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Personer med funktionshinder har svårt att få anställning. Tidigare 
forskning visar att arbetsgivare styrs av stereotypa uppfattningar om 
denna grupp. Lagen om förbud mot diskriminering av 
funktionshindrade är ett försök att synliggöra rättigheten att få sina 
meriter sakligt bedömda. Syftet med studien var att utifrån en 
kvalitativ ansats nå ny förståelse för området funktionshinder och 
rekrytering. Halvstrukturerade intervjuer gjordes med åtta 
personalchefer, hälften var statligt anställda och hälften privat. 
Resultatet styrker tidigare forskning om ett schablonmässigt tänkande 
kring människor med funktionshinder. Genom induktiv tematisk 
analys framkom att personalchefernas attityd till att rekrytera en 
funktionshindrad präglas av osäkerhet inför vilka konsekvenser detta 
kan få. I kontrast till detta visar resultatet också på en önskan och vilja 
till förändrade attityder. Okunskap i kombination med rädsla för det 
som är annorlunda utgör dock en välkänd grogrund för diskriminering. 
Ytterligare forskning på området funktionshinder och rekrytering är 
därför av stor vikt.  
 

 
Människor med funktionshinder har svårigheter att få arbete. I en rapport till regeringen 
anger Handikappombudsmannen (HO) att många funktionshindrade påpekat att hög 
kompetens liksom arbetsförmåga ofta inte är tillräckligt för att få en anställning 
(Arbetsmarknadsdepartementet Ds 1996:56). Även personer som redan har ett arbete 
blir ofta på grund av sitt handikapp drabbade av diskriminering. Arbetsgivare använder 
sig av ett schablonmässigt tänkande och har förutfattade meningar om 
funktionshindrade. De ser framförallt till handikappet och inte till individens 
kvalifikationer och förmåga. Farhågorna en arbetsgivare kan ha gentemot den som söker 
arbete och är funktionshindrad kan röra sig om höga kostnader för sjukfrånvaro och att 
personen inte ska klara sina arbetsuppgifter. Kunskap om hjälpmedel såväl som 
möjlighet till anpassning av arbetsplatsen är dessutom liten eller obefintlig 
(Arbetsmarknadsdepartementet Ds 1996:56).  
 
Cirka en miljon svenskar uppgav i Statistiska centralbyråns stora undersökning 
”Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden” att de har ett funktionshinder (4:e 
kvartalet 2004, SCB). Det innebär att ungefär var femte person i befolkningen mellan 
16 och 64 år har ett funktionshinder. I denna grupp anser ungefär 600 000 att deras 
funktionshinder innebär en nedsatt arbetsförmåga. Rörelsehinder eller astma/allergi är 
det funktionshinder som dominerar. Situationen för de funktionshindrade på 
arbetsmarknaden har försämrats de senaste åren. Statistiska centralbyråns uppgifter från 
2004 tyder på en nedgång i arbetskraftsdeltagande för gruppen funktionshindrade. År 
2000 och 2002 ingick 71 respektive 68 procent av funktionshindrade i arbetskraften i 
jämförelse med 2004 års siffra på 66 procent. Statistiska centralbyrån konstaterar också 
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att hälften av de funktionshindrade enbart har gymnasieutbildning. Var fjärde (23 %) av 
de tillfrågade har eftergymnasial utbildning i jämförelse med ungefär var tredje utan 
funktionshinder. I en jämförelse med 1996 då enbart 14 % av de funktionshindrade hade 
eftergymnasial utbildning kan dock en märkbar positiv förbättring ses 
(”Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden” 4: e kvartalet 2004, SCB).  
 
Diskrimineringslagstiftningen  
Lagen om förbud mot diskriminering av funktionshindrade infördes i Sverige 1999. 
Definitionen av funktionshinder i lagen lyder ”varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en 
skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas 
uppstå” (Göransson & Karlsson, 2004). Detta innebär att även begränsningar av en 
individs funktionsförmåga som ännu inte inträffat men som kan förväntas uppkomma i 
framtiden täcks in. Exempel på detta kan vara sjukdomar som MS (Multiple skleros) 
och cancer. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse för tillämpning av 
lagen (Göransson & Karlsson, 2004).  
 
Lagen är ett försök att synliggöra funktionshindrades rättighet att få sina meriter sakligt 
bedömda på samma sätt som icke-funktionshindrade. Den slår fast att människor med 
funktionshinder har rätt att delta på samma villkor som övriga medborgare på den 
svenska arbetsmarknaden. Arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller 
arbetstagare på grund av funktionshinder genom att behandla personen sämre än någon 
annan i en jämförbar situation. Diskriminering sker i en jämförelse av olika individer. 
När arbetsgivaren direkt eller indirekt missgynnar någon på grund av funktionshindret 
är det fråga om diskriminering. Enligt lagen är det inte tillåtet för arbetsgivare att göra 
skillnad i sitt handlande utifrån en arbetssökandes funktionshinder. Detta gäller under 
två förutsättningar. För det första måste det handla om individer som befinner sig i en 
jämförbar situation som exempelvis två arbetssökande med samma meriter. För det 
andra sker diskriminering då arbetsgivarens missgynnade är direkt kopplat till den 
arbetssökandes funktionshinder. Förbudet mot direkt diskriminering sker även då 
arbetsgivaren genom anpassning skulle kunna skapa en jämförbar situation för en 
funktionshindrad och det är skäligt att kräva detta (se § 6) (Göransson & Karlsson, 
2004).  
 
Erfarenheter av föregångare till den svenska diskrimineringslagstiftningen har visat att 
lagstiftning i sig inte har kunnat stärka minoritetsgruppers ställning i arbetslivet. I USA 
visar exempelvis Americans Disabilities Act (ADA) att lagen haft mycket liten 
betydelse för funktionshindrades möjligheter att få anställning. Däremot har den varit 
positiv för den som har ett funktionshinder att få behålla sitt arbete trots handikapp. 
ADA framhåller dock att lagen haft stor betydelse i påverkan på människors attityder 
till funktionshinder. Lagen gör den funktionshindrade synlig och framhåller hans eller 
hennes krav på att få sina kvalifikationer sakligt bedömda och därigenom kunna delta på 
arbetsmarknaden på samma villkor som icke-funktionshindrade. 
(Arbetsmarknadsdepartementet Ds 1996:56).  
 
Regeringens proposition ”Från patient till medborgare” (1999/2000:79) är en nationell 
handlingsplan för full delaktighet i samhället för funktionshindrade. Utgångspunkten är 
ett samhälle med mångfald som grund. Funktionshindrade ska ha samma möjligheter att 
delta fullt ut i samhällslivet. För att nå målet ska det handikappolitiska arbetet inriktas 
på att identifiera hinder som står i vägen för främjandet av full delaktighet. De statliga 
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myndigheterna har av regeringen fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för att 
myndigheten som arbetsplats ska vara tillgänglig för alla. Lokaler, verksamhet och 
information ska utformas så att tillgänglighet uppnås för personer med funktionshinder 
(prop 2006/07:1). Sveriges regering tillsatte i januari 2006 en ny myndighet, Handisam, 
som har ansvar för den övergripande samordningen av de handikappolitiska målen i 
landet. På detta sätt vill regeringen förebygga och bekämpa diskriminering av 
medborgare med funktionshinder. 
 
