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Förord 

Detta examensarbete är resultatet av studier från höstterminen 2018 till början av våren 2019 

inom kursen Företagsekonomi C med inriktning Organisationsteori. 

Examensarbetet sätter punkt för våra treåriga kandidatprogram på Södertörns Högskola. Som 

resultat av studien har vi som skribenter fått en ökad insikt och förståelse om hur en normativ 

rekryteringsprocess fungerar samt hur funktionshindrade individer upplever den. Vi vill börja 

med att tacka vår handledare Emilia Kvarnström för hennes assistans under skrivandets gång. 

Vi vill även skicka tack till Daniel Johansson på MISA & Hjärnkraft som har hjälpt oss komma 

i kontakt med studiens respondenter. Till sist vill vi även tacka alla respondenter som gjorde 

denna studie möjlig genom att medverka i våra intervjuer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att skapa en djupare förståelse kring hur rekryteringsprocessen upplevs 

av funktionshindrade individer. Studien avgränsar sig till individer med osynliga 

funktionshinder i Stockholmsområdet. För att undersöka detta formulerades en 

huvudfrågeställning samt två delfrågor. Dessa frågor handlar om hur individerna upplever 

rekryteringsprocessen, vilka hinder de upplever och hur de väljer att hantera dessa hinder.  

Studien har använt en beskrivning av en normativ rekryteringsprocess för att redogöra vad 

varje individ behöver gå igenom på väg till sin framtida anställning. Vidare har studien även 

använt teorier om affektiva tillstånd för att diskutera varför individer kan uppleva saker på ett 

visst sätt. I denna studie genomfördes tio semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri. 

Det resultat som framkom var att funktionshindrade individer upplever rekryteringsprocessen 

som problematisk och svår. Studien kom fram till att funktionshindrade individer kan uppleva 

olika dilemman i sitt arbetssökande. Dessa dilemman handlar om när och hur det är bäst att 

berätta om sitt funktionshinder. Vidare visar studien att upplevelsen i rekryteringsprocessen 

skiljer sig beroende på individens ålder. Funktionshindrade individer med längre 

arbetslivserfarenhet har utvecklat en förståelse för frågorna kring funktionshindret. 

Funktionshindrade individer med mindre arbetslivserfarenhet upplevde samma frågor som 

chockerande och kränkande. Dessutom tar studien upp att lönebidraget kan användas som en 

strategi för att hantera ett nekande i rekryteringsprocessen. Slutligen beskrivs det hur lojala 

funktionshindrade individer kan bli mot företaget som erbjuder dem en anställning. 
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Abstract 

This study aims to create a deeper understanding of how the recruitment process is perceived 

by disabled individuals. The study is limited to individuals with invisible disabilities in the 

Stockholm area. To investigate this, a main question and two sub-questions were formulated. 

These questions regard how the individuals experience the recruitment process, what obstacles 

they experience and how they choose to handle these obstacles. 

The study has used a description of a normative recruitment process to describe what each 

individual needs to go through on the way to his/her future employment. Furthermore, the 

study has also used theories of affective states to discuss why individuals can experience things 

in a certain way. In this study, ten semi-structured interviews were conducted to collect 

empirical data. The result that emerged was that disabled individuals experience the 

recruitment process as problematic and difficult. The study concluded that disabled individuals 

can experience different dilemmas in their search for employment. These dilemmas are 

regarding when and how it is best to inform their employer about their disability. Furthermore, 

the study shows that the experience in the recruitment process differs depending on the age of 

the disabled individual. Disabled individuals with longer work experience have developed an 

understanding of the questions surrounding the disability. People with disabilities with less 

work experience experienced the same questions as shocking and offensive. In addition, the 

study concludes that the wage contribution can be used as a strategy for managing a refusal in 

the recruitment process. Finally, it describes how loyal disabled individuals can be against the 

company that offers them employment. 
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1. Introduktion 

Arbete och anställning är en grundläggande mänsklig rättighet (Förenta Nationerna, 2006). 

Sysselsättning kan förbättra livskvaliteten, psykisk hälsa, sociala nätverk och social integration 

(Dunstan, Falconer & Price, 2017). Samtidigt är arbetslöshet kopplad till ökad förekomst av 

depression, ångest och en sämre livskvalitet (Dutta, Gervey, Chan, Chou & Ditchman, 2008). 

Ett lands ekonomi bygger på att så många individer som möjligt är i arbete vilket även 

inkluderar individer med funktionshinder (Henry, Petkauskos, Stanislawzyk & Vogt, 2014; 

Dutta et al., 2008). Enligt Erickson, Lee & Von Schrader (2012) är sysselsättningsgraden i 

USA cirka 30% för funktionshindrade individer i arbetsför ålder jämfört med 75% för individer 

utan funktionshinder (Erickson et al., 2012). Ungefär två tredjedelar av arbetslösa amerikanska 

individer med funktionshinder är villiga att arbeta men kan inte finna någon anställning 

(National council, 2007) bland annat på grund av att arbetsgivare är tveksamma till att anställa 

dem på grund av oro för huruvida de kan utföra sina arbetsuppgifter (Burke, Bezyak, Fraser, 

Pete, Ditchman & Chan, 2013). Enligt siffror från SCB är sysselsättningsgraden hos individer 

med funktionsnedsättning 62 procent i Sverige. Bland individer som har nedsatt 

funktionsförmåga som resultat av ett funktionshinder är sysselsättningsgraden 56 procent. 

Denna siffra kan jämföras med 81 procent i den övriga befolkningen (SCB, 2018).  

 

Funktionsnedsättning definieras av Socialstyrelsen som en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning en funktionsnedsättning 

innebär för en person i relation till sin omgivning. Det finns således både fysiska och psykiska 

funktionshinder. Till de psykiska funktionsnedsättningarna räknas psykiska störningar. Termen 

"psykisk störning" infördes i och med nuvarande tvångslagstiftning, lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) som fastslogs 1991/1992. Psykiska funktionshinder är inte omedelbart 

synliga och kan därför även beskrivas som osynliga funktionshinder. Psykiska störningar avser 

personlighetsstörningar som skiljs från psykiska sjukdomstillstånd. Termen psykisk 

funktionsnedsättning förespråkas då detta inkluderar ohälsa i begreppet (Socialstyrelsen, 2016). 

Handikapp används i vardagligt tal som en synonym till funktionsnedsättning. Det 

överensstämmer dock inte med officiellt språkbruk. Ordet handikapp uppfattas dessutom av 

många personer som nedsättande och diskriminerande. Inom olika patientorganisationer 

förespråkas begreppet funktionsvariation (Socialstyrelsen, 2016). 
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De funktionshindrades roll på arbetsmarknaden är något som uppmärksammas även i Sverige. 

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att funktionshindrade i Sverige har svårt att få 

anställning. Funktionshindrade individer saknar i större grad eftergymnasial utbildning jämfört 

med den övriga befolkningen (SCB, 2018). Funktionshindrade individer med eftergymnasial 

utbildning har ändå svårigheter att få anställning. Dessa individer lyfts fram i media, i statistik 

från arbetsmarknaden samt från de organisationer som är tillägnade till att öka 

sysselsättningsgraden hos dessa individer, exempelvis MISA och Hjärnkraft.  

1.1 Litteraturgenomgång 

1.1.1 Stereotyper hos arbetsgivare 

Diskriminering på en arbetsplats är ett stort problem för funktionshindrade individer (Antonak 

& Livneh, 2000). Oftast ses det som att det är personen i fråga som ‘’äger’’problemet istället 

för att individens begränsningar beror på arbetsmiljön (Kaplan, 2000). Den vanligaste typen av 

diskriminering som funktionshindrade drabbas av är negativa attityder hos arbetsgivare (SCB, 

2018). Smart (2001) argumenterar för att dessa attityder, eller stereotyper, mot 

funktionshindrade individer beror på en anknytning mellan funktionshinder och välgörenhet, 

finansiell kompensation och förmånlig behandling. Stereotyperna leder till en genomgripande 

negativ attityd som fokuserar på en persons funktionshinder snarare än på en persons förmåga 

(Smart, 2001).  

  

Stereotypes of any kind lead to behaviors and actions that limit and reduce the 

opportunities of people in that category. 

 - Smart (2001, s.185) 

 

Ett annat problem som Henry et al. (2014) beskriver är att vissa rekryterare har en omedelbar 

negativ reaktion på en person med ett synligt funktionshinder. Detta sker redan vid den 

inledande intervjun och medvetet eller omedvetet fokuserar rekryteraren på vad den 

funktionshindrade individen inte kan göra istället för det som individen kan göra. Det här är 

även fallet med individer med osynliga funktionshinder ifall funktionshindret kommer till 

rekryterarens uppmärksamhet. Det blir således viktigt för den funktionshindrade individen att i 

början av en rekryteringsprocess förmedla sin kompetens och sina styrkor så att det blir tydligt 

vad de kan bidra med (Henry et al., 2014). Det kan däremot vara svårt för en individ med 



3 
 

funktionshinder att övertyga en rekryterare om att de är kompetenta nog för tjänsten de söker 

(Buciuniene, Bleijenbergh & Kazlauskaite, 2010; Antonak & Livneh, 2000). 

 

Dessa stereotyper kan kopplas till begreppet disablism. Disablism definieras som 

diskriminerande och förtryckande beteende som tar grund i tron att funktionshindrade individer 

är underlägsna andra icke-funktionshindrade individer. Deal (2007) kopplar denna definition av 

disablism med teorin om aversiv rasism. Teorin om aversiv rasism bygger på konflikten mellan 

en individs negativa känslor och hens personliga självbild av att vara rättvis och icke 

fördomsfull. Aversiva rasister anser att rasism är dåligt, men inser inte att de själva har 

fördomar. Således är dessa fördomar oavsiktliga. Deal (2007) exemplifierar detta med ett 

scenario där en aversiv rasist kan rösta på ett politiskt parti som förespråkar lika värde och 

diversitet, men som ändå skulle välja en skola för sina barn där de barn som går där har samma 

etnicitet som ens egna barn (Gaertner & Dovidio, 2000, se Deal, 2007).  

