persons without disabilities. Academic education can be 
even more important for persons who have a disability than for persons 
without a disability, in order to strengthen their position in the labour mar-
ket. In today’s society, the increased demands of education, flexibility and 
productivity have meant that persons with disabilities have become an in-
creasingly marginalized group in the labour market. 

We know persons with disabilities face barriers to entering the labour 
market, and that those who are employed face problems at work when the 
workplace has not been sufficiently adapted to the person’s disability. This 
pattern exists in several European countries and, in most cases, it is neces-
sary to adapt workplaces in different ways to accommodate persons with 
reduced work ability. A report from the EU shows that the unemployment 
rate for persons with reduced work ability was about three times higher 
than for persons without a disability, that is, a reduced work ability also 
makes it difficult to obtain a job. Moreover, it is mandatory for employers 
to provide reasonable adaptation and support to persons with disabilities. 

There is also reason to believe that persons with disabilities are more 
likely to face discrimination compared with persons without disabilities, 
which can be a serious threat to their quality of life and can exclude them 
from working life. Statistics Sweden conducted a study showing that per-
sons with disabilities were more exposed to discrimination than persons 
without disabilities, and the group that was most exposed to discrimination 
were persons with psychological disabilities. This result is in line with re-
search from the USA showing that one in five persons with disabilities had 
been subjected to discrimination in the workplace. 

There is extensive research on disability and the labour market. However, 
a shortcoming in many studies is that persons with disabilities are treated 
as a homogeneous group, even though there is much evidence that the la-
bour market situation differs considerably between persons with different 
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types of disabilities. Studies in this thesis are based on Statistics Sweden’s 
additional study. In Statistics Sweden’s survey, person with disabilities were 
divided into 16 subgroups. A broader classification was made in this thesis, 
partially based on earlier research that divided disabilities into four groups: 
communicative, psychological, medical and physical. In this thesis, the re-
spondents were divided into six disability types: communicative-hearing, 
communicative-speech-reading, communicative-vision, psychological dis-
ability, medical disability and physical disability. A reason for this choice 
of classification was that it is necessary to make distinctions within the com-
municative disability group, since there is reason to believe that persons 
with a hearing impairment differ from others with a communicative dis-
ability in many important respects. For example, the group with a hearing 
impairment also included those who could compensate for their disability 
with hearing aids, while this did not apply for those who could compensate 
for a visual impairment with glasses. Furthermore, hearing loss often pro-
gresses with age, and this impairment does not necessarily hinder a person 
from entering the labour market earlier in life. In addition, it can be assumed 
that persons with speech and reading difficulties have other problems that 
are not comparable with those in the other two communicative groups. 

The overall aim in this thesis was to investigate how the labour market 
situation appears to persons with different types of disabilities in Sweden. 
The studies investigated four different perspectives on the labour market as 
viewed by persons with different types of disabilities, which has not previously 
been done in a comprehensive approach. It examined the extent to which 
specific types of disabilities were important in determining (1) possibilities 
to gain employment; (2) possibilities to have an occupation corresponding 
to the person’s level of education; (3) the risk of facing discrimination in the 
workplace and (4) the need for support and adaptation to obtain and keep 
employment. In addition, control for demographic factors, such as gender, 
age, ethnic background, educational level, residential region and self-esti-
mated work ability, of importance for the labour market situation for per-
sons with different types of disabilities, were also examined. 

In Statistics Sweden’s additional survey, persons were categorized based 
on a medical definition. The relationship between a person’s type of dis-
ability, environmental factors and their position in the labour market is 
complex. The relational model can be used to understand the interaction 
between individual and environmental factors, as well as the importance of 
this interaction for persons with disabilities’ position in the labour market. 
The division into six different groups of disabilities makes it possible to 
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compare the results with previous research in the area. Moreover, by inter-
preting the results from a relational model, it becomes possible to discuss how 
different types of environmental factors can lead to people with different types 
of disabilities becoming disabled in working life.  