Stereotyper 
Stereotyper hjälper människan att kategorisera sin sociala omvärld vilket är en 
förutsättning för att förstå den och veta på vilket sätt hon ska agera. Kategoriseringen 
hjälper individen att förenkla den stora informationsmängd hon utsätts för och klara sig 
ifrån kognitiv överbelastning. Kategoriseringen av information från den sociala 
omvärlden bidrar också till att organisera tillvaron. Stereotypisering sker då en individ 
blir bedömd utifrån den kategori hon eller han antas tillhöra. En stereotyp definieras 
utifrån tre viktiga kriterier. Först identifieras en grupp genom att den tillskrivs en viss 
egenskap som skiljer gruppen från mängden. Därefter läggs ytterligare egenskaper på 
samtliga individer som ingår i gruppen. När individen sedan möter en människa som har 
en egenskap som identifierar en grupp, lägger man dessutom till resterande egenskaper 
som tillhör den stereotypa gruppen. Stereotyper kan leda till att människor blir orättvist 
behandlade. Även den individ som gör en stereotyp bedömning av en annan människa 
kan förlora på sitt misstag (Hinton, 2003). 
 
Förstahandsintrycket av en människa har en större betydelse för vår upplevelse än de 
efterföljande. Anledningen är att förstahandintrycket utlöser ett schema hos betraktaren 
som leder till att vissa automatiska slutsatser dras till individens egenskaper och 
kvaliteter. Dessa scheman kan vara svåra att ändra på. En korrigering av schema kräver 
utrymme i vårt informationsbearbetningssystem samt nyansering vilket sker genom 
komplexa kognitiva processer. Benägenheten till ett stereotypt förhållningssätt är 
individuellt och tolkning av information kan vara förenklande i olika hög utsträckning. 
Människan har en förmåga att antingen förbise drag hos en person som inte passar in i 
den schematiska uppfattningen eller förstärka det som passar in. Därmed finns risk för 
bias, systematiska skevheter i hennes bedömning av andra människor (Kaufmann & 
Kaufmann, 1998).  
 
Sociala attityder  
Kaufmann & Kaufmann (1998) definierar en social attityd som ”benämningen för 
individens förutfattade positiva eller negativa reaktionstendenser inför sociala objekt 
(personer, grupper), händelser eller sakförhållanden” (s 289). Attityden består av en 
individs benägenhet att reagera beteendemässigt, känslomässigt och kognitivt. Den så 
kallade ABC-modellen är ett sätt att beskriva attitydens olika beståndsdelar. A står för 
affekt eller känslor, B för beteende och C för kognition (cognition). Den kognitiva 
komponenten består av det tankeinnehåll en attityd har. Vid en anställningsintervju 
utgör värderingar och tankar om den sökande den kognitiva delen. Förutfattade 
meningar och stereotyper ingår här. Känslor och affekter är attitydens emotionella 
beståndsdel och kan visa sig i sympati- eller antipatireaktioner mot människor och kan i 
det senare resultera i fördomar. Beteendekomponenten handlar slutligen om vår 
intention till handling. Diskriminering i form av negativa handlingar har sin grund i 
attitydens beteendekomponent (Kaufmann & Kaufmann, 1998).  
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Enligt Fiske (1994) är individens intention av betydelse då den påverkar aktiveringen av 
ett stereotypt tänkande. Människan är en motiverad taktiker och agerar utifrån kognitiva 
fördomar i olika utsträckning beroende på hennes sociala förhållanden. Individens 
motivation till sättet att agera påverkas enligt Fiske av fem former av socialt 
gruppbeteende. 1) Känsla av tillhörighet; motiverar individen att anta gruppens normer. 
2) Delad uppfattning; individens benägenhet att vilja förstå världen på ett sätt som 
stämmer överens med gruppens sätt att tänka. 3) Social kontroll; förutsägbarhet mellan 
någons agerande och dess konsekvens 4) Förhöjande av det egna jaget; skyddar gruppen 
och individen mot utomstående. 5) Behovet av att lita på den egna gruppen; och därmed 
misstro andra. Fiske slår fast att kognition och motivation samverkar hos individen och 
att ovanstående motiv påverkar människans benägenhet till fördomsfullhet och 
diskriminering.  

 
Klein, Jacobs, Gemoets, Licata & Lambert (2003) har studerat hur distribution av 
information om en social grupp i kombination med gruppdiskussioner påverkar 
innehållet i människors delade stereotypa uppfattningar. Studien visade att tillgång till 
gemensam information i gruppen påverkade innehållet i diskussionen och vad 
deltagarna mindes. Likaså deras beslut och omdöme om sociala grupper påverkades av 
diskussionen. Klein et al (2003) kunde dock konstatera att gruppens preferenser efter 
diskussionen i stor utsträckning speglade gruppmedlemmarnas initiala preferenser. 
Individens egen ursprungliga stereotypa uppfattning påverkades alltså inte.  

 
Faktorer som förändrar attityder  
Något som visat sig vara framgångsrikt när det gäller att förändra en tidigare stereotyp 
uppfattning är erfarenhet. Ett exempel är rapporten ”Funktionshindrade personer med 
nedsatt arbetsförmåga– ett arbetsgivarperspektiv” gjord av institutet för arbets-
marknadsutvärdering (IFAU). Den visar att ett ursprungligt negativt stereotypt tänkande 
hos en arbetsgivare kan påverkas genom upplevelsen av hur individen presterar i 
praktiken. Åttiosex procent av de arbetsgivare som anställt en individ med ett 
funktionshinder anser att erfarenheten av att anställa är bättre än de förväntat sig eller 
som de förväntat sig. Nio procent upplever att det varit sämre än de förväntat sig. 
Studien visade även att arbetsgivaren upplevt den arbetshandikappades kapacitet vara 
högre samt sjukfrånvaron lägre än förväntat. Undersökningen visade också att 
arbetsgivarens erfarenhet av funktionshindrade är av stor betydelse för om anställning 
ska ske. Av dem som valde att anställa en arbetshandikappad hade 62 procent tidigare 
erfarenhet av att anställa någon med ett funktionshinder. Av de arbetsgivare som inte 
anställde hade enbart 42 procent tidigare erfarenhet av att anställa en person med 
funktionshinder. Vid rekryteringen är frågor som rör den arbetssökande såväl som 
behov av eventuella anpassningar av tjänsten viktiga. Även arbetstid och tempo liksom 
fysiska anpassningar av arbetsplatsen har betydelse (Knutsson & Persson, 2001).  
 
Tidigare forskning har även visat på graden av medkänsla som en betydande faktor i 
attityden till att anställa människor med funktionshinder. Loo (2004) har i sin studie 
undersökt faktorerna stor respektive liten medkänsla (sympathy) såväl som stort 
respektive litet besvär (discomfort) i attityden till att anställa personer med 
funktionshinder. Genom att använda instrumentet Attitudes Toward Employing Persons 
With Disabilities (ATEPD) har Loo, (2002), kunnat konstatera att graden av 
besvärlighet för arbetsgivaren spelar en dominerande roll i attityden till att anställa 
människor med funktionshinder. I kategorin ”stort besvär” var attityden till att anställa 
funktionshindrade kopplade till tron att de är en börda och inte produktiva i samma 
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utsträckning som icke-funktionshindrade. Loo´s studie visade att det fanns ett samband 
mellan stor medkänsla för funktionshindrade och uppfattningen att dessa individer 
berikar arbetsplatsen. Mest gynnsamt för en positiv attityd till att anställa 
funktionshindrade var kombinationen ”litet besvär” och ”stor medkänsla”. Genom att 
använda instrumentet Interaction with Disabled Persons scale (IDP) utarbetat av 
Gething (1991) för att mäta om attityderna grundar sig i social önskvärdhet har Loo 
kunnat utesluta social önskvärdhet i sin studie. 
 