Aversiva disablister är hur Deal (2007) benämner sin motsvarighet till aversiva rasister. Deal 

(2007) förklarar vidare att anställningsgraden av funktionshindrade individer i olika europeiska 

länder, bland annat Storbritannien, ökar. Detta betyder dock inte att de som är anställda 

behandlas på samma sätt som deras icke-funktionshindrade kollegor. Direkta former av 

diskriminering i samband med vägran att anställa en funktionshindrad person som en följd av 

deras funktionshinder är olagligt, bland annat i Storbritannien och Sverige (Deal, 2007; 

Andersson, Hallén & Smith, 2016). Däremot kvarstår subtila former av fördomar. Enligt 

Statistiska Centralbyrån (2018) har 20 procent av personer med funktionshinder någon gång 

upplevt negativa attityder hos en arbetsgivare. Denna statistik presenteras i ett diagram i 

problemformuleringen i denna studie, se avsnitt 1.2. 

Implicit diskriminering är något som framkommit i många studier med olika 

diskrimineringsgrunder. Agerström, Carlsson & Rooth (2007) publicerade två artiklar om 

implicita fördomar på basis av etnicitet och övervikt. Resultatet av denna studie indikerade att 

rekryterare hade negativa implicita attityder mot muslimska män med arabisk bakgrund i 

jämförelse mot svenska män. I studien framkom det att arabiska män förväntades prestera 

sämre än svenska män. På samma sätt förväntades överviktiga personer prestera sämre än 

normalviktiga personer. Enligt studiens resultat hade nästan alla (94 procent) av arbetsgivarna 

minst en implicit fördom. Samtidigt var det knappt hälften (49 procent) som visade sina 

fördomar öppet i form av explicita fördomar (Agerström, Carlsson & Rooth, 2007). 
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1.1.2 Rekryteringsprocessen för funktionshindrade 

Trots brist på kvalificerad arbetskraft har funktionshindrade svårt att komma in i en 

rekryteringsprocess då en arbetsgivare/rekryterare i många fall fokuserar på funktionshindret, 

snarare än på personens kvalifikationer (Hernandez, McDonald, Divilbiss, Horin, Velcoff & 

Donoso, 2008) vilket kan leda till att en individ med funktionshinder inte ens blir kallade till en 

intervju. Blir de kallade läggs stort fokus på just funktionshindret (Kalef, Barrera & Heymann, 

2014). 

 

It was not easy to get work because of my hearing loss and I was in interviews and what 

they focus on was my hearing and not my qualifications. 

 - Kalef, Barrera & Heymann (2014, s. 426) 

 

Däremot kan en arbetsgivare argumentera att olika typer av miljöfaktorer omöjliggör 

rekrytering (McCarthy, 1988). Vidare hävdar McCarthy (1988) att en mängd olika miljöhinder, 

exempelvis brist på tillgänglig transport samt bristande arbetsmiljö, utesluter de 

funktionshindrades förmåga att delta fullt ut i arbetslivet. Medan en arbetsgivare hävdar att 

rekryteringen av personal måste grundas på en sund affärssituation, förklarar detta inte 

diskriminerande praxis på arbetsplatsen enligt Deal (2007). Deal (2007) menar att strukturella 

faktorer kan leda till ojämlikhet. Det kan ta form i exempelvis färre möjligheter till utbildning 

och utveckling som är lättillgängliga för funktionshindrade på arbetsplatsen. 

 

I en enkätstudie av Meager, Evans, NiiDjan & Williams (1998) riktad till arbetsgivare, 

redovisas hur arbetsgivare bedömer att funktionshindrade inte passar in på arbetsplatsen då 

anpassning skulle kunna komma att behövas. Detta tros vara en bidragande faktor till en 

arbetsgivares negativa attityd under rekryteringsprocessen. I denna studie bestod urvalet av 

funktionshindrade individer. I samma studie visar det sig även att funktionshindrade ofta får 

jobb som kräver lägre grad av utbildning och kvalifikationer. En funktionshindrad individ kan 

således söka ett jobb som de är kvalificerade till, men kan istället få enklare arbetsuppgifter 

(Meager et al., 1998). 

1.2 Problemformulering 

Det är välkänt att individer med funktionshinder i hög grad saknar arbete. Det har också 

beskrivits hur de samhällsinsatser som hittills har gjorts för att de ska få arbete inte har lett till 
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önskat resultat (Danemark & Larsson Tholén, 2016). Individer med funktionshinder har svårare 

att komma in i rekryteringsprocessen och få en anställning. Detta på grund av arbetsgivarens 

oro kring hur ett funktionshinder påverkar lönsamhet och företagskultur. Denna oro kan 

möjligtvis grunda sig i en avsaknad av kunskap om hur funktionshindrade individer fungerar i 

arbetslivet både utifrån arbetsförmåga och företagskultur samt att fokus legat på just deras 

hinder (Burke et al., 2013).  

 

I den arbetsföra befolkningen i Sverige är 78 procent sysselsatta. Det innebär 4,8 miljoner 

personer. Bland denna befolkning har 12 procent ett funktionshinder, vilket innebär cirka 567 

000 individer. Individer med funktionshinder i den sysselsatta befolkningen är lägre än i 

befolkningen totalt. Detta är ett återkommande mönster som visas i följande diagram från 

Statistiska Centralbyrån: 

 

- Tagit från den Statistiska Centralbyråns hemsida (hämtat 2018-12-28) 

Statistiska Centralbyråns (2018) forskning kring de funktionshindrades upplevelse i 

rekryteringsprocessen har till största del varit kvantitativ. 

Den forskning som har gjorts av SCB kring diskriminering på arbetsplatsen har blivit 

presenterat som statistik;  
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- Tagit från den Statistiska Centralbyråns hemsida (hämtad 2018-12-28) 

Sammantaget redovisar SCB (2018) att drygt 20 procent av individer med funktionshinder har 

någon gång, under de senaste fem åren, upplevt negativa attityder från en arbetsgivare.  

Diskriminering i rekryteringsprocessen har behandlats av ett flertal forskare med olika 

diskrimineringsgrunder. Däremot saknas forskning kring funktionsnedsättning som 

forskningsgrund. Denna avsaknad skulle kunna förklaras med att forskning relaterat till 

funktionshindrade individer generellt inte berört arbetsmarknaden. Den forskning som berört 

både näringslivet och funktionsnedsättning har skett med inriktning mot rehabilitering (Oxford 

Research, se Agerström, Carlsson & Rooth, 2007).  

Då Sverige, mer specifikt Stockholm, har den högsta arbetskraftsbristen på tio år 

(Hatzigeorgiou, 2018), i framförallt IT-branschen, skulle Sveriges funktionshindrade 

arbetskraft kunna användas. Orsaken till varför de har svårigheter att få anställning är oklar 

men själva rekryteringsprocessen kan vara en av förklaringarna. Den forskning som studiens 

skribenter fann i området har till största del fokuserat på arbetsgivarens och organisationens 

perspektiv. Få funna artiklar har undersökt den funktionshindrade individens upplevelser av 

rekryteringsprocessen. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring hur rekryteringsprocessen upplevs 

av funktionshindrade individer med osynliga funktionshinder samt identifiera de hinder som 

dessa individer upplever. Studien syftar även till att undersöka hur individerna hanterar dessa 

hinder i rekryteringsprocessen. 

1.4 Frågeställning 

Hur upplever funktionshindrade individer rekryteringsprocessen på den öppna 

arbetsmarknaden? 

Frågeställningen ovan kommer att besvaras med hjälp av två delfrågor: 

- Vad upplever funktionshindrade individer för hinder i rekryteringsprocessen? 

- Hur hanterar funktionshindrade individer dessa hinder? 

1.5 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till Stockholms län och till funktionshindrade som har erfarenhet från 

rekryteringsprocessen på den öppna arbetsmarknaden samt som aktivt sökt/söker jobb. Detta 

innebär att individer som har rekryterats via statliga organisationer, som Samhall, exkluderats. 

Denna studie avgränsas också till individer som har ett osynligt funktionshinder. Studien 

avgränsas även till individer som har haft någon form av jobberfarenhet. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som denna studie utgår ifrån. Inledningsvis 

presenteras en teori om den normativa rekryteringsprocessen ur ett organisatoriskt perspektiv. 

Detta för att redogöra vad varje individ behöver gå igenom på vägen till sin potentiella 

anställning. Dessutom presenteras rekrytering ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Detta för 

att förklara hur en individ kan uppleva rekryteringsprocessen. 

2.1 Normativ rekryteringsprocess 

En rekryteringsprocess syftar främst till att försöka förutspå kandidaters kvalifikationer och 

förmåga till att utföra ett arbete. En normativ rekryteringsprocess kan definieras som processen 

att söka ut och försöka attrahera individer från den öppna arbetsmarknaden. De individer ett 

företag söker är de som är kapabla, kvalificerade och intresserade att fylla posten. Således 

skapas en profil på de krav som önskas. Företag söker även rätt person för att passa in i 

kollektivet. Från dessa individers perspektiv handlar det om att skapa intresse hos arbetsgivarna 

(Osoian & Zaharie, 2014).  

 

Vidare förklarar Osoian & Zaharie (2014) att rekryterare behöver ta hänsyn till de 

arbetssökandes förväntningar och drivkraft till arbetet. Således har termen ‘’rekrytering’’ 

innefattat en stor variation av aktiviteter och karaktärsdrag. Från ett organisatoriskt perspektiv 

innefattas processer som utveckling av rekryteringsprocessen, kartläggning av urval med mera 

(Osoian & Zaharie, 2014). Det kan även handla om beteendet och besluten som rekryterare 

fattar. 

Rekryteringsprocessen är en viktig aspekt i varje företag som kräver noggrann planering 

(Hackman & Oldham, 1976). Från en individs perspektiv innebär rekryteringsprocessen ett 

visst antal steg som en kandidat behöver genomgå på vägen till sin potentiella anställning 

(Osoian & Zaharie, 2014). 