Method 

Design and material in study I-IV 
The present thesis is a secondary analysis based on the regular labour mar-
ket survey (AKU), and the additional survey, which included questions spe-
cifically posed to persons with disabilities. From the regular labour market 
survey the following variables were selected for respondents that had a dis-
ability: employment (categorized as ‘non-employed’ and ‘employed’), gen-
der, age, ethnic background, residential region, education level and occupa-
tion. One study also included a control group with employed respondents 
without a disability; variables selected for this group were: gender, age, educa-
tional level and occupation. From the additional survey, all interview ques-
tions that were asked to persons with disabilities were used; they included 
questions on type of disability, work ability, support and adaptation (seven 
questions), and six questions about discrimination. Four studies were con-
ducted in which different parts of the material were analysed to answer the 
questions in each study. This means that, for each study, both the selection 
of variables and the number of respondents varied.  

Participants  
The regular labour market survey (AKU) included interviews with 29 816 
persons between 16 and 64 years of age, and 5 160 of these reported that 
they had a disability of some sort. The research questions in the thesis re-
sulted in some exclusions (e.g., respondents between 16 and 19 years old, 
respondents that did not give information about which disability was the 
primary one). Following exclusion, 4 359 persons with disabilities re-
mained. These respondents were categorized as working (n=3 404) or non-
working (n=955). The working group consisted of those who had worked 
1 hour or more during the survey week. Respondents (n=4 359) were di-
vided into six disability types (communicative-hearing n=492, communica-
tive-speech-reading n=192, communicative-vision n=215, psychological dis-
ability n=253, medical disability n=1 893 and physical disability n=1 314). 
In study II a control group with persons without any disability (n=19 004 
persons between 20 and 64 years old) was included. The control group was 
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randomly chosen by Statistics Sweden from their regular labour market sur-
vey (AKU). 

Main statistical analyses 
In study I logistic regression analyses were performed with employment as 
dependent variable and type of disability as independent variable to exam-
ine the influence of type of disability on employment opportunities, and 
whether these differences were affected by gender, age, ethnic background, 
residential region, educational level and self-estimated work ability. In one 
analysis, the interaction term education x self-estimated work ability was 
included.  

In study II Pearson’s chi-2 analyses were performed with occupational 
attainment (occupation below, corresponding or above educational level) as 
dependent variable and type of disability, gender, age, ethnic background, 
residential region and self-estimated work ability as independent variables 
to examine differences in occupational attainment in these aspects. To fol-
low up the results, chi-2 analyses for each educational level were performed. 
Chi-2 analyses were also performed to analyse the relationship between oc-
cupational attainment among persons with and without disabilities and 
whether there were gender and age differences in this respect.  

In study III six questions on the following subjects were posed: sufficient 
merits; bypassed advancement; improper wage; training not adapted; dis-
missed or fired; and bullying, harassment, violations. Pearson’s chi-2 analyses 
were performed to analyse the relation between the person’s type of disability 
and the presence of discrimination and number of discrimination factors. 
Logistic regression analyses were performed with the six discrimination 
questions as dependent measures and type of disability as independent 
measure.  

In study IV Pearson’s chi-2 analyses were performed to analyse four ques-
tions concerning the need for support (personal assistant, aids, premises and 
transports) in the workplace as dependent variables and their relation to 
type of disability. Logistic regression analyses were performed for adapted 
work pace, work time and work tasks as dependent variables and type of 
disability as independent variable. Groups with and without employment 
were analysed separately. 
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Results in studies I–IV 
Study I examined the importance of the person’s type of disability for the 

possibility of having a job. The respondents (n=4 359) were divided into six 
disability types (communicative-hearing, communicative-speech-reading, 
communicative-vision, psychological disability, medical disability and physical 
disability). The analysis showed that respondents with hearing disabilities were 
most likely to be employed and that respondents with psychological disabilities 
were least likely to be employed. There was a tendency that, the more self-
rated work ability was reduced, the more important education became for 
employment opportunities. In summary, a person’s type of disability was 
crucial for employment opportunities, and the differences between persons 
with different types of disabilities could not be explained by differences in 
gender, age, ethnicity, residential region, level of education and work ability.  

Study II aimed to examine whether there were differences in occupational 
attainment (occupation below, corresponding or above educational level) 
between persons with different types of disabilities and between persons 
with and without a disability. The respondents (n=3 396) were divided into 
the six disability types. A control group (n=19 004) without disabilities was 
also included in the analysis. There were no differences between the six dis-
ability groups concerning occupational attainment, nor between persons 
with and without a disability. Follow-up analysis showed that men with 
disabilities with primary or secondary school were more likely than women 
with disabilities to have an occupation above their educational level. This 
pattern between men and women was also true for the control group. More-
over, persons without disabilities, with secondary school or higher educa-
tion, were more successful in the labour market than persons with disabili-
ties. Occupational attainment increased with age both for persons with and 
without a disability. 