Urvalsprocessen 
En avgörande faktor för om en arbetssökande ska få ett arbete eller inte är hur väl man 
presterar i anställningsintervjun. Stone och Sawatzki (1980) tar som exempel en 
undersökning gjord 1975 av the Prentice-Hall publishing Company and the American 
Society of Personnel Administration. Av de 2500 arbetsgivare som tillfrågades om den 
viktigaste faktorn i urvalsprocessen svarade en majoritet anställningsintervjun. 
Beslutsprocessen i en intervjusituation går enligt studien i negativ riktning. Intervjuaren 
formar tidigt ett negativt intryck av den sökande och tillbringar sedan återstoden av 
tiden till att hitta fakta som stöder ett avslag. Detta fenomen menar Stone och Sawatzki 
(1980) kan vara förödande för arbetssökande med funktionshinder, dolt såväl som 
synligt. Intervjuaren kan präglas av ett outtalat tvivel eller inta ett förhållningssätt likt 
ett förhör av den arbetssökande. Bevisbördan i denna situation vilar på den sökande 
beträffande hans eller hennes förhållningssätt gentemot den presumtiva arbetsgivaren. 
 
Drehmer och Bordieris (1985) studie kring rekryteringsbeslut av funktionshindrade 
visade att rekryterare rekommenderar den med fysiskt funktionshinder före den med 
psykiskt till en och samma tjänst. Detta resultat uppstod trots att inga skillnader kunnat 
uppfattas beträffande de sökandes kvalifikationer. Ansökningarna var även identiska 
gällande persondata, ålder, utbildning och tidigare anställningar. Endast informationen 
kring den sökandes funktionshinder skilde sig åt i ansökningarna. Drehmer och 
Bordieris analys av rekryterarnas rekommendationer för att anställa eller avböja 
anställning avslöjar en dold fördomsfullhet. Objektiva kvalifikationer var inte den enda 
avgörande faktorn i beslutet. Funktionshindrets art spelade även en betydande roll.  

 
Syfte och frågeställningar 
Den nuvarande regeringen gick 2006 till val på en politik för att bryta utanförskapet för 
de grupper som inte kommit in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsminister Sven Otto 
Littorin skriver med anledning av detta ”Allas vilja till arbete måste tas tillvara för att 
utanförskapet på arbetsmarknaden ska kunna brytas” (SvD 061017, sid 5). Statistiska 
centralbyråns siffror visar dock att lagstiftning och god vilja inte lyckats vända trenden 
för att komma tillrätta med svårigheterna för funktionshindrade att få anställning. 
Dessutom pekar tidigare forskning på att psykologiska faktorer hos människan har stor 
inverkan i rekryteringssammanhang. Mot bakgrund av detta var studiens syfte att nå ny 
förståelse och kunskap om personalchefers tankar kring arbetssökande med 
funktionshinder. Studien antog ett explorativt förhållningssätt utifrån följande 
frågeställningar: (1) Vilka hinder finns för att anställa funktionshindrade?  (2) Vilken 
betydelse har diskrimineringslagstiftningen i rekryteringssammanhang? (3) På vilka sätt 
kan attityder förändras och diskriminering motverkas?  
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Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Åtta personalchefer deltog i studien. Hälften arbetade på en statlig myndighet eller ett 
statligt verk. Övriga fyra deltagare hade erfarenhet som personalchefer från större 
företag i den privata sektorn med mellan 100 och 4000 anställda. Sex av deltagarna var 
kvinnor och två var män. Urvalet som tillämpades genom hela undersökningen var ett 
bekvämlighetsurval. Kriteriet för att delta var att respondenterna arbetade som eller 
hade arbetat som personalchefer och hade erfarenhet av rekrytering. Inledningsvis 
tillfrågades två respondenter, en man och en kvinna ur populationen statligt anställda 
personalchefer. Båda var cirka 40 år och hade 16 respektive sex års erfarenhet av 
rekrytering. Utifrån dessa två intervjuer gjordes en första analys som sammanfattades i 
en pilotanalys. Därefter intervjuades ytterligare två statligt anställda personalchefer. 
Båda var kvinnor och cirka 40 år. Den ena hade 15 års erfarenhet i arbetet och den andra 
fem år. Data från de fyra statligt anställda cheferna visade sig innehålla relativt liten 
variation mellan individer. Mot bakgrund av detta kontaktades per telefon fyra 
personalchefer i det privata näringslivet. Samtliga tackade ja till att delta. Dessa 
personalchefer var mellan 40 och 60 år gamla och hade mellan 4 och 35 års erfarenhet i 
yrket. Samtliga deltagare gav skriftligt sitt medgivande innan intervjuerna påbörjades.  
 
Datainsamling 
En halvstrukturerad intervjuguide användes som var utformad utifrån tidigare forskning, 
egna förkunskaper och med tanke på studiens frågeställningar. Frågeområdena var i 
stort följande: Rekrytering, Lagstiftning, Stöd/åtgärder, Konsekvenser, Tankar och 
Attityder. Insamling av data skedde genom enskilda intervjuer med var och en av 
respondenterna. Intervjuguiden justerades något efter de två första intervjuerna men var 
i stort sett densamma genom hela studien. Följdfrågor ställdes till respektive respondent 
beroende på hur den enskilda intervjun utvecklades. Varje intervju avslutades med en 
öppen fråga där intervjupersonen hade möjlighet att lägga till något som inte kommit 
med tidigare under intervjun. Sju av intervjuerna gjordes på respondentens arbetsplats 
medan en utfördes i offentlig miljö. Varje intervju var cirka 45 minuter lång och 
bandades för att därefter skrivas ned ordagrant. Respondenterna blev införstådda med 
att konfidentialitet av intervjusvar rådde och att de när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande. Deltagarna erbjöds att ta del av resultatet om detta var av intresse efter 
avslutat uppsatsarbete. 
 
Analys 
För att nå djupare förståelse och kunskap om ämnesområdet analyserades intervjuerna 
genom induktiv tematisk analys. Materialet i sin helhet lästes igenom för att få en 
helhetsbild och nyckelord markerades. Nyckelorden i respektive intervju jämfördes med 
övriga intervjuers nyckelord för att se om likheter respektive olikheter i formuleringarna 
kunde urskiljas. Nyckelorden grupperades och utmynnade inledningsvis i sju begrepp. 
Dessa delades slutligen upp i två stycken övergripande teman som belyser 
respondenternas syn på ämnet. Varje tema fick sex underkategorier för att uppnå en 
tydligare beskrivning. Materialet lästes igenom upprepade gånger för att hitta kategorier 
som kunde förknippas med respektive tema. Slutligen sammanfattades varje tema i en 
förklarande text och därefter plockades citat ur materialet för att belysa temats innehåll. 
De två teman med tillhörande underkategorier återfinns i resultatet.  
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Resultat 

 

De olika avsnitten nedan är sammanställda utifrån de två övergripande teman som vuxit 
fram under analysarbetet: 1. Hinder för rekrytering av funktionshindrade 2. Faktorer 
som främjar rekrytering av funktionshindrade. Tema nummer ett har sex 
underkategorierna vilka vart och ett belyser hinder av olika slag som intervjupersonerna 
ser när det gäller funktionshinder och rekrytering. Det andra temat har också sex 
underkategorier och innefattar intervjupersonernas syn på hur attityder kan förändras, 
hur de arbetar idag och vad de skulle vilja göra i framtiden.  
1. Hinder för rekrytering av funktionshindrade 
 
1.1 Tuff arbetsmarknad  
Intervjupersonerna beskriver en tuff arbetsmarknad med ett arbetsliv som alltmer 
effektiviserats. Personalstyrkan har slimmats och enklare arbetsuppgifter rationaliserats 
bort. Som en följd av en arbetsmarknad med få utlysta tjänster upplever 
intervjupersonerna svårigheter med att hantera det stora antalet ansökningar till varje 
tjänst. Att anställa en ny medarbetare är förenat med risker. En felrekrytering kostar 
både tid och pengar. En konsekvens blir att rekryteringarna utförs mycket nitiskt genom 
upprepade intervjuer och personlighetstest. För anställning söks helst av allt en person 
som till punkt och pricka uppfyller den kravprofil som utarbetats av arbetsgivaren. 
Personen ska ha bäst kompetens av de sökande, arbetslivserfarenhet, personlig 
lämplighet och social kompetens. De gånger det visar sig att cheferna inte är helt säkra 
på någon av sina slutkandidater avstår de vissa gånger från att anställa än riskera få fel 
person på tjänsten.  
 