2.2 Rekryteringsprocessens olika steg 

Nedan redovisas de olika stegen som används i en rekryteringsprocess. 

2.2.1 CV-granskning 

När en kandidat skriver ett CV sammanställer de sina utbildningar, erfarenheter och 

färdigheter. När ett företag har identifierat sitt behov och skapat en profil för vad som 
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efterfrågas tar de emot kandidaternas CV:n. Företaget gör detta för att skapa ett urval inför en 

anställning. Rekryterare behöver granska kandidaternas bakgrund och gör detta genom att 

granska deras CV. Rekryterare tar emot och utvärderar de ansökningarna som har kommit in 

för den tjänst som behöver fyllas (Osoian & Zaharie, 2014). 

Andersson, Hallén & Smith (2016) betonar även vikten av referenser i en urvalsprocess. 

Rekryterare använder sig av referenser, angivna av kandidaten oftast, för att bekräfta att 

informationen i CV:et är riktigt. Referenserna kan vara personer som arbetat med kandidaten 

tidigare. Det kan röra sig om chefer, kollegor, lärare med mera (Andersson, Hallén & Smith, 

2016). 

2.2.2 Intervju 

De kandidater som har blivit utvalda blir kallade till en intervju. Detta är oftast en fysisk 

intervju men i vissa fall används en telefonintervju eller videointervju innan detta steg. 

Intervjun är en dialog mellan kandidaten och arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan företrädas av en 

chef, en rekryterare från HR-avdelningen eller en extern konsult från ett rekryteringsbolag. 

 

Denna intervju kan följa olika modeller såsom strukturerad, semistrukturerad eller 

ostrukturerad. Det är upp till företaget att identifiera vilken av dessa modeller som är mest 

lämplig. En strukturerad intervju har förutbestämda frågor och följer ett strikt schema. Det 

finns inte utrymme för följdfrågor. Den semistrukturerade intervjun har, likt en strukturerad 

intervju, förutbestämda frågor men även utrymme för följdfrågor. Den ostrukturerade intervjun 

kan ha förutbestämda frågor, men dessa behöver inte följas. Andersson, Hallén & Smith (2016) 

argumenterar att en strukturerad intervju är mest fördelaktig då den minskar risken att hjälpa 

kandidaten för mycket. Denna metod är sällan använd i Sverige (Andersson, Hallén & Smith, 

2016). 

2.2.3 Etiska principer 

Andersson, Hallén & Smith (2016) förklarar vidare att rekryteringsprocessen är full med etiska 

principer. Dessa måste företaget närma sig försiktigt, framförallt i den offentliga sektorn. 

Författarna tar fram fem principer som företag bör ta till sig vid rekrytering. Detta för att kunna 

minska risken att bryta mot ett etiskt dilemma (Andersson, Hallén & Smith, 2016). 
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- Likabehandling är nödvändigt för att göra en rättvis bedömning av alla kandidater. Alla 

kandidater ska få samma förutsättningar för att söka tjänsten. Det innebär att alla 

kandidater får exempelvis svara på samma frågor under rekryteringen. Rekryteraren 

själv behöver även bortse från sina egna personliga intryck av kandidaten. Det är 

kvalifikationer som spelar störst roll (Andersson, Hallén & Smith, 2016). 

- Väsentlig bedömning betyder att kandidaten ska enbart bedömas efter sina 

kvalifikationer. Denna princip är relaterad till likabehandling då båda principerna söker 

att eliminera risken för att rekryteraren gör en bedömning efter personligt intryck 

(Andersson, Hallén & Smith, 2016). 

- Ingen diskriminering innebär att rekryteraren ska bortse från sina egna fördomar och 

stereotyper. Dessa faktorer får absolut inte påverka hur rekryteringsprocessen går till. 

Diskriminering bryter mot lagen, alltså väger denna princip tungt (Andersson, Hallén & 

Smith, 2016). 

- Ömsesidighet innebär att kandidaterna själva väljer vilket företag som de vill söka till. 

Rekryteraren behöver ta hänsyn till detta. Det innebär att organisationen behöver förse 

sina kandidater med den information som de behöver. Kandidaterna använder denna 

information för att ta beslutet huruvida de är intresserade av tjänsten (Andersson, 

Hallén & Smith, 2016). 

- Transparens innebär att företaget ska vara tydliga med vad som krävs från 

kandidaterna, samt vad rekryteraren bedömer hos kandidaterna. Företaget behöver 

således vara tydlig och öppen kring vad för kvalifikationer tjänsten kräver (Andersson, 

Hallén & Smith, 2016). 

2.3 Ett socialpsykologiskt perspektiv på rekrytering 

Rekryteringsprocessen är ett inledande tillfälle för arbetssökande individer att införskaffa 

information om dem företag som de har sökt tjänst hos. En individ har själv förväntningar på 

en potentiell anställning och en ny arbetsplats. En individ påverkas känslomässigt av huruvida 

dessa förväntningar blir mötta. Således bedömer en individ huruvida tjänsten samt 

arbetsplatsen är önskvärda för dem själva, precis som ett företag bedömer huruvida individen 

kommer passa för tjänsten (Kahlke, Schmidt & Hagelthorn, 2002). 

 

Individers upplevelser av rekryteringsprocessen kan skilja sig avsevärt. Vissa individer kan 

uppleva känslor på ett väldigt definierat sätt, vilket skiljer sig mellan olika negativa och 
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positiva känslor. Andra upplever känslor på ett relativt odefinierat sätt, som behandlar en rad 

olika begrepp som är utbytbara (Barrett Feldman, Gross, Christensen Conner & Benvenuto, 

2001). Det saknas en konsensus hos socialpsykologiska forskare kring vad dessa begrepp 

egentligen innebär. Individer kan påstå att veta vad en känsla är, men ingen kan riktigt 

definiera det. Affektiva tillstånd har då blivit ett samlingsbegrepp för dessa upplevelser, 

känslor och attityder (Parrot, 2001).  

 

Forskningen om affektiva tillstånd förklarar hur och varför en person reagerar på ett visst sätt.  

Begreppet omfattar således en mängd olika termer. Dessa kan vara känslor, känslomässiga 

episoder, stämningar, nöjen och smärtor. Alla begrepp som faller under begreppet affektiva 

tillstånd påverkar hur en person reagerar (Parrot, 2001). 

 

Eftersom denna studie syftar till att beskriva och förklara hur respondenterna upplever 

rekryteringsprocessen kommer begreppet affekt tydliggöras utifrån två andra begrepp, emotion 

och attityd. Dessa två begrepp underlättar tolkningen av studiens resultat. 

2.3.1 Emotion 

Frijda, Manstead & Bem (2000) beskriver emotioner som ett subjektivt fenomen. Varje individ 

kan uppleva olika emotioner eller känslor som svar på samma händelser. Anledningen är att 

emotioner handlar om hur en individ uppfattar att omvärlden ska vara, hur olika händelser tros 

ha skett och vilka konsekvenser dessa händelser tros ha. De är beroende av individens 

perspektiv och bedömningar. Hur en individ reagerar har således sin grund i en individs 

känslor. För att kunna uppleva känslor måste en individ ha någon grad av personligt intresse av 

en situation. Har individen inte det uppfattas situationen som irrelevant. Det intresse som en 

individ visar för en situation grundar sig i vad individen har för personliga målsättningar. En 

individs känsla är relativ till dess situation och tidigare erfarenheter till ett fenomen. Ju mer en 

individ utsätts för en situation, ju mindre kraft kan känslan ha. Känslans kraft förminskas 

genom en situations upprepning då känslan blir successivt mer bekant (Frijda, Manstead & 

Bem, 2000).  

 

Trots att många olika forskare inom socialpsykologin har olika teorier och perspektiv kring 

känslor utgår majoriteten utifrån ett satt antal grundemotioner. Däremot finns det inte en 

konsensus kring hur många det just är. I en artikel av Ortony & Turner (1990) presenteras olika 

forskares uppskattning på antalet grundemotioner. Frijda (1986) argumenterade för att det finns 
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18 grundemotioner, för att senare ändra sin åsikt till att det finns enbart två stycken. Tomkins 

(1984) argumenterar för att det finns nio stycken och Izard (1977) menar att det finns tio 

stycken. Således påvisar Ortony & Turner (1990) att det inte finns något konsensus kring hur 

många grundemotioner som finns. Självaste idéen av grundemotioner kritiseras i Ortony & 

Turners (1990) som menar att det inte går att nå en konsensus eftersom grundemotionerna 

skiljer sig beroende på sociokulturella skillnader och språk. Ortony & Turner (1990) 

argumenterar för att begreppen behag och obehag är bättre beskrivelser för emotioner (Ortony 

& Turner, 1990). Således kan samma emotion uppvisa olika perspektiv genom att antingen 

upplevas som positiv eller negativ (Parrot, 2001). 

I samband med positiv och negativ emotion finns appraisalteorin. Appraisalteorin hävdar att 

emotioner blir framkallade när en individ utvärderar en situation. Enligt teorin gör en individ 

bedömningar i olika steg. Inledningsvis utvärderar individen situationens betydelse i relation 

till ens egna personliga intressen eller mål. Situationen kan bedömas som positiv, negativ eller 

neutral. Nästa steg är hur individen väljer att handskas med situationen i fråga genom 

tillgängliga resurser eller potentiella anpassningar (Parrot, 2001). Roseman & Smith (2001) 

exemplifierar detta scenario. Att en individ kan känna ledsamhet när ett romantiskt förhållande 

avslutas kan framkallas genom utvärderingen av att något önskvärt har försvunnit och inte kan 

återfås. I detta scenario saknar individen ifråga kontroll över situationen vilket skapar en 

negativ emotion. Å andra sidan, upplever en individ situationen som kontrollerbar kan 

situationen bedömas som positiv och bidra till en positiv emotion (Roseman & Smith, 2001).  