Study III aimed at analysing perceived discrimination in the workplace 
among persons with different types of disabilities. The respondents 
(n=4 359) were divided into the six disability types. The most common form 
of discrimination was bullying, harassment and violations, which more than 
one-third of the informants stated that they had been subjected to. The 
group most exposed to that form of discrimination were persons with a 
psychological disability. The analysis showed that the risk facing discrimi-
nation in the workplace was highest among persons with psychological, 
physical and communicative-speech-reading disabilities in comparison with 
the other three groups. Moreover, another result was that the type of dis-
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ability was associated with the number of discrimination factors, where ex-
posure to more than one form of discrimination was most common for per-
sons with a psychological disability. 

The aim of Study IV was to examine what type of support and adaptation 
persons with different types of disabilities needed in their actual workplace 
or to enter the labour market. Respondents (n=2 268) with partly or very 
reduced work ability participated, and they were divided into four disability 
groups (communicative disability, psychological disability, medical disability 
and physical disability). In this study it was not possible to divide the re-
spondents with communicative disability into three groups since that would 
make the groups too small for statistical analysis. Overall, the analyses 
showed that the need for adaptation (work pace, working time and work 
tasks) was higher than the need for support (personal assistant, aids, premises 
and transports), independent of work ability and whether or not the re-
spondents had a job. The need for support was high in the communicative 
group, especially the need for aids. The highest proportion of respondents 
reporting a need for adapted work pace and working time, at their actual 
workplace or to enter the labour market, was found for persons with a psy-
chological disability, and least likely to report such needs was the group 
with a communicative disability. Adapted work tasks were an important 
factor, especially for persons who wanted a job, where approximately 50 
percent in all four groups expressed a need for adapted work tasks to be 
able to work. The results in this study indicate that a person’s type of dis-
ability was important, in that persons with a psychological disability ex-
pressed a need for adaptation to a greater extent than the other groups. 

Conclusions 
It can be concluded that a person’s type of disability is of great im-

portance for the situation in the labour market, where persons with psycho-
logical disabilities encounter barriers to a greater extent than other groups, 
with difficulties both in their present workplace and in obtaining employ-
ment. Moreover, they were subjected to discrimination and they expressed 
a great need for adaptations to get a job, as well as adaptations at their 
workplace to be able to work. It can also be noted that persons with low 
education and reduced work ability have difficulties in the labour market, 
and that there are discriminatory mechanisms against women who have a 
disability, where they have more difficulties than men in getting a job, and 
that men can more easily progress in the labour market with lower educa-
tion. 
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In most cases, social participation through employment leads to social 
recognition and a sense of citizenship. In order to include persons with dis-
abilities in the workforce, it is necessary to make adjustments and create 
inclusive processes. An inclusive method used as a labour market policy 
method for vulnerable groups in society is supported employment. One 
problem with the method is that it is often time-consuming, but for persons 
with psychological disabilities, this should not be an obstacle, since psycho-
logical problems may need to be processed for a long time. Thus, supported 
employment can be a good method for gaining recognition and strengthen-
ing the position for persons with psychological disabilities in the labour 
market. 

Based on the reasoning about redistribution and recognition of reaching, 
receiving and retaining a job, it is important to follow up on persons with 
different types of disabilities, who need support and adaptation in working 
life. Persons with disabilities not only need support to enter the labour mar-
ket, but also support at the workplace in question. Society needs to develop 
forms of support, which can give both employers and workmates the 
knowledge and ‘tools’ necessary to meet the needs of persons with different 
types of disabilities. This is important for the employer to be able to make 
adaptations and offer support that is specifically targeted to the person’s 
needs. Improved forms of support can also lead to changed attitudes, as 
employers and workmates meet the person ‘face-to-face’, which can facili-
tate the understanding of specific needs, in particular for persons with psy-
chological disabilities. 
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Bilaga 1 – Frågeformulär 
 

Undersökning om funktionshinder 2004 
 
DET ÄR VIKTIGT ATT HELA DEN INLEDANDE INTRODUKTIONEN 
LÄSES UPP INNAN UP FÅR BESVARA 
 
FRÅGA 1. INTRODUKTIONEN ÄR AVGÖRANDE FÖR DEN RESTE-
RANDE DELEN AV INTERVJUN GENOM ATT DEN BESKRIVER VAD 
VI MENAR MED FUNKTIONSHINDER. 
 
VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT GENOMLÄSNINGEN INTE GÅR FÖR 
FORT, UTAN ATT UP FÅR MÖJLIGHET ATT ”STÄLLA OM” OCH 
FÖRSTÅ VAD VI FRÅGAR EFTER. 
 
FÖR DEM SOM SVARAR NEJ I INTRODUKTIONEN AVSLUTAS IN-
TERVJUN 
 
INDIREKT INTERVJU ÄR TILLÅTEN 
 
INTRODUKTION: Den här gången har vi också några frågor om arbets-
situationen för dem som har funktionshinder. Vi ställer dem på uppdrag av 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). 
Med funktionshinder menas här att man kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha 
tal eller röstproblem, rörelsehinder, allergi eller någon form av psykiskt 
funktionshinder. 
Det kan också vara att man har diabetes, hjärt-lungproblem, magtarmsjuk-
dom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande. 
 
Med den här definitionen, tillhör du gruppen som har ett funktionshinder? 
1 Ja 
2 Nej INTERVJUN AVSLUTAS 
BORTFALL PÅ TILLÄGGSFRÅGORNA 
9 VÄGRAR 
8 SPRÅKSVÅRIGHETER 
7 ÖVRIGT 
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Fråga 1 
Vilket/Vilka funktionshinder har Du? 

OM FLER ALTERNATIV ANGES, GÖR MELLANSLAG MELLAN 
ALTERNATIVEN. 

VID BEHOV KAN SVARSALTERNATIVEN LÄSAS UPP. 

1 ASTMA/ALLERGI ELLER ANNAN 

ÖVERKÄNSLIGHET 

2 DAMP/ADHD/ASPERGER  

3 DIABETES  

4 DYSLEXI  

5 DÖVHET 

6 EPILEPSI 

7 HJÄRT-/KÄRLSJUKDOM 

8 HÖRSELSKADA 

9 MAG- OCH TARMSJUKDOM 

10 LUNGSJUKDOM 

11 PSORIASIS 

12 PSYKISKT FUNKTIONSHINDER 

13 UTVECKLINGSSTÖRNING 

14 RÖRELSEHINDER 

15 STAMNING, SPRÅK-, TAL- ELLER 

RÖSTSTÖRNING 

16 SYNNEDSÄTTNING/BLINDHET 

17 ANNAT, VAD……………… 

18 INGET AV OVANSTÅENDE 

Fråga 1a 
Räknar Du något av dessa funktionshinder som huvudsakligt? 
1 Ja, följande: 
1 ASTMA/ALLERGI ELLER ANNAN 

ÖVERKÄNSLIGHET 

2 DAMP/ADHD/ASPERGER  

3 DIABETES  

4 DYSLEXI  

5 DÖVHET 

6 EPILEPSI 

7 HJÄRT-/KÄRLSJUKDOM 

8 HÖRSELSKADA 

9 MAG- OCH TARMSJUKDOM 

10 LUNGSJUKDOM 

11 PSORIASIS 

12 PSYKISKT FUNKTIONSHINDER 

13 UTVECKLINGSSTÖRNING 

14 RÖRELSEHINDER 

15 STAMNING, SPRÅK-, TAL- ELLER 

RÖSTSTÖRNING 

16 SYNNEDSÄTTNING/BLINDHET 

17 ANNAT, VAD……………… 

    88 Nej, inget av dem är mer huvudsakligt än de andra. 
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Fråga 2 
Följande fråga gäller arbetslivet och inte hemma 
Bedömer du att ditt/dina funktionshinder medför att din arbetsförmåga är 
nedsatt? 
1 Ja, mycket 
2 Ja, delvis 
3 Nej, inte alls (BÅDE SYSSELSATTA OCH EJ SYSSELSATTA - GÅ 
TILL FRÅGA 5) 
9 Vet ej (BÅDE SYSSELSATTA OCH EJ SYSSELSATTA - GÅ TILL 
FRÅGA 5) 