”En del som söker är duktiga på att göra ett bra intryck. Det intrycket måste ju hålla 
hela vägen sen när de arbetar så det inte bara är förstahandsintrycket som är bra.”  

 
1.2 Funktionshindret i sig 
Det första som respondenterna tänker på när de hör ordet funktionshindrad är någon 
med ett fysiskt handikapp som exempelvis svårigheter att gå. Efter en stunds betänketid 
framkommer dock att funktionshinder även kan vara dolda saker såsom exempelvis 
synskada, dyslexi och kroniska sjukdomar av fysisk eller psykisk art. De flesta av 
respondenterna tror att personer med funktionshinder har det tufft på arbetsmarknaden. 
Några tror en anledning kan vara att unga med funktionshinder inte uppmuntras av 
samhället till att utbilda sig.  
 

”det är klart om man hela tiden blir inpräntad ”ha inte så stora förhoppningar för du 
har ett funktionshinder”. Jag menar, då kommer de aldrig att söka till vårt företag 
överhuvudtaget.”  

 
Några av cheferna förknippar funktionshindrade i arbetslivet med enklare arbeten. En 
personalchef menar att arbetsgivare kanske inte vågar anställa en funktionshindrad på 
en kvalificerad tjänst på en gång. I och med att arbetslivet alltmer effektiviserats så har 
dock dessa enklare arbeten i stort sett försvunnit vilket kan bidra till att 
funktionshindrade inte kommer in på arbetsmarknaden.  
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”På 70-80-talet fanns det många som gick på AMS-bidrag och det var ju ofta 
personer som hade något funktionshinder. De utförde sysslor i företaget, kopierade 
och servade avdelningar.” 

 
Rådet personalcheferna ger till en arbetssökande med ett funktionshinder är att betona 
sin kompetens. Samtidigt ser de en fördel i om personen har starkt självförtroende och 
förhåller sig till sitt funktionshinder på ett ansvarsfullt sätt. När det gäller dolda 
funktionshinder är uppfattningen att dessa säkert finns hos de sökande men att det är 
ovanligt att de framkommer. Svaren är varierande huruvida den sökande ska berätta om 
ett dolt funktionshinder. De flesta är dock överens om att den sökande bör berätta om 
sitt funktionshinder i de fall detta påverkar arbetet. Flera pekar samtidigt på att det kan 
finnas en risk för att rekryterarens bedömning påverkas negativt.  
  

”Det är möjligt att arbetsgivare om du redan i ansökan skriver ”jag är 
rullstolsbunden” väljer bort dig redan där. Då får du aldrig en chans att visa upp dig.” 

 
1.3 Ekonomiska hinder  
Flertalet av respondenterna bär på uppfattningen att anställning av en funktionshindrad 
kan få negativa konsekvenser för ekonomin. Framförallt handlar det om funderingar 
kring högre sjuklönekostnader. Flertalet tror att en anställd med ett funktionshinder 
oftare är sjukskrivna än andra. En annan ekonomisk aspekt som tas upp av 
intervjupersonerna är kostnader för anpassning av arbetsplatsen. Den ekonomiska 
sårbarheten beskrivs lite olika av statliga kontra privata arbetsgivare. Två av de statligt 
anställda personalchefer tror att myndigheter har ett större ekonomiskt utrymme för att 
anställa funktionshindrade än vad privata arbetsgivare har. Skillnaden ligger i att de 
privata företagen hela tiden har ett lönsamhetskrav på sig vilket inte gäller på samma 
sätt för en myndighet.  

 
”Om jag ska ta på mig arbetsgivarglasögonen så är det klart att det är enklare att 
anställa en som är fullt frisk. Självklart! Det kostar ju företaget att ha personer som är 
sjukskrivna då och då och som inte kan göra sitt jobb till 100 procent.” 

  
1.4 Fysiska hinder 
Intervjusvaren visar att långt ifrån alla arbetsplatser är tillgängliga för arbetssökande 
med funktionshinder. Ibland beror det på att lokalerna är omoderna eller att entrén är 
byggd på ett sätt som försvårar för rörelsehindrade att ta sig in. Personalcheferna är 
medvetna om att mycket fortfarande återstår att åtgärda. Några menar att arbetsgivaren i 
regel förutsätter att den som kommer till en anställningsintervju inte har något 
funktionshinder. Annonseringen av tjänster görs inte heller alltid på sätt som är 
tillgängliga för arbetssökande med exempelvis en synnedsättning. På några ställen har 
dock problemen börjat uppmärksammas och arbete pågår med att anpassa information 
såväl som lokaler för att göra dem mer tillgängliga för funktionshindrade. På andra 
ställen verkar arbetet inte ha kommit lika långt.  

 
”Det kanske inte är några stora förändringar som måste göras men det är ändå 
ingenting som är standardiserat, att trösklar är borttagna och att det finns automatiska 
dörrar på alla plan. Absolut inte, det gör det inte.” 
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1.5 Psykologiska hinder 
Intervjusvaren visar att anställning av en person med funktionshinder i många fall 
förknippas med negativt laddade värdeord. Ordet ”problem” dominerar starkt i samtliga 
intervjusvar när personalcheferna talar om funktionshinder och rekrytering. Även ordet 
”rädd” förekommer i de flesta intervjusvar. Några av intervjupersonerna antyder att de 
är medvetna om att bedömningen av en annan person i viss utsträckning görs på ett 
omedvetet plan och att detta kan leda till risk för diskriminering. 
 

”Jag tror det skulle vara frestande att nyttja funktionshindret som argument, i alla fall 
internt här i huvudet, för att man väljer bort den ena eller andra kandidaten, men jag 
tror man är på djupt vatten då. Man måste våga ta det omaket som det faktiskt kan 
innebära att ha en funktionshindrad person anställd på sin arbetsplats.”  

 
I vissa intervjusvar märks en tendens till att personalchefen sätter upp hinder åt den 
funktionshindrade istället för att fråga vilka hinder som eventuellt kan finnas. 
Konsekvensen blir att personalchefen tar ett eget beslut om arbetet är lämpligt för den 
funktionshindrade utifrån vad hon eller han själv tror. Trots exempel där den sökande 
varit fullt kvalificerad uppstår ända en tveksamhet kring om personen kan utföra arbetet 
på ett tillfredställande sätt på grund av funktionshindret.  
 

”om du har en person som sitter i rullstol och ska ut och resa land och rike runt och 
sälja våra produkter så funkar ju inte det så särskilt bra.”  

 
Hos flera av de tillfrågade personalcheferna framkommer att även andra personer än de 
själva är med och påverkar beslutsprocessen kring vem som ska rekryteras. Dessa 
personer kan vara mellanchefer, överordnade chefer eller inhyrd rekryteringspersonal. 
Därmed är beslutet om rekrytering inte alltid en persons verk utan flera och leder till att 
samstämmighet måste uppnås.  
 