2.3.2 Attityd 

En attityd beskrivs som en utvärderande bedömning av ett objekt eller en situation. Zanna & 

Rempel (1988) beskriver attityder som affektiva och kognitiva beteenden. Hur en individs 

attityd formas mot en situation eller objekt beror på individens förväntningar av uppfyllelse av 

ett mål. Målets uppfyllelse innebär vad individen i fråga önskar att ett specifikt ärende ska ha 

för resultat (Zanna & Rempel, 1988, se Kruglanski & Stroebe, 2005) 

 

Ajzen (1991) presenterar en teori kring planerat beteende som förknippas med attityder.  

Teorin beskriver hur en individ ofta får intresse för en situation ifall individen har en positiv 

attityd till situationen. Som tidigare beskrivit grundas denna attityd i en individs värderingar av 

situationen. Ifall individen upplever att hen har kontroll över situationen bidrar det till en 

positiv attityd och vice versa. Detta påverkar hur en individ beter sig i situationen (Ajzen, 

1991). Ajzen (1991) skiljer på individers attityder mot fysiska objekt och beteenden. Ett 
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exempel på beteende kan vara att söka en anställning. Teorin beskriver att människors beteende 

är ett resultat av deras egna resonerande kring sina personliga uppfattningar, attityder, avsikter 

och reflektioner kring tidigare erfarenheter och framtida hinder (Ajzen, 1991). 

3. Metod 

I detta avsnitt redovisas hur studiens skribenter har gått tillväga för empiriinsamlingen. Det 

redovisas även vilken forskningsstrategi och forskningsdesign som lägger grund för denna 

studie. 

 

För att undersöka hur funktionshindrade individer upplever rekryteringsprocessen på den 

svenska arbetsmarknaden valde skribenterna att göra en kvalitativ studie där tio personer med 

olika typer av funktionshinder intervjuades. För att få kunskap om hur funktionshindrade 

individer upplever rekryteringsprocessen kontaktades olika intresseorganisationer. Av dessa 

valde skribenterna att arbeta med Hjärnkraft och MISA som är intresseorganisationer för 

människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. 

Med studiens syfte som grund valdes en kvalitativ metod med intervjuer som empiriinsamling. 

Då det finns få studier som undersöker funktionshindrades upplevelser inom 

rekryteringsprocessen kommer den induktiva forskningsansatsen att användas. Bryman & Bell 

(2013) beskriver att genom en induktiv ansats studerar forskaren sin empiri förutsättningslöst. 

Med anledning till detta har studiens skribenter skapat en intervjuguide med öppna frågor för 

att låta respondenten fritt beskriva sina upplevelser, se bilaga 1. Intervjuerna har därefter 

transkriberats och resultatet har blivit indelad i olika teman för att underlätta förståelsen av den 

insamlade datan.  

3.1 Intervju 

Intervjuer är den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Intervjuer skapar rum för 

flexibilitet och ger intervjuaren möjlighet till att kunna göra intervjun attraktiv (Bryman & 

Bell, 2013). Denna studie kommer använda sig utav semistrukturerade intervjuer. I denna 

studie har studiens skribenter intervjuat funktionshindrade individer som är kopplade till 

organisationen Hjärnkraft och MISA. Individerna har vänt sig till dessa organisationer för att få 

hjälp att komma ut i arbetslivet.  
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3.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Den största fördelen vid användning av semistrukturerade intervjuer är att respondenten får 

större frihet att forma svaren på sitt eget sätt. Semistrukturerade intervjuer lämnar plats för 

frågor som inte står i intervjuguiden då intervjuaren kan ställa följdfrågor ifall respondenten har 

gett ett svar som verkade intressant (Bryman & Bell, 2013).  

 

Med syfte till att skapa en djupare insyn i hur de funktionshindrade har upplevt 

rekryteringsprocessen anser studiens skribenter att semistrukturerade intervjuer är den mest 

relevanta intervjumetod för denna studie. Anledningen till detta är för att respondenterna ska få 

möjlighet att tala fritt om sina upplevelser. Eftersom forskarna inte har haft tidigare erfarenhet 

inom detta område ökade behovet att ställa följdfrågor. Intervjuerna tog mellan en till två 

timmar. Detta då intervjuerna blev engagerande och intensiva då ställda frågorna väckte många 

känslor hos respondenterna. Det är optimalt att intervjun tar plats under en och samma tidpunkt 

och inte i intervaller. Val av plats har även en stor vikt då det är viktigt för informanten att 

känna sig trygg och fokuserad (Fejes & Thornberg, 2015). Därför har respondenten fått välja 

plats och tid för intervju. Vid en semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren oftast av 

en intervjuguide (Bryman & Bell, 2013). 

3.1.2 Utformning av intervjuguide 

Inför själva intervjuerna skapades en intervjuguide på totalt 13 frågor, se bilaga 1. 

Intervjuguiden användes, av studiernas skribenter, som riktlinjer för intervjuerna. Frågorna var 

öppna frågor och kom i en viss ordning men intervjun hölls flexibel och följde inte 

intervjuguiden exakt. Detta då följdfrågor kunde ställas ifall respondenten gav svar som ansågs 

vara intressanta för vidare undersökning. Studiens skribenter har aktivt försökt hålla sig till 

ämnet för att inte falla bort ifrån det som ska undersökas under intervjuerna (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Studiens skribenter undvek medvetet att ställa stängda frågor och dubbelfrågor. Det är viktiga 

detaljer som bör tas hänsyn till under en intervju då denna typ av frågor medför en risk till att 

respondenten ger förenklade svar (Häger, 2007). De frågor som ställdes togs fram med studiens 

teoretiska referensram som utgångspunkt. Frågeformuläret var uppdelat i tre sektioner. Den 

första sektionens syfte var att samla in allmän information om respondenten. Den andra 

sektionen fokuserade på hur respondenten upplevde CV-granskningen i rekryteringsprocessen 
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samt vilka förväntningar de hade. Den tredje sektionen fokuserade hur respondenten upplevde 

arbetsintervjuerna samt, även här, vilka förväntningar de hade. 

3.1.3 Urval och genomförande 

Som tidigare presenterats utgör individer med osynliga funktionshinder urvalet för denna 

studie. Inledningsvis kontaktades Danderyds sjukhus för att införskaffa respondenter till 

studien. Studiens skribenter hänvisades till Hjärnkraft och MISA där de kom i kontakt med 

Daniel Johansson, arbetskonsulent på MISA. Johansson tog kontakt med olika avdelningar på 

MISA som förmedlade studiens syfte till dess medlemmar. De medlemmar som blev 

intresserade av att ta del av studien genom att bli intervjuade blev en del av studiens 

respondenter. Därefter kontaktade studiens skribenter Hjärnkraft och förmedlade studiens syfte 

och lämnade sina kontaktuppgifter. Hjärnkraft förmedlade dessa uppgifter vidare till alla sina 

medlemmar i Stockholmsområdet och medlemmarna själva kontaktade studiens skribenter för 

att bli intervjuade. Detta gör urvalet till ett så kallat snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013).  

 

I studien intervjuades tio personer, samtliga med nedsättning av psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Dessa nedsättningar bestod av bland annat autism, ADHD, Aspergers 

syndrom eller förvärvad hjärnskada. Respondenterna består av fem män och fem kvinnor 

mellan åldrarna 24 till 56, alla med olika sorters akademiska bakgrunder inom olika branscher. 

Majoriteten har läst på universitetet och resterande besitter en yrkesutbildning.  

Inga särskilda hänsyn behövdes tas vid intervjuerna, som exempelvis regelbundna pauser för 

att respondenterna inte skulle tappa fokus. Intervjuerna genomfördes utan några speciella 

anpassningar. Alla valda respondenter har sedan tidigare någon form av arbetserfarenhet. En 

stor del av studiens respondenter har fått anställning via sitt kontaktnät efter misslyckade 

försök på den öppna arbetsmarknaden. Ungefär hälften av studiens respondenter fick en 

anställning i en bransch i linje med sitt utbildningsområde. Den andra hälften fick söka jobb i 

diverse andra yrken, exempelvis jobb i matvarubutiker. Enbart en av respondenterna arbetar på 

heltid. Sex utav studiens respondenter arbetar på deltid. Resterande tre respondenter saknar 

arbete och söker aktivt en tjänst. Samtliga respondenter har sökt arbete via den öppna 

arbetsmarknaden.  

Eftersom det uppkommer känsliga svar och information från respondenternas privatliv valde 

studiens skribenter att hålla respondenterna anonyma. Nedan presenteras en tabell med 

respondenterna i ordningen de blev intervjuade, ålder och längden på varje intervju: 
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Kön Ålder Längd på intervju 

Respondent 1 (Man) 56 1 h 24 m  

Respondent 2 (Man) 26  1 h 3 m  

Respondent 3 (Kvinna) 25 55 m 

Respondent 4 (Kvinna) 25  1 h 56 m  

Respondent 5 (Man) 29 1 h 49 m  

Respondent 6 (Kvinna) 49 1 h 2 m  

Respondent 7 (Man) 47 49 m  

Respondent 8 (Kvinna) 27  1h 29 m  

Respondent 9 (Man) 28  57 m  

Respondent 10 (Kvinna) 39 1 h 54m  

3.2 Kritisk granskning av metoden 

I Bryman & Bell (2013) beskrivs det hur det är nödvändigt att ange termer och metoder för att 

etablera, uppskatta och granska kvaliteten i kvalitativ forskning. Med detta som grund 

presenterar studiens skribenter fyra olika metodologiska aspekter som används i föreliggande 

studie. 

3.2.1 Tillförlitlighet 

För att skapa tillförlitlighet i resultatet krävs det en säkerställning att forskningen görs i 

enlighet med de regler som finns samt att resultaten rapporteras till de personer som är en del 

av studien. Eftersom forskaren kan tolka informationen på olika sätt är det viktigt att 

tolkningen accepteras av andra. Därför behöver forskarna rapportera tillbaka till studiens 

respondenter i syfte att bekräfta att forskarna har uppfattat saker och ting på ett riktigt sätt. Det 

kallas ofta för respondentvaliditet eller deltagarvaliditet (Bryman & Bell, 2013).  