Fråga 3 GES TILL DEM SOM ÄR SYSSELSATTA 
(OCH HAR SVARAT ”JA, MYCKET” ELLER ”JA, DELVIS” PÅ 
FRÅGA 2) 

Fråga 3 
Medför ditt/dina funktionshinder att du har behov av något av följande 
för att du skall kunna utföra ditt arbete på din nuvarande arbetsplats? 
(GÄLLER HUVUDSAKLIG ARBETSPLATS) 

1 Har du behov av personligt biträde på din arbetsplats? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 
1.1 Har du fått det? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

2 Behöver du personligt anpassade hjälpmedel på din arbetsplats? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 
2.1 Har du det? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

3 Medför ditt funktionshinder att du behöver särskild lokalanpassning på 
din arbetsplats? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 
3.1 Har du fått det? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

4 Behöver du anpassad arbetstid? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 
4.1 Har du det? 
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1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

5 Har du behov av anpassat arbetstempo? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

5.1 Har du fått det? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

6 Har du behov av anpassade arbetsuppgifter? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

6.1 Har du fått det? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

7 Behöver du särskilt anpassad transport (färdtjänst eller dyl.) till eller 
från arbetsplatsen? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

7.1 Får Du det? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

8 Har du behov av något annat än det jag nu räknat upp, för att du ska 
kunna utföra ditt arbete på din nuvarande arbetsplats? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 
8.1 Får du det? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

Fråga 4 GES TILL DEM SOM INTE ÄR SYSSELSATTA 
(OCH HAR SVARAT ”JA, MYCKET” ELLER ”JA, DELVIS” PÅ 
FRÅGA 2) 

Fråga 4 
Bedömer du att du skulle kunna utföra ett förvärvsarbete, om du på ar-
betsplatsen 
kunde få något av följande: 

1 Ett personligt biträde på din arbetsplats? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej/ej aktuellt 
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2 Personligt anpassade hjälpmedel? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej/ej aktuellt 

3 Om du kunde få särskild lokalanpassning på din arbetsplats? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej/ej aktuellt 

4 Bedömer du att du skulle kunna utföra ett förvärvsarbete om du på ar-
betsplatsen kunde få anpassad arbetstid? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej/ej aktuellt 

5 Anpassat arbetstempo? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej/ej aktuellt 

6 Anpassade arbetsuppgifter? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej/ej aktuellt 

7 Om du får särskilt anpassad transport (färdtjänst eller dyl.) till eller från 
arbetsplatsen? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej/ej aktuellt 

8 Finns det något annat än det jag nu räknat upp som du bedömer att du 
skulle behöva för att kunna utföra ett förvärvsarbete? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej/ej aktuellt 

Fråga 5 
GES TILL SAMTLIGA FUNKTIONSHINDRADE 
Har det någon gång de senaste 5 åren hänt att du på grund av ditt funkt-
ionshinder inte fått ett jobb som du sökt och som du hade tillräckliga me-
riter för? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 4 Har inte sökt något jobb de senaste 5 åren 

SYSSELSATTA HOPPAR HÄR TILL FRÅGA 6. 

Frågorna 6 och 7 
GES TILL SAMTLIGA FUNKTIONSHINDRADE. 
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Fråga 6 
Har det under de senaste fem åren hänt att du på grund av ditt funktions-
hinder ….. 
1) …blivit förbigången när du sökt avancemang på ditt arbete?
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 4 Har inte sökt avancemang de
senaste 5 åren

2) …blivit behandlad på ett osakligt sätt vid lönesättning?
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej
Har det under de senaste fem åren hänt att du ….. 

3) …inte kunnat delta i utbildning som arbetsgivaren har ordnat, därför
att
utbildningen inte anpassats till ditt/dina funktionshinder?
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 4 Ingen för mig aktuell utbildning
har anordnats de senaste 5 åren

4) …på grund av ditt/dina funktionshinder blivit uppsagd eller avskedad?
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej

Fråga 7 
Har det hänt att chefer eller arbetskamrater under de senaste fem åren 
mobbat, trakasserat eller kränkt dig för att du har ett funktionshinder? 
1 Ja 2 Nej 3 Vet ej 

TACK SÅ MYCKET OCH HEJ DÅ! 
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