”det var en person som hade haft en hjärnblödning när han var liten. Vi hade ju då en 
annan kandidat som hade allting och inte hade detta. Så då valde vi den personen 
istället. Chefen har ju också sitt ord med i spelet. Han gör ju också en bedömning så 
vi fick tyvärr tacka nej till honom. Men det var en jättetrevlig kille som ville jobba. 
Och jag tror att hade vi anställt honom så hade vi i och för sig fått en mycket lojal 
medarbetare, men det hade varit fel att sätta honom i den funktionen.”  

 
I stort sett alla personalchefer använder sig av uttrycket ”lika rekryterar lika” när de 
belyser vad som sker i bedömningen av en sökande. En chef beskriver hur hon ibland 
kan bli förtjust i någon på en intervju av den enkla anledningen att det är en trevlig 
person som påminner om henne själv. Som kontrast till den positiva känslan av att 
känna igen sig själv uttrycker flera personalchefer en rädsla när de ställs inför det 
motsatta; det vill säga att rekrytera någon olik dem själv. Många av cheferna uttrycker 
en osäkerhet inför vad som kan förväntas av en anställd med ett funktionshinder. 
 

”…man anställer någon som är lik en själv. Jag tror att män oftare rekryterar män 
och kvinnor oftare kvinnor. Man söker liksom sina som är lika. Man tittar inte på vad 
de har att tillföra, som är någonting annat.” 
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”en vanlig Svensson som fyller kriterierna för tjänsten som utlyses, där har man 
liksom en norm att gå efter att här fungerar personen och kommer arbeta normalt. 
Man har ingen sån norm eller mall för en funktionshindrad person med det ena eller 
andra problemet.”  

 
När det gäller sociala kontakter i arbetslivet utgår flera av personalcheferna i sin 
bedömning från det som anses vara ett normalt beteende. En faktor som tas upp av flera 
är vad som är lämpligt när det gäller graden av sociala kontakter med kunder. 
Uppfattningen hos vissa är att detta bör anpassas till hur funktionshindret ser ut och vad 
som kan anses vara lämpligt.  
 

”Han skulle ha mycket kundkontakter och vara supporttjänst och då måste man vara 
snabb i tanken” 
 
”Han kunde dregla och det var inte alltid så presentabelt på kundmöten” 

 
1.6 Lagstiftning 
När diskrimineringslagstiftningen kommer på tal uttrycker majoriteten av 
personalcheferna en märkbar trötthet. Lagen upplevs tvingande och kravfylld. Många 
menar att det finns en risk för att dessa dokument enbart förblir skrivbordsprodukter. I 
stort sett alla respondenter anser att lagen är verkningslös när det gäller att på allvar 
komma åt diskriminering och förändra attityder i rekryteringssammanhang. En 
respondent menar att visst finns det kunskap om diskrimineringslagstiftningen men det 
är inget som används i det dagliga, praktiska arbetet med rekrytering. Få tror på att 
pekpinnar och hot om skadestånd är en fruktbar väg för att förändra attityder. En 
respondent menar att en risk med detta är att arbetsgivare anlitar konsulter för att få 
hjälp med att ”klättra runt paragrafer”. Förlikning med en individ som utsatts för 
diskriminering går alltid att få till stånd men det är inget som hjälper gruppen 
arbetssökande med funktionshinder.  
 

”Lagstiftningen är ju väldigt mycket att man inte får diskriminera. Den är ju väldigt 
negativt hållen så att säga och dessutom är det väldigt, väldigt svårt att bevisa 
diskriminering. Visst det behövs som en lägsta nivå men golvnivå kan ju inte vara 
önskad nivå.” 
 
”Det borde finnas några morötter eller någon slags positiv variant” 

 
2. Faktorer som främjar rekrytering av funktionshindrade 

 
2.1 Lagstiftning 
Det positiva med lagstiftningen om förbud mot diskriminering som personalcheferna tar 
upp är att den trots allt är ett viktigt uttryck för samhällets värderingar. Flera menar att 
lagen gör att frågan om människors likabehandling på arbetsmarknaden lyfts till 
diskussion och på så sätt förs saken framåt.  
 

”Ofta resonerar man ”nu har det kommit en ny lag, suck!” men den har ju vuxit fram 
ur någonting där man ändå har tagit lite ställning.” 
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2.2 Erfarenhet 
De personalchefer som har egen erfarenhet av funktionshindrade på arbetsplatsen har en 
mer positiv attityd till denna grupp. Eventuella problem som uppkommit lyfts inte fram 
utan snarare den goda arbetsprestation personen gjort. Vid en första fråga om det finns 
funktionshindrade på arbetsplatsen blir i många fall respondenterna tysta och funderar. 
Vartefter intervjun fortgår återkommer de till frågan och har då identifierat flera 
personer med funktionshinder.  
 

”..någon refererade till en av mina kollegor som ”den svårt handikappade kvinnan” 
varpå jag på fullt allvar inte fattade vem de menade…jag hade aldrig tänkt på henne 
som den svårt handikappade kvinnan”  

 
Intervjusvaren visar att de som har erfarenhet av att anpassa lokaler eller arbetsuppgifter 
med hjälpmedel är mer positiv inställd till att rekrytera någon med funktionshinder. En 
personalchef berättar om en sökande till en tjänst som webbredaktör som vid intervjun 
visade sig vara blind. Den spontana reaktionen var en förundran över hur arbetet kunde 
utföras utan att kunna se. Personalchefen konstaterade dock att eftersom den sökande 
fungerade i en liknande tjänst på sin förra arbetsplatsen måste detta även fungera hos 
dem.  
 

”På en arbetsplats där man har en del anställda med funktionshinder så är det inte så 
farligt att plocka in någon till. Man blir inte rädd för att någon kommer och vinglar 
med en käpp”  

 
2.3 Mångfaldsarbete 
Mångfaldsarbetet hos de statliga personalcheferna har sin utgångspunkt ur direktiv från 
regeringen. Vissa av cheferna redogör för policydokument och utarbetande av planer för 
att verka för mångfald på arbetsplatsen. De statliga myndigheterna har i uppdrag av 
regeringen att verka för mångfald genom att se till att personalen speglar alla 
samhällsmedborgare. Mot bakgrund av detta menar en personalchef att det till och med 
kan vara en fördel för den arbetssökande att ha ett funktionshinder när jobb söks på en 
statlig arbetsplats. En av de statligt anställda personalcheferna beskriver mångfalden på 
arbetsplatsen som en kultur som medvetet har odlats. Uppfattningen är att olikheter 
visserligen kan innebära praktiska konsekvenser men att olikheten i sig också kan vara 
av positiv betydelse och därför värd att arbeta för.    
 

”Ska vi bara ha friska käcka människor som är gifta, har två och ett halvt barn och en 
hund? Jättetråkigt! Inte heller speglar vi befolkningen som vi ska hjälpa. Staten 
måste ju ändå på något sätt spegla vilkas uppdrag vi jobbar på.”  
 
”Arbetsplatsen har varit bra förut för att vi har varit så olika på alla möjliga håll och 
kanter.” 
 

2.4 Vinstintresse 
När det gäller de privata företagens motivering för att arbeta med mångfald har detta 
framförallt sin utgångspunkt i ett ekonomiskt tänkande. Vinsten står i fokus och det 
finns olika sätt att använda mångfald för att nå dit. Ett första argument som flera av 
respondenterna för fram är att det är viktigt att framstå på ett bra sätt för sina kunder och 
på så sätt öka goodwill. En personalchef på ett teknikföretag menar att de med hjälp av 
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den kunskap som anställda med funktionshinder har kan ta fram produkter som i 
förlängningen kan säljas till gruppen funktionshindrade.  
 