Genom att låta respondenterna se över sina svar i slutet av intervjun får de chansen att rätta till 

eventuella missförstånd och felaktigheter (Häger, 2007). Eftersom frågorna som ställdes under 

intervjun var av känslig natur och berörde individers personliga liv och arbetsliv fick studiens 

respondenter läsa framställningen av intervjun för att se till att de inte går att identifieras. Ingen 

av studiens respondenter kände att de kunde bli igenkända, däremot var det två respondenter 

som var tvungna att tydliggöra några aspekter av sina svar. 
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3.2.2 Överförbarhet 

Överförbarhet i en studie innebär i vilken utsträckning som det går att överföra resultaten från 

en miljö till en annan (Bryman & Bell, 2013). För att stärka överförbarheten i denna studie har 

skribenterna framställt en intervjuguide med de frågor som ställdes under intervjuerna. Således 

finns det data kring funktionshindrade individers upplevelser på arbetsmarknaden tillgänglig 

till överföring till andra forskningsmiljöer. Då denna studie har ett urval på endast tio 

respondenter blir det svårt att generalisera resultatet. Trots detta finns det chans att vissa 

personer kan relatera till respondenternas upplevelser. 

3.2.3 Pålitlighet 

Pålitlighet i en kvalitativ studie motsvarar reliabilitet inom kvantitativ forskning. För att en 

studie skall kunna bedömas som pålitligt krävs det en fullständigt och tillgänglig redogörelse 

av alla faser av forskningsprocessen, exempelvis problemformulering, val av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter med mera. Därefter kan kollegor 

agera som granskare och bedöma kvaliteten på det som producerats (Bryman & Bell, 2013).  

I denna studie har båda skribenterna inte haft möjlighet att närvara på varje intervju 

tillsammans. Däremot har bägge skribenterna varit på fyra av tio intervjuer tillsammans. Alla 

intervjuerna har noga transkriberats, i form av inspelning med respondenternas godkännande, 

för att kunna undersökas av bägge skribenterna i efterhand.  

3.2.4 Konfirmering eller bekräftelse 

Att konfirmera innebär att forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar, 

erfarenheter och teoretiska inriktning påverka utförandet samt slutsatserna från en 

undersökning. Med andra ord att forskaren agerat i god tro. Det är granskarens uppgift att slå 

fast i vilken utsträckning det går att styrka resultaten (Bryman & Bell, 2013).  

 

I denna studie har skribenterna fördjupat sig i rekryteringsprocessen såväl som i 

funktionshindrade individer situation på arbetsmarknaden. Trots detta har studiens skribenter 

låtit respondenterna tala fritt och introducera sina egna begrepp och påståenden i intervjun.  

Ifall respondenterna använder termer som inte är korrekta, enligt studiens skribenter, har de 

inte blivit rättade. Det är viktigt för att en respondent ska öppna upp sig om sin subjektiva 

erfarenhet (Häger, 2007). 
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3.3 Metodkritik och etiska principer 

I detta avsnitt presenteras hur skribenterna kritiserar studiens metod. Vidare presenteras vilka 

etiska principer som har applicerats för att skapa ett valid och tillförlitlighet resultat som 

möjligt. 

 

Då studiens respondenter kommer från olika bakgrunder, både professionellt samt medicinskt, 

blir det svårt att generalisera studiens resultat. Samtidigt kan det framhållas en risk för bias i 

urvalet av respondenter. Respondenterna hade alla en koppling till Hjärnkraft eller Misa, som 

är dagliga verksamheter för att få ut funktionshindrade i arbetslivet. Således kan 

respondenterna haft liknande erfarenheter som det kan ha påverkat studiens resultat. Urvalet 

bestod av tio respondenter som hade bakgrund i Stockholmsområdet. Då detta är ett litet urval 

går det inte generalisera studiens resultat till ett större område, exempelvis hela Sverige. 

Eftersom bägge skribenterna inte hade möjlighet att närvara på varje intervju kan detta ha 

resulterat i att följdfrågor har missats. En frånvarande skribent skulle kunnat identifiera ett 

intressant spår som den närvarande skribent förbisåg. 

 

För att ingen respondent ska komma till skada måste studiens skribenter försäkra sig att etiska 

principer följs. När en undersökning genomförs måste etiska regler följas på hur 

undersökningen ska bedrivas (Bryman & Bell, 2013). Dessa etiska regler rör frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för de respondenterna inblandade. Negligeras dessa 

regler kommer bortfallet och risken till bias öka. 

 

Informationskravet - Enligt Bryman & Bell (2013) måste forskarna informera respondenterna 

om studiens syfte samt de olika moment som undersökningen innehåller. Studiens skribenter 

har valt att inte bara informera respondenterna om studiens syfte utan även gett en 

sammanfattning av uppsatsens alla moment till respondenten för att denne ska få en djupare 

förståelse för uppsatsens syfte. 

 

Samtyckeskravet - Denna etiska regel handlar om att respondenterna känner till att deras 

deltagande är frivillig och att de har rätt att avbryta intervjun när de önskar (Bryman & Bell, 

2013). När respondenterna har blivit kontaktade för första gången har skribenterna bett om 

tillåtelse att få träffa och intervjua dem. I fallen där studiens skribenter har blivit kontaktade 

angav respondenterna själva att de önskar att bli kontaktade. Genom att arbeta på detta sätt ger 

respondenten sitt godkännande att dem vill medverka i undersökningen.  
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Inför varje intervju har skribenterna informerat respondenterna att de får avsluta intervjun när 

de så önskar samt att de får öppet säga nej till frågorna de inte vill besvara. Trots detta har alla 

respondenterna besvarat alla ställda frågor, dock var det en respondent som var tvungen att 

avbryta intervjun då denne var tvungen att åka tillbaka till jobbet, detta bör däremot inte ha 

påverkat studien. 

 

Konfidentialitets och anonymitetskravet - Respondenternas uppgifter ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet och uppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dessa (Bryman & Bell, 2013). I tidigare intervjustudier har vikten av att hålla 

respondenter anonyma betonats. Detta ger respondenterna en form av trygghet och ökad 

öppenhet i sina svar (Häger, 2007).  

För att inte påverka deras anställningsmöjligheter eller nuvarande anställning samt för att 

kunna få så sanningsenliga svar som möjligt har samtliga respondenter hållits anonyma och 

deras uppgifter har blivit förvarade och inte blivit utdelade.  

 

Nyttjandekravet - Alla uppgifter som samlats inför varje respondent ska endast användas för 

forskningens syfte (Bryman & Bell, 2013). Skribenterna har tagit kontakt med olika 

organisationer för att kunna komma i kontakt med respondenterna. Organisationerna har i sin 

tur har gått ut med skribenterna uppgifter och frivilliga respondenter har tagit kontakt med 

dem. Genom att göra detta har skribenterna delat ut sina uppgifter och är ansvariga för att all 

insamlade data används i forskningssyfte. 

 

Falska förespeglingar - Denna regel syftar på att skribenterna inte får vilseleda eller ge falsk 

information om undersökningen till respondenterna (Bryman & Bell, 2013).  

En beskrivning av uppsatsens syfte har skickats till varje respondent innan varje intervju skulle 

ta plats för att de ska kunna ta ställning till huruvida de vill vara en del av studien. Dessutom 

har skribenterna tagit in respondenternas kontaktuppgifter för att kunna skicka det färdiga 

arbetet till respondenterna. 
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4. Resultat   

Det empiriska materialet presenteras utifrån respondenternas upplevelser av 

rekryteringsprocessens olika steg. Dessa steg består av CV-granskningen och 

arbetsintervjuerna. I resultatet presenteras respondenternas upplevelser utifrån teman som kom 

upp under intervjuerna. Denna fördelning underlättar förståelsen av hur rekryteringsprocessen 

uppfattades av respondenterna.  

 

I empirin presenteras även ett upplevt dilemma i rekryteringsprocessen som inte kunde placeras 

under ett visst steg. Detta dilemma berör ett lönebidrag som respondenterna ibland valde att 

informera om. Trots att dilemmat inte kunde placeras under ett visst steg i processen är det 

ändå relevant och bör därför nämnas. 

4.1 CV-granskningen 

4.1.1 Utmaningen med att skriva ett CV 

Samtliga respondenter beskrev att de hade svårigheter med att framställa ett CV vid olika 

tidpunkter i deras karriärer. De kände att om de beskrev sitt funktionshinder i sitt CV kunde 

deras arbetsförmåga ifrågasättas. De kände även att det inte fanns utrymme i ett CV att skriva 

utförligt vad funktionshindret skulle innebära för arbetsförmågan. Samtidigt sågs det som en 

risk att lämna det upp till en arbetsgivare att själv leta upp information om ett funktionshinder. 

En respondent uttryckte frustrerat att informationen som finns tillgänglig via sökmotorer på 

internet är otillräcklig, ytlig och ofta negativt vinklat. Samma respondent menade att 

arbetsgivare behöver relevant information satt i korrekt kontext. Exempelvis kan sådan 

information handla om hur funktionshindrade individer kan bidra till en arbetsplats och 

företagets lönsamhet. 

  

I många fall har funktionshindret en påverkan på arbetsförmågan, men inte i den utsträckning 

som arbetsgivare ofta tror enligt respondenterna. Det kan till exempel handla om hur många 

timmar en individ kan arbeta i sträck tills de behöver en paus, eller när de behöver gå hem för 

dagen. Det studiens respondenter hade gemensamt var att alla var tveksamma till att beskriva 

sitt funktionshinder i sitt CV. En respondent uttryckte tveksamheten således: 
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Just att skriva ett CV som funktionshindrad är väldigt stressigt. Jag kunde ofta 

känna att jag behövde skönmåla mina andra erfarenheter för att väga upp för mitt 

funktionshinder. Att liksom visa att jag faktiskt är kunnig och kompetent. Jag kunde 

sitta med mina föräldrar och leta upp tips på nätet. Hela situationen gjorde mig så 

irriterad. - Respondent 2 

  

En annan respondent lyfte fram sin erfarenhet av att arbetsgivare har en förutfattad bild om hur 

en anställd ska se ut och agera. Denna bild innefattar naturligtvis kvalifikationer men även att 

den anställde ska vara ‘’normal’’, det vill säga utan funktionshinder. Respondenten menade att 

öppenhet kring ett funktionshinder i ett CV kan leda till att man hamnar utanför bilden. 

4.1.2 Fördröjda och förhastade återkopplingar 

Under intervjuerna hittades ett annat tema som studiens respondenter hade gemensamt. Det var 

väldigt sällan som de fick svar på sina jobbansökningar. De svar de väl fick tog betydligt längre 

tid att få än vad det ska göra i en rekryteringsprocess ansåg dem. Respondenterna hade en god 

uppfattning om hur lång tid en rekryteringsprocess brukar ta då de har observerat närståendes 

rekryteringsprocesser. Efter långa väntetider, inte sällan upp till många månader, blev de allra 

oftast nekad tjänsten och gick sällan vidare i rekryteringsprocessen. En respondent uttryckte sin 

frustration på detta sätt: 

 

När jag läste till sjuksköterska ansökte jag och polaren till samma praktikplats. Han 

fick svar rätt omgående, efter ett par dagar. Jag fick vänta flera månader tills jag 

fick någon återkoppling. Praktiken hade redan börjat liksom. Den återkoppling jag 

väl fick var att de var tveksamma till att erbjuda mig praktikplatsen med tanke på 

min diagnos. De visste inte om det skulle vara bra för mig menar dem. Frågar du 

mig tror jag att de menade att de inte trodde jag skulle vara bra för dem. - 

Respondent 5 

  

Samtliga respondenter hade liknande erfarenheter och frustrationer. Respondenterna menade 

att detta skedde allt för ofta för att kunna betraktas som slumpmässigt eller som ren otur. Ett 

flertal ansökningar som innehöll en beskrivning av funktionshindret i CV:et kunde skickas utan 

att detta ledde till ett enda svar inom rimlig tid eller svar överhuvudtaget. En respondent 

uttryckte uppgivet att hon har skickat ut sitt CV hundratals gånger och ofta var återkopplingen 
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fördröjd flera månader. Återkopplingen hon väl fick var att de valde att gå vidare med andra 

kandidater. I andra fall mottog hon aldrig någon återkoppling. Respondenten uttryckte 

situationen som hopplös. Det var även ett fall där det tog extremt kort tid att få svar. 

Respondenten uttryckte besviket att han skickade in sitt CV och fick svar ungefär 20 minuter 

senare, ett nej. Respondenten beskriver chocken på detta sätt i följande citat: 

  

Jag hann inte ens gå ifrån datorn innan jag fick ett mail från de igen med ett nej. 

Detta var en av de första jobben jag sökte. Jag minns att de faktiskt sökte personal 

också. Det hela var väldigt chockerande. Jag trodde att någonting hade blivit fel, 

rutinmässigt liksom, och att det var därför jag fick svar så snabbt. Det visade sig 

inte vara på så vis. - Respondent 2 

4.1.3 Att berätta eller inte? 

En klar majoritet upplevde att de, genom att berätta om sitt funktionshinder i sitt CV, blev 

snabbt sållat bort. Det bör påpekas att detta var studiens respondenter subjektiva upplevelser. 

En respondent beskriver sin frustration i citatet nedan: 

  

Det gick aldrig liksom. Jag blev inte ens kallad på intervju. Ni kan ju tänka er 

frustrationen. Jag har ju en utbildning, så jag misstänkte att detta berodde på min 

diagnos. Vad annars kan det vara liksom? Jag pratade ihop mig med min mamma 

och hon kollade runt efter tips. Hon berättade sedan att hon hade hört om att man 

egentligen inte behövde skriva om sitt funktionshinder i CV:et. Det gav mig en 

enorm lättnad! - Respondent 5 

  

När respondenterna valde att inte skriva om sitt funktionshinder i CV:et märktes det en klar 

skillnad. Respondenterna började bli kallade på intervjuer i högre grad än förut. Ett flertal 

respondenter menade att detta bekräftade deras tidigare misstankar om att de blir bortsållade på 

grund av att de beskrivit sitt funktionshinder i sitt CV. En del respondenter valde att undanhålla 

informationen om sitt funktionshinder under hela rekryteringsprocessen utav rädsla att bli 

nekad på grund av det. En respondent uttryckte ledsamt: 

 

Arbetsgivaren kunde se en nedskriven diagnos på ett papper istället för en person. 

Jag är ju inte min diagnos liksom. Jag var ju tvungen att göra det. Annars skulle jag 
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inte få komma på någon intervju. Att ljuga eller att gömma saker är inte riktigt min 

stil men jag var desperat, jag kände att jag måste gå på en arbetsintervju. - 

Respondent 6 

  

En annan respondent som också lät bli att berätta om sitt funktionshinder fick en anställning 

och började arbeta på en verkstad som chef. Han började så småningom berätta för sina 

anställda om sin diagnos. Detta resulterade i att de anställda förbisåg diagnosen då de redan 

hade accepterat respondenten som en bra chef. Respondenten uttryckte sin lättnad och glädje 

över detta. Det var inte någonting som han hade upplevt tidigare i sin karriär då hans 

funktionshinder alltid hade varit ett hinder. 

  

De respondenter som valde att inte berätta om sitt funktionshinder uttryckte en rädsla för att bli 

avvisade. Många valde att inte berätta om sitt funktionshinder förrän vid intervjun för att få 

chansen att komma på en intervju. Om de fick komma på intervju valde de att berätta om det då 

istället. En respondent uttryckte att hon inte har mött någon individ med samma 

funktionshinder som hon själv som har kunnat ha en heltidsanställning. Respondenten menade 

att det finns ett stigma kring individer med liknande diagnoser och därmed vågade hon inte 

skriva om sitt funktionshinder i CV:et. 

4.1.4 Sammanfattning 

Funktionshindrade individer kan uppleva flera svårigheter och dilemman med att skriva ett CV. 

En av dessa svårigheter är att skriva ett CV som leder till att de får komma på en arbetsintervju. 

Det etiska dilemmat som respondenterna upplever är kopplat till frågan om man kan låta bli att 

informera om ett funktionshinder i ett CV. Dilemmat uppstod ur respondenternas önskan att få 

en rättvis möjlighet att framhäva sina kvalifikationer innan de sållades bort på grund av sina 

funktionshinder.  

 

Respondenterna ansåg att det var bättre att beskriva funktionshindret när man väl kallats till 

arbetsintervju snarare än att försöka berätta om det och beskriva konsekvenserna av det i sitt 

CV. De ansåg att man således minskar risken för missförstånd kring funktionshindret på grund 

av rekryterares brist på kunskap och deras förutfattade meningar. Dessutom finns det inte 

utrymme i ett CV för att utförligt beskriva ett funktionshinder. 
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4.2 Arbetsintervjuerna 

4.2.1 Skapande av dialog 

Samtliga av studiens respondenter ansåg att det gynnade dem att komma på en arbetsintervju 

jämfört med att endast bedömas utifrån sitt CV. När respondenternas funktionshinder och 

arbetsförmåga diskuterades kunde respondenterna komma i en dialog med rekryteraren. I 

denna dialog kunde respondenterna förklara mer utförligt vad funktionshindret skulle innebära 

för tjänsten. Rekryteraren fick då möjligheten att ställa frågor och fick genom detta en ökad 

förståelse för hur funktionshindret påverkar arbetsförmågan. Samtliga respondenter var eniga i 

att denna dialog utgjorde en betydlig skillnad. Att ens få komma på en arbetsintervju kändes 

som en framgång. En respondent uttryckte stor glädje i att få möjligheten att personligen få 

berätta om funktionshindret för en rekryterare och upplevde att personen hon pratade med 

också uppfattade detta som positivt. Flera respondenter beskrev att en rekryterare kunde bli 

glatt överraskade då funktionshindret visade sig inte gå i linje med deras förutfattade mening. 

 

Även fast intervjuerna gick bättre var det fortfarande utmanande för respondenterna. Att berätta 

om sitt funktionshinder upplevdes som att behöva avslöja personliga detaljer för en främmande 

person. Om en respondent väljer att inte berätta om sitt funktionshinder i sitt CV behöver de 

således informera om detta på en arbetsintervju då funktionshindret är osynligt. 

En respondent beskrev denna utmaning i följande citat:  

 

Varje gång jag skulle presentera mig till arbetsgivarna och berättade om mina 

funktionshinder blev de mer intresserade och började ställa flertal frågor om just 

detta och vad de kan förvänta sig av mig. Det är inte lätt att liksom dela med sig 

det. Det är inte så att man skyltar med det på gatan. Men man måste ju ändå tala om 

det för en främling i en intervju. - Respondent 5 

 

Respondenterna hade delade meningar gällande frågorna de fick av rekryterare. De yngre 

respondenterna verkade genomgående obekväma över det faktum att de behövde förklara sig 

kring sitt funktionshinder. De äldre respondenterna var däremot mer vana och medvetna om 

detta. De äldre respondenterna uttryckte att de kunde känna sig förolämpade när de började 

söka jobb tidigare i sin karriär, men att de i efterhand fick en ökad förståelse kring varför dessa 

frågor behöver ställas. En av de äldre respondenterna uttryckte: 
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I många intervjuer jag har varit på under min karriär var vissa rekryterare 

intresserade av rätt skäl så att säga. Jag förstår varför de ställde många frågor. I en 

arbetsplats behöver man ju veta vilken slags person man anställer och hur mycket 

den personen kan arbeta. Ett företag ska ju bedrivas. - Respondent 1 

  

Av studiens tio respondenter uttryckte sju av dem att arbetsgivaren, efter att ha fått nyheten om 

funktionshindret, enbart fokuserade på detta hinder och inte på deras kvalifikationer. Trots att 

en dialog uppstod skiftades fokus från personen till funktionshindret. Den yngre delen av 

studiens respondenter uttryckte en besvikelse över detta och upplevde att det var det enda som 

diskuterades på intervjun istället för att fokusera på vad de kunde bidra med. 