”Det finns inget socialt åtagande eller någon solidaritet med grupper även om det 
kanske har en faktor. Men det är inte det som är det rent överlevnads- och 
vinstdrivande egentligen.” 
 
”Jag tror att det är jättekrasst. Företaget vill tjäna pengar. Så enkelt är det. Och det 
handlar om att de som vi anställer i de här olika grupperna de finns ju också 
representerade bland våra kunder.” 

 
2.5 Medkänsla 
Personalcheferna visar en medkänsla för gruppen funktionshindrade och uttrycker en 
önskan om att attityden till att anställa funktionshindrade skulle förbättras. För att detta 
ska förverkligas lägger intervjupersonerna fram olika förslag. En personalchef betonar 
att attitydförändring och modet att anställa olikheter kräver ett nytt sätt att tänka. En 
annan respondent anser att det är viktigt att betona det positiva som funktionshindrade i 
arbetslivet kan bidra med. Ett sätt är att föra fram de goda exemplen för att på så sätt 
komma ifrån synen att funktionshinder innebär problem.  
 

”Lisa Svensson med det här handikappet har gjort en fantastisk karriär på det här 
företaget. Så här mycket har företaget haft nytta och tjänat på den enorma lojaliteten 
som den här personen kommer med.”   

 
Som en hjälp för att motverka en felaktig bedömning vid en rekrytering tar flera av 
personalcheferna fasta på att det trots allt är kompetensen som ska stå i fokus. I 
lockelsen mellan att anställa sin likhet och begå lagbrott genom att avfärda olikheter tar 
flera av personalchefer stöd i uppfattningen att det trots allt ska vara kompetensen som 
avgör vem som anställs. 
 

”Personligen skulle jag försöka stå över det här, försöka bedöma hans eller hennes 
professionella kompetens och bortse från det funktionshinder som personen har.” 
 
 ”Även om det är gulligt och vackert att diskutera mångfald så finns det även hos mig 
en stålkärna i det här. Det handlar om att få den bästa kompetensen och sen spelar det 
ingen roll hur den kroppen ser ut som den här kompetensen sitter i.” 

 
2.6 Vilja till förändring 
Flertalet respondenter tror att det skulle vara bra med en större betoning på ett proaktivt 
förhållningssätt i arbetet med att ge funktionshindrade lika möjligheter på 
arbetsmarknaden. Två av respondenterna för fram förslaget att rekryterare skulle få 
utbildning och coachning i att anställa utan att diskriminera. En respondent föreslår att 
diskrimineringsombudsmännen skulle arbeta med detta. En annan menar att 
universitetets utbildning för personal- och arbetslivsfrågor borde ha undervisning kring 
de här frågorna. Några har även uppfattningen att den andra parten, den arbetssökande, 
skulle kunna vara hjälpt av en mentor. Detta mentorskap skulle syfta till att öka den 
funktionshindrades självförtroende samt ge råd kring vad den arbetssökande ska tänka 
på i kontakten med en presumtiv arbetsgivare. En personalchef berättar att de på sin 
arbetsplats tillsatt en grupp anställda som antingen själva har ett funktionshinder 
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alternativt är intresserad ämnet. På detta sätt hoppas företaget få fram idéer hur arbetet 
kan göras möjligt för olika sorters funktionshinder trots begränsningar av olika slag.  
 

”Det finns nog väldigt mycket man kan göra för att det ska bli lättare för 
funktionshindrade, även för statliga arbetsgivare. Jag tror inte den här frågan riktigt 
är så prioriterad som den borde vara. Alla människor ska ha samma förutsättningar. 
Men det är ju inte så.” 
 

 
Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka hur personalchefer tänker kring arbetssökande med 
funktionshinder och därmed få ny kunskap och förståelse för området. Resultatet visar 
att det finns flera slags hinder för rekrytering av funktionshindrade av såväl praktisk 
som psykologisk karaktär. Diskrimineringslagstiftningen har enligt personalcheferna en 
tendens att i det vardagliga rekryteringsarbetet bli en skrivbordsprodukt. Trots detta 
anses lagen viktig eftersom den bidrar till att lyfta frågan om lika behandling till 
diskussion. Förändrade attityder kräver dock något mer än lagstiftning enligt deltagarna. 
Resultatet visar att personalchefernas erfarenhet av funktionshindrade på arbetsplatsen 
är en viktig komponent för att våga anställa fler medarbetare med funktionshinder. 
Andra betydande faktorer är medkänsla samt vilja till förändrade attityder. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet diskuteras utifrån de två övergripande tema som framkommit. Avsnittet 
inleds med att diskutera de mest framträdande hindren för rekrytering av 
funktionshindrade för att sedan övergå i en diskussion om de faktorer som bidragit till 
att främja rekrytering av funktionshindrade. Eftersom det framkommit i resultatet att 
diskrimineringslagstiftningen både kan hindra och främja rekrytering av 
funktionshindrade diskuteras detta under en egen rubrik. I anslutning till detta redogörs 
för ny teori som inte tagits upp i inledningen. Detta motiveras av det något oväntade 
resultat som studien visar angående lagstiftningens dubbla konsekvenser.  
 
Hinder för rekrytering av funktionshindrade 
 
Stereotyper & sociala attityder 
Resultatet visar på ett schablonmässigt tänkande kring arbetssökande med 
funktionshinder i linje med Handikappombudsmannens rapport 
(Arbetsmarknadsdepartementet Ds 1996:56). Flertalet av personalcheferna visar i olika 
hög utsträckning tendenser till ett stereotypt tänkande kring arbetssökande med 
funktionshinder. I uppfattningen om denna grupp dras slutsatser om att alla med 
funktionshinder har vissa egenskaper som exempelvis högre sjukskrivningsfrekvens. 
Enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) beror denna kategorisering på att 
personalcheferna har ett behov av att organisera sin tillvaro. Resultatet visar att det sker 
en förenkling av den information rekryteraren utsätts för i mötet med en arbetssökande 
med ett funktionshinder. På detta sätt menar Kaufmann och Kaufmann (1998) skyddar 
sig chefen från kognitiv överbelastning och ges vägledning kring sitt agerande. Risken 
med det stereotypa tänkandet är dock att det kan leda till fördomsfullhet och en felaktig 
bedömning av den arbetssökande med ett funktionshinder något som också 
framkommer i delar av resultatet. Resultatet styrker även i vissa avseenden ABC-
modellen rörande beståndsdelarna i en attityd. I vissa intervjusvar märks tydligt hur 



 14 

personalchefens attityd mot den funktionshindrade skapas under rekryteringsprocessens 
gång. Personalchefen inleder med att beskriva sina värderingar och tankar kring den 
funktionshindrades begränsningar i förhållande till vad tjänsten kräver. Därefter 
beskrivs känslor inför den arbetssökande i form av exempelvis empati. Slutligen 
framträder beteendekomponenten där respondentens intention till handling 
framkommer. I exemplet med den arbetssökande med en hjärnskadade (se resultat 1.5) 
leder den slutgiltiga attityden som formats till att anställning nekas. Valet faller istället 
på en person utan funktionshinder med samma kompetens. Även Fiskes teori om 
människans motivation till agerande utifrån sociala förhållanden styrks i detta avseende. 
Personalchefen hänvisar till sin överordnade chef angående det slutgiltiga beslut som 
tagits kring vem som ska anställas.  
 
Diskriminering 
Resultatet visar att intervjupersonerna reagerar stereotypt i olika hög utsträckning i 
mötet med funktionshindrade arbetssökande. Kaufmann & Kaufmann (1998) förklarar 
det med att benägenheten för ett stereotypt förhållningssätt är individuellt och grundar 
sig i betraktarens perception. Vissa av intervjupersonerna verkar inte främmande för att 
anställa någon med funktionshinder medan andra uttrycker en större osäkerhet. Flertalet 
av personalcheferna i studien förknippar dock anställning av en funktionshindrad med 
problem av olika slag. I de fall där personalchefen väljer att förstärka den 
arbetssökandes funktionshinder som något negativt och problematiskt blir risken att 
personen inte anställs. Positiva saker hos den arbetssökande som skulle kunna peka på 
motsatsen förbises. Häri ligger en risk för diskriminering vilket kan bli en konsekvens 
av att rekryterarens slutsatser dras utifrån en stereotyp kategorisering. Enligt 
lagstiftningen får arbetsgivaren inte missgynna en arbetssökande på grund av 
funktionshindret. Frågan är om det i ovanstående nämnda exempel (resultat 1:5) är 
funktionshindret i sig som gör att personen inte anställs. Om kompetensen var den rätta 
och möjligheter funnits för arbetsgivaren att som det står i lagtexten ”skapa en 
jämförbar situation för personen med funktionshinder och om det var skäligt att kräva 
det” skulle detta förfarande kunna klassas som diskriminering. 
 
Anställningsintervjun 
Resultatet tyder på att det råder stor försiktighet hos personalcheferna när det gäller att 
ta beslut om vem som ska anställas. När cheferna möter en arbetssökande med ett 
funktionshinder utlöses ett schema rörande personens egenskaper och kvalitéer i 
enlighet med tidigare psykologisk forskning. Stone och Sawatzkis (1980) forskning 
visar att intervjuaren kan inta ett skeptiskt förhållningssätt mot den sökande och leta 
efter tecken som stöder ett avslag. Denna studies resultat styrker detta förhållningssätt. 
Flertalet av personalcheferna utgår i sitt resonemang från normen om det normala i 
rekryteringssammanhang. Intervjupersonerna målar upp hinder i sin tankevärld för att 
arbetsuppgifterna i en tjänst inte är möjliga att utföra för den funktionshindrade. Stone 
och Sawatzki menar att bevisbördan ligger hos den funktionshindrade i att övertyga 
arbetsgivaren. Resultatet styrker även denna teori. Personalchefernas råd till den 
arbetssökande med funktionshinder är att betona sin kompetens och visa upp ett starkt 
självförtroende i mötet med en arbetsgivare. Dessutom vill de gärna bli övertygade om 
att funktionshindret hanteras på ett bra sätt och inte inverkar på arbetet.   
 
Praktiska hinder 
Resultatet visar att brist på anpassning av lokaler fortfarande utgör ett problem för att 
funktionshindrade ska ha full tillgänglighet till arbetslivet. Även ekonomiskt negativa 
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konsekvenser är en betydande faktor för arbetsgivaren i sitt beslut om anställning. 
Personalcheferna betonar framförallt kostnader för sjukskrivning vilket också är 
samstämmigt med Arbetsmarknadsdepartementets undersökning (Ds 1996:56). Även 
vissa personalchefernas okunskap kring hjälpmedel och ekonomiskt stöd från staten går 
i linje med Arbetsmarknadsdepartementets uppgifter. I resultatet framkommer att 
personalcheferna tror att en del funktionshindrade har brist på utbildning och 
arbetslivserfarenhet varför de sällan ses i rekryteringssammanhang. Statistiska 
centralbyråns siffror kring funktionshindrades utbildningsnivå styrker detta antagande 
(”Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden” 4:e kvartalet 2004).  

 
Faktorer som främjar rekrytering av funktionshindrade 
 
Medkänsla och Erfarenhet 
Resultatet pekar på att personalcheferna har stor medkänsla för gruppen 
funktionshindrade och en önskan om att förändra attityder. Loo´s (2002) forskning visar 
dock att medkänsla i sig inte förändrar attityden till att anställa människor med 
funktionshinder. Även graden av upplevt besvär för arbetsgivaren spelar en 
dominerande roll. Resultatet styrker Loo´s teori. Personalcheferna associerar anställning 
av en person med funktionshinder i hög utsträckning med problem. Vid en sökning på 
ordet ”problem” i intervjusvaren fås sammanlagt 51 träffar. En jämförelse med ordet 
möjligheter ger enbart sju träffar.  Denna inställning kan resultera i att deras attityd till 
att rekrytera påverkas i negativ riktning. Mest gynnsamt för en positiv attityd till att 
anställa funktionshindrade var enligt Loo kombinationen litet besvär och stor 
medkänsla. Personalchefen i studien som beskriver sitt möte med en blind 
arbetssökande till en tjänst som webbredaktör kan stämma in på ovanstående samband 
(resultat 2:2). Inledningsvis upplever personalchefen obekväma faktorer i form av 
uppenbara hinder (synskada) hos den sökande för att arbeta som webbredaktör. Känslan 
av besvär minskar dock genom att personalchefen erfar hur funktionshindret hanterats 
på den arbetssökandes tidigare tjänst och leder till att attityden till att anställa vänder 
och blir mer positiv.   
 
Resultatet visar att personlig erfarenhet av funktionshindrade på arbetsplatsen på ett 
avgörande sätt förmår att förändra attityder till funktionshindrade. Samtliga 
komponenter i ABC-modellen (känslor, tankar och intentioner) påverkas i positiv 
riktning. Effekten av den egna erfarenheten är i vissa fall så stark att personalchefen inte 
längre identifierar funktionshindrade medarbetare som tillhörande gruppen 
funktionshindrade. Detta förhållningssätt styrks av vad Institutet för 
arbetsmarknadsutvärdering (IFAU) kommit fram till i sin undersökning kring hur ett 
ursprungligt negativt tänkande förändras genom upplevelsen av funktionshindrade på 
arbetsplatsen. Egen erfarenhet leder också till att osäkerheten kring att anställa minskar 
hos personalcheferna. Den tidigare uppfattningen att funktionshindrade innebär problem 
för arbetsgivaren förändras. Istället betonas vad den funktionshindrade bidragit med i 
positiva aspekter Detta går i linje med Loo´s (2002) studie som visade att det fanns ett 
samband mellan stor medkänsla för funktionshindrade och uppfattningen att dessa 
individer berikar arbetsplatsen.  

.    
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Lagstiftning  
 
Resultatet visar att personalcheferna anser att diskrimineringslagstiftningen är positiv 
eftersom den lyfter frågan om lika behandling på arbetsmarknaden till diskussion. Den 
mest framträdande uppfattningen i resultatet är dock att lagen har ringa betydelse i det 
vardagliga rekryteringsarbetet och i syftet att förändra grundläggande attityder. Denna 
teori stöds av Klein et al (2003) forskning som visar att en enskild individs stereotypa 
uppfattning är svår att påverka enbart genom information. Med tanke på ovanstående 
forskning kan rekryterarens ursprungliga schablonmässiga tänkande inte förändras 
enbart genom tillgång till information i lagtexten. För att rekryteraren ska förmå ändra 
sina scheman kring den arbetssökande krävs enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) en 
komplex kognitiv process som förutsätter utrymme i hjärnans 
informationsbearbetningsystem.    
 