 

Ibland uppstod missförstånd under intervjuerna. En av studiens respondenter har en assistent 

som hjälper honom med sina vardagliga sysslor. På arbetsintervjuerna kunde assistentens 

närvaro bidra till ett missförstånd. Arbetsgivaren kunde tro att de behövde även anställa hans 

assistent i samband med anställning av respondenten. Respondenten uttryckte frustrerat: 

  

Det har hänt på många intervjuer att de frågar. Min assistent är ju anställd på ett 

annat företag. Det är väl klart att de inte behöver anställa honom med. Alltså folk 

vet ju verkligen inte sånt här. - Respondent 2. 

4.2.2 Glädjen av att lyckas 

Studiens respondenter uttryckte stor glädje när de fick en anställning, särskilt med tanke på 

tidigare misslyckanden i andra rekryteringsprocesser. En respondent uttryckte glatt: 

  

Att få ett jobb efter så många försök, kändes som att man fick en ny mening i livet. 

Jag kunde göra skillnad på veckodagarna, jag såg fram emot helgerna och jag hade 

något att se fram emot inför varje dag. - Respondent 1.  

 

En majoritet av respondenterna uttryckte att de kände att det inte var säkert att de skulle få en 

sådan chans till en anställning igen. Eftersom det var svårt nog att komma på intervju ville de 

inte gå miste om sin anställning. Det skulle innebära att de skulle gå igenom en 

rekryteringsprocess på nytt, något de kände rädsla och motvillighet att utsätta sig för igen. 

Samtliga respondenter var entusiastiska till det nya jobbet och var redo att göra allt för att 
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imponera på arbetsgivaren. En respondent uttryckte att jobbet han fick med hjälp av Misa 

gjorde att han kände sig som en del av gänget och tipsade alla sina vänner i samma situation 

om detta för att dem också skulle få en bättre chans till en anställning.  

  

Det bör även nämnas att en del av studiens respondenter kände en stor press och stress då de 

inte ville att arbetsgivaren skulle anse att de tagit ett dåligt beslut genom att anställa de. 

Att jobba extra, övertid eller komma tidigare till jobbet blev således inte något problem ifall 

verksamheten behövde det. En respondent menade, enligt egna erfarenheter, att 

funktionshindrade är väldigt lojala och tacksamma för en chans till arbete. Därför stannar de 

också kvar på företaget under längre tid. Respondenten uttryckte detta genom följande citat: 

  

Jag har tappat räkningen på hur många jobb jag har sökt utan att lyckas. När jag 

äntligen fick ett ansåg jag mig själv vara viktig och eftersom de var de första som 

gav mig ett jobb och litade på mig var jag beredd att göra allt för att inte göra dem 

besvikna. - Respondent 5 

4.2.3 Sammanfattning 

Genom att inte skriva om sitt funktionshinder i sitt CV ökade respondenterna sina möjligheter 

att få komma på en arbetsintervju. Där kunde en dialog skapas där respondenten kunde svara 

på frågor och påverka en rekryterares åsikter och förutfattade meningar kring funktionshindret. 

Genom detta förebyggs risken för misstolkning och misskommunikation och rekryteraren får 

ökad förståelse för hur arbetsförmågan ser ut för funktionshindrade individer. 

 

Hur respondenterna reagerade på dessa frågor berodde på deras tidigare erfarenheter på 

arbetsmarknaden. De äldre respondenterna hade större förståelse för varför vissa frågor 

behöver ställas eftersom de hade större erfarenhet av arbetsmarknaden. De yngre 

respondenterna reagerade annorlunda då de saknar denna erfarenhet. De upplevde de frågor 

som en rekryterare kunde ställa som personliga och kränkande. Ett problem som alla 

respondenter upplevde var skiftet av fokus från kvalifikationer till funktionshindret. 
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4.3 Lönebidraget 

Ett allmänt hinder som förekom var upplevelsen med fördomar kring ett lönebidrag från 

Arbetsförmedlingen. Lönebidraget beskrivs som att Arbetsförmedlingen bidrar till att betala en 

del av lönen till den anställda med funktionshinder. Således behöver inte företaget själv stå för 

hela lönen. Samtliga av studiens respondenter kände till lönebidraget och hälften av studiens 

respondenter upplevde att de har haft anställningar som enbart varit möjliga på grund av 

lönebidraget. I ett fall uttryckte en respondents förre arbetsgivare detta faktum öppet för henne. 

Respondenten beskriver händelsen i följande citat:  

  

En dag kom chefen till mig och sa att han ville vara transparant. Enda anledningen 

de anställde mig var för att de kunde få lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Jag 

var billig arbetskraft liksom. Stället jag jobbade på var rätt fattigt och de hade väl 

inte råd att anställa någon ‘’normal’’. Detta var en tid tillbaka, precis när jag 

började jobba och så… Gud vad kränkande. - Respondent 4 

  

Lönebidraget beskrevs som en kränkande anledning till att bli anställd. Däremot kunde det 

även upplevas som hjälpsamt eller användas som en strategi för att ‘’väga upp’’ för ett 

funktionshinder. Om respondenterna kände att det inte gick bra i rekryteringsprocessen, 

antingen i CV-skrivandet eller på en arbetsintervju, användes lönebidraget som ett argument till 

varför de skulle bli anställd. I och med att de nästan var ‘’gratis’’ skulle det vara en fördel för 

arbetsgivaren att ge de en anställning. En respondent valde att ta med sig en representant från 

Arbetsförmedlingen på vissa intervjuer som kunde förklara för arbetsgivaren vad de kunde få 

ifall de valde att anställa henne. 

 

Att behöva använda lönebidraget som ett argument lämnade ett intryck hos dessa respondenter 

att de blev anställda på grund av sitt funktionshinder, inte sina kvalifikationer. Detta ledde till 

att respondenterna upplevde att de blev utnyttjade. 
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat med koppling till studiens teoretiska referensram och 

litteraturgenomgång.  

5.1 Inledning 

Studiens resultat antyder att studiens respondenter hade en gemensam upplevelse av 

rekryteringsprocessen överlag. Samtliga respondenter redogör att de har upplevt fördomar när 

de har sökt jobb. Dessa fördomar kan ta form av olika frågor, antaganden eller påståenden. 

Trots att respondenterna kan uppleva dessa fördomar som förolämpande uppfattades ingen 

illvilja från rekryterarens sida. Detta kan förklaras genom Deals (2007) teori om aversiv 

disablism. I studiens resultat beskrivs det hur många arbetsgivare väljer att neka en 

funktionshindrad kandidat anställning. Enligt Deal (2007) kan arbetsgivare, genom goda 

avsikter, välja att neka en funktionshindrad anställning på grund av bristfälliga resurser. Detta 

kan vara antaganden att det behövs en viss anpassning i arbetsmiljön, eller att individen 

behöver en särskild utbildning. Det begränsar den funktionshindrade individens 

karriärutveckling oavsiktligt och placerar individen i en utsatt position.  

I Agerström, Carlsson & Rooths (2007) studier om implicit diskriminering på basis av etnicitet 

och övervikt tas liknande mönster upp. Resultaten från Agerström, Carlsson & Rooth (2007) 

går i linje med vad Deal (2007) benämner som aversiv rasism. Deal (2007) drar kopplingen, 

som tidigare nämnt, mellan aversiv rasism och aversiv disablism och menar att de är varandras 

motsvarigheter. Med hänsyn till tidigare nämnd litteratur gällande diskriminering i 

rekryteringsprocessen samt teorierna om aversiv rasism och disablism är resultaten i denna 

studie rimliga. 

5.2 CV-granskning 

Det första hinder som studiens respondenter identifierade sker vid steget CV-granskning. 

Respondenterna fann att de blev bortsållade och nekade en arbetsintervju ifall de uppgav sitt 

funktionshinder i sitt CV. Anledningen till varför de blev nekade angavs sällan från rekryterare, 

utan respondenterna uppgav sina egna subjektiva uppfattningar kring varför detta var fallet. 

Respondenterna uppfattade anledningen som att de blev nekade på grund av sitt 

funktionshinder. Enligt respondenternas subjektiva upplevelse skulle de inte ha blivit lika 

behandlade eller fått en väsentlig bedömning, två principer som Anderson et al. (2016) menar 
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att varje rekryteringsprocess bör tillämpa. Respondenterna menar att det finns en bild som 

arbetsgivare har av en anställd. Funktionshindrade individer passar inte in i denna bild anser 

respondenterna. Osoian & Zaharie (2014) menar att rekryterare ofta letar efter rätt person som 

ska passa in i kollektivet. Då funktionshindrade har egenskaper som skiljer sig från bilden kan 

detta bidra till att rekryterare anser att de inte passar in enligt respondenterna. Att 

funktionshindrade inte passar in är även ett problem Meager et al. (1998) lyfter fram i sin 

studie. Respondenterna beskrev ett flertal negativa känslor kring detta steg av 

rekryteringsprocessen, såsom frustration, ledsamhet och hopplöshet. Det kan förklaras genom 

Frijda, Manstead & Bems (2000) teori om emotion och även appraisalteorin. Känslorna 

grundar sig i att det finns ett personligt intresse av situationen. Även om det kan verka 

självklart, är det viktigt att poängtera att en arbetssökande individs mål är att slutligen få en 

anställning i ett företag. Att bli nekad anställning innebär att utfallet i situationen inte är 

önskvärd. Således bidrar det till negativa känslor. Nästa steg i appraisalteorin är strategin för att 

hantera situationen. 