Proaktivtet kontra reaktivtet 
Lagstiftningen har till uppgift att vägleda medborgarnas handlande i en viss riktning. 
Resultatet visar att många av personalchefernas har en negativ attityd till lagstiftningen 
kring förbud mot diskriminering. De upplever den tvingande och kravfylld och 
uttrycker trötthet och uppgivenhet. Som kontrast till detta uppvisar flertalet av cheferna 
entusiasm och kreativitet när de talar om eget initierat arbete för att åstadkomma 
förändrade attityder. Detta sätt att reagera finner stöd i Carlsson och Nilssons teori 
(1999) om reaktiva och proaktiva attityder. Enligt författarna resulterar de olika 
förhållningssätten i vitt skilda utfall när det gäller människans vilja att ta ansvar i olika 
situationer. Den människa som styrs av andra menar Carlsson och Nilsson reagerar med 
en reaktiv attityd. Reaktivitet präglas av ett negativt förhållningssätt hos individen. Hon 
upplever sig vara ett offer för omständigheterna och utan kontroll. Reaktionen blir 
passivitet, rädsla för förändringar och en inlärd hjälplöshet som förvaltar det bestående. 
Motsatsen är den proaktiva attityden där människan styr sig själv. Individen präglas av 
ett positivt förhållningssätt och är förändringsbenägen. Hon gör medvetna val utifrån 
egna initiativ vilket leder till en känsla av kontroll och att vara ansvarig för sina 
handlingar.  

 
Allmänna reflektioner 
 
Mot bakgrund av den forskning som finns kring människans sätt att reagera 
psykologiskt behövs mer än lagstiftning och tillgänglighetsarbete för att komma till rätta 
med diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet. När det gäller lagstiftningen 
finns en risk för att den kan bli kontraproduktiv. Syftet är att vägleda rekryterare till ett 
fördomsfritt förhållningssätt. Reaktionen kan dock bli den motsatta på grund av 
personalchefens psykologiska reaktionsmönster. Istället för att åstadkomma förändrade 
attityder befästs de rådande i och med den reaktiva reaktionen. Personalchefen kan 
exempelvis reagera med att förvalta tidigare invanda rutiner och förhållningssätt i 
rekryteringsprocessen istället för att fullt ut ta ansvar för att förändra sitt bemötande i 
enlighet med lagstiftningen. I detta avseende bidrar diskrimineringslagstiftningen till att 
snarare befästa en negativ attityd i förhållandet till minoritetsgrupper istället för att 
förändra den i positiv riktning.  
 
I resultatet redovisas hinder för rekrytering i två kategorier; praktiska och psykologiska. 
Kan det dock vara så att även de hinder som framstår som praktiska i grund och botten 
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också är psykologiska? En personalchef menar exempelvis att arbetsgivaren utgår från 
att den som kommer till en anställningsintervju inte har något funktionshinder. En 
attityd på ett psykologiskt plan får effekter på det praktiska eftersom arbetsgivaren inte 
medverkar till att anpassa arbetsplatsen för människor med olika funktionshinder. 
Hindret är praktiskt och skulle kunna åtgärdas men eftersom hindret också finns på ett 
psykologiskt plan bromsas tillgänglighetsarbetet upp.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att studien visar en tendens till ett schablonmässigt 
tänkande kring arbetssökande med funktionshinder. Parallellt finns dock en 
medvetenhet kring det felaktiga i att bedöma människor stereotypt och en önskan om att 
frigöra sig från detta. Ett prestationsinriktat arbetsliv med inslag av elittänkande i 
kombination med rädsla för det okända utgör dock en farlig grogrund för 
diskriminering. Funktionshindrades utanförskap på arbetsmarknaden innebär stora 
kostnader för staten samt mänskligt lidande för den enskilda individen. Resultatet visar 
att formandet av personalchefens attityd är komplex och har inslag av omedvetna 
komponenter. Trots detta kan ansvaret för fördomsfulla attityder i 
rekryteringssammanhang inte helt hänvisas till individens omedvetna processer.   
Ytterst få människor vill dock medvetet bidra till diskriminering av andra. Det är därför 
viktigt att i arbetet med att bekämpa fördomar och diskriminering ha kunskap om den 
psykologiska problematik som påverkar individens beteende. 
 
Mot bakgrund av tidigare forskning och denna studies resultat bör regering och andra 
instanser inte enbart förlita sig till lagen samt tillgänglighetsarbete för att 
funktionshindrade ska uppnå lika möjligheter på arbetsmarknaden. Även den 
psykologiska aspektens betydelse vid rekrytering bör tas i beaktande och undersökas 
närmare. Resultatet visar att erfarenhet, medkänsla och egna initiativ är avgörande 
faktorer för att åstadkomma förändrade attityder. För att få störst effekt bör initiativet att 
förändra attityder komma från den enskilda individen. Med tanke på det positiva 
förhållningssätt som framkommer i intervjusvaren i detta avseende är detta en viktig 
kraft att ta till vara i arbetet för lika behandling på arbetsmarknaden.  

 
Begränsningar och problem med studien 
 
Syftet med studien var att undersöka hur personalchefer inom statlig och privat sektor 
tänker kring rekrytering av personer med funktionshinder. Delar av resultatet har funnit 
stöd i tidigare psykologisk forskning kring varför funktionshindrade utestängs från 
arbetsmarknaden. Likaså överensstämmer studien med undersökningar kring 
funktionshinder och rekrytering gjorda av Handikappombudsmannen (HO), Institutet 
för arbetsmarknadsutvärdering (IFAU) samt Statistiska centralbyrån (SCB).  
 
När det gäller studiens generaliserbarhet så är den i viss mån begränsad. Resultatet kan 
inte sägas representera vad personalchefer i Sverige generellt anser om ämnet 
funktionshinder och rekrytering. Trots detta visar studien en stark tendens till 
samstämmighet i intervjusvaren. Det gäller framförallt i förhållningssättet till lagen, 
beskrivningarna av en tuff arbetsmarknad och uppfattningen om funktionshindrade i 
arbetslivet. Även begreppet ”lika rekryterar lika” framkommer i majoriteten av 
intervjusvaren. Mot bakgrund av detta samt att delar av resultatet stöds av tidigare 
forskning kan studien sägas ha relevans och god validitet.  
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Intervjuaren hade genom egen erfarenhet av att vara arbetssökande med ett 
funktionshinder viss förförståelse för ämnet. Intervjuarens förförståelse kan ha medfört 
en risk för confirmation bias (Langemar, 2005) genom selektiv uppmärksamhet. Vid 
insamlandet av data har forskaren dock medvetet inriktat sig på att förstå 
intervjupersonernas upplevelse av funktionshinder och rekrytering och särskilt 
uppmärksamma den egna förförståelsen. Dessutom har ett flexibelt förhållningssätt 
använts till intervjuguiden. Den egna förförståelsen kan även ha varit positiv för studien 
exempelvis gällande att välja relevanta frågor till intervjuguiden. 
 
Två av deltagarna hade kännedom om intervjuarens funktionshinder innan intervjun 
genomfördes medan resterande sex deltagare saknade kunskap om detta. Validiteten kan 
ha påverkats av social önskvärdhet i de två fall där respondenterna kände till 
intervjuarens funktionshinder i förväg. Även intervjupersonernas förhållande till sin 
arbetsgivare kan ha resulterat i social önskvärdhet och därmed påverkat intervjusvaren i 
positiv riktning.   
 
Förslag till vidare forskning 
Det är av stor vikt att fortsätta forska på området rekrytering och funktionshinder. 
Ytterligare kunskap om hur diskriminering uppstår kan bidra till att identifiera de hinder 
som idag står i vägen för funktionshindrade på arbetsmarknaden. Personalchefers 
rekryteringsbeteende beträffande gruppen funktionshindrade är ett intressant område. 
Ett annat forskningsområde som framkommit i resultatet är den dubbla effekt som 
diskrimineringslagstiftningen kan leda till. 
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