 

Respondenternas strategi för att hantera nekandet i CV-granskningen var att utelämna 

informationen om funktionshindret i sitt CV i hopp om att detta skulle leda till att man fick 

komma på en arbetsintervju. Anledningen var att förebygga risken för att funktionshindret 

skulle bli missförstådd och misstolkat med resultatet att inte bli kallad på en intervju. I en CV-

granskning har inte individen möjlighet att påverka en rekryterares åsikter genom att berätta 

om sig själv och funktionshindret. Efter att en arbetssökande individ har skickat sitt CV 

förlorar de kontrollen att påverka en rekryterares åsikter då tolkningen nu är helt upp till 

rekryteraren. En anledning till varför studiens respondenter uppfattade CV-granskningen som 

obehaglig kan förklaras genom just att de förlorar kontroll över situationen. Parrot (2001) 

beskriver att en individ upplever situationer där de saknar kontroll som negativa. Genom att 

dölja informationen i sitt CV och istället visa upp sina kvalifikationer kan det tolkas som att 

respondenterna återfår kontroll över situationen genom att öka sina chanser att få komma på en 

intervju och där förklara och svara på frågor kring funktionshindret. 

5.3 Arbetsintervjuerna 

Vidare i rekryteringsprocessen får kandidaterna, som har blivit kallade till en intervju, ett annat 

problem. När respondenterna berättar om sitt funktionshinder ändrades fokus från 

kvalifikationer till funktionshindret. Detta är ett tema som uppmärksammas i ett flertal studier, 
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bland annat från Kalef, Barrera & Heymann (2014) och Hernandez et al. (2008) studier. Henry 

et al. (2014) menar att det är viktigt för funktionshindrade att förmedla sin kompetens och 

styrkor och tydliggöra det de kan bidra med till organisationen, något studiens respondenter 

försökte göra. Som beskrivit från bland annat Buciuniene, Bleijenbergh & Kazlauskaite (2010) 

och Antonak & Livneh (2000) är detta ett frekvent förekommande problem för 

funktionshindrade i rekryteringsprocessen. Detta kan i sin tur leda till att en stor del av den 

kvalificerade arbetskraften förbises.  

 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna fick lägga mycket tid på att förklara sina 

funktionshinder istället för att kunna få prata om sina förmågor. Kahlke, Schmidt & Hagelthorn 

(2002) beskriver att det är viktigt att ha en intervjuguide som baseras på de kompetenser som 

efterfrågas. Att ha en strukturerad intervju har många fördelar för både arbetsgivaren och den 

arbetssökande (Andersson, Hallén & Smith, 2016). Kompetenser ska ta stor plats i en intervju. 

Det underlättar personbedömningen från en rekryterares perspektiv, samtidigt som det upplevs 

som professionellt och opartiskt av en arbetssökande, studiens respondenter i detta fall. Ett 

användande av en intervjuguide hade fortfarande lämnat utrymme till att ställa frågor kring 

funktionshindret, i den mån det är relevant i företagskontext, men samtidigt kunna följa en röd 

tråd av frågor som baseras på nödvändiga kvalifikationer för tjänsten (Kahlke, Schmidt & 

Hagelthorn, 2002).  

 

Samtidigt kunde en rekryterares fokus på funktionshindret bedömas som förståeligt. 

De äldre respondenterna förstod varför frågorna ställdes och ansåg att det sköttes 

professionellt. En rekryterare som upplevs som intresserad och empatisk upplevs ofta positivt 

från den arbetssökandes perspektiv (Kahlke, Schmidt & Hagelthorn, 2002). Anledningen till 

varför de äldre respondenterna reagerade på så vis kan förklaras genom att de har upplevt 

samma scenario fler gånger tidigare jämfört med de yngre respondenterna. Hur en individ 

reagerar beroende på sin ålder kan förklaras genom Frijda, Manstead & Bems (2000) 

beskrivelse av att en känslas intensitet minskas ju fler gånger en individ utsätts för en situation. 

Att känslans intensitet minskar hos dessa respondenter syftar till en slags vana av att handskas 

med situationen. 

Det kan förklara den mer positiva inställningen som de äldre respondenterna har till frågorna 

de fick kring sitt funktionshinder på arbetsintervjuerna. Den vana som de äldre respondenterna 

har utvecklat för att hantera dessa frågor kommer från deras tidigare erfarenheter, något som 

Ajzen (1991) förklarar i med sin teori om planerat beteende. 
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Enligt Danemark & Larsson Tholén (2016) kan det finnas ett motstånd mot att framträda med 

sitt funktionshinder eftersom det finns risk att man ses som annorlunda. Resultatet i 

föreliggande studie visar att om man framträder med dolda funktionsnedsättningar kan det leda 

till både positiva och negativa konsekvenser; man bryter mot föreställningar om normalitet 

både vad gäller funktionalitet och produktivitet. Det påverkar hur man blir bemött av 

arbetsgivare och kollegor. För den enskilda individen kan det liknas vid en ”komma ut-

process” – en väg till självacceptans (Danemark & Larsson Tholén, 2016). Vårt resultat visar 

liknande mönster då osynliga funktionshinder blir lättare att bedömas som normala när tillfället 

ges att berätta om funktionshindret. Det negativa är att fokuset kan skiftas till funktionshindret 

istället för att titta djupare på respondentens kvalifikationer, något som denna studies 

respondenter upplevt. 

 

Att få chansen att få prata om sitt funktionshinder på en intervju ledde till en känsla av kontroll 

över situationen. Att respondenterna var angelägna att få komma på intervju kan förklaras 

genom att de kände en form av kontroll över situationen. De kunde prata med arbetsgivaren 

och påverka deras uppfattning om vad ett funktionshinder innebär. Den positiva känsla som 

studiens respondenter kände vid dessa tillfällen kan kopplas till Ajzen (1991) teori om planerat 

beteende. Beteendet i denna studie som undersöks är arbetssökande. Arbetssökande innebär, 

enligt teorin om planerat beteende, ett handlande som genomförs i en relevant kontext mot ett 

definierat mål. När respondenterna kände att arbetsintervjun började gå dåligt valde de att ta 

upp faktumet att arbetsgivaren får tillgång till ett lönebidrag vid anställning. Även här kan man 

se hur respondenterna kände att de förlorade kontroll över situationen, som Frijda, Manstead & 

Bem (2000) tar upp, och försöker återfå det. Det intressanta i detta scenario är att hanteringen 

av situationen inte ledde till en positiv reaktion. Att behöva ta upp faktumet lämnade den 

funktionshindrade individen med en känsla av att de blir utnyttjade och blir anställda på grund 

av något annat än deras kvalifikationer. Syftet med att ta upp lönebidraget kan förklaras genom 

att respondenten försöker uppnå sitt mål med tillgängliga resurser, något som kopplas till 

appraisalteorin som Parrot (2001) beskriver i sin bok. 

 

Efter att ha fått ett jobb ansträngde respondenterna sig för att visa sin tacksamhet för den chans 

de fick. Enligt respondenterna ledde detta till ökad motivation och arbetsmoral hos de själva, 

men även hos kollegor. Det är en vanlig effekt av att anställa funktionshindrade, beskrivit av 

bland annat Scott, Jacob, Hendrie, Parsons, Girdler & Falkmer (2017) och Friedner (2015). Det 



32 
 

bör även uppmärksammas att de jobb som studiens respondenter fick på den öppna 

arbetsmarknaden kunde vara i en annan bransch eller kräva lägre grad av utbildning. I studien 

av Meager et al. (1998) visas samma tema, att funktionshindrade kan få ‘’enklare’’ 

arbetsuppgifter. 
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6. Slutsats 

Denna studie har syftat till att skapa en djupare förståelse om hur rekryteringsprocessen 

upplevs för människor med osynliga funktionshinder i Sverige. Detta genom att undersöka vad 

dessa individer upplever för hinder och hur de väljer att hantera dessa hinder. Studien har 

kommit fram till fyra slutsatser. 

 

Inledningsvis stärker studiens resultat tidigare forskning kring hur funktionshindrade individer 

kan uppleva rekryteringsprocessen. Det framgår att dessa individer upplever många problem 

och dilemman i sitt arbetssökande. Ett av dessa är frågan om hur och när det är bäst att beskriva 

sitt funktionshinder för en rekryterare. Att behöva ställas inför dessa dilemman leder till att 

funktionshindrade individer upplever arbetssökandet som stressigt, ledsamt och i många fall 

hopplöst. Slutsatsen som kan dras är att studiens respondenter upplever att det är lättare att tala 

om sitt funktionshinder vid en dialog, som vid en arbetsintervju, i stället för att försöka 

beskriva funktionshindret i ett CV. Således hanterade studiens respondenter risken att bli 

bortsållad i CV-granskningen på grund av sitt funktionshinder. 

Den andra slutsatsen som kan dras är att de frågor rekryterare ställer kring ett funktionshinder 

upplevdes olika av de funktionshindrade individer som ingick i studien beroende på deras 

ålder. De äldre respondenterna visade en förståelse för att dessa frågor behöver ställas medan 

de yngres respondenterna blev chockerade och kunde uppleva frågorna som kränkande. Det 

kan förklaras genom att de två grupperna har varit på arbetsmarknaden olika länge. De äldre 

respondenterna har varit i liknande situationer många gånger tidigare medan de yngre inte har 

upparbetat samma förståelse för varför dessa frågor behöver ställas. De äldre kunde då lättare 

berätta öppet om funktionshindret i syfte att avdramatisera det för att sedan kunna fokusera på 

sina kvalifikationer. De yngres reaktioner på frågorna kunde då leda till motsatt effekt vid 

intervjun då de själv bidrog till att förstora frågan om funktionshindret, och därigenom bidra till 

att fokus hamnade där i stället för på de egna kvalifikationerna. 

 

Den tredje slutsatsen som kan dras är kopplat till frågan om lönebidrag i samband med att 

anställa funktionshindrade individer. Studien visar en motvillighet till att lyfta fram 

lönebidraget i samband med en intervju. Om man valde att informera om lönebidraget uppstod 
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en känsla av underlägsenhet. Respondenterna önskade att få ett erbjudande om anställning på 

grund av sina kvalifikationer snarare än att få det på grund av att de var billig arbetskraft. Att 

det ändå togs upp i vissa fall visar på de funktionshindrade individernas desperation och 

önskan om att ta sig ur sin arbetslöshet. Studien visar att denna nödlösning kunde i vissa fall 

visa sig vara framgångsrik genom att det faktiskt ledde till en anställning. 

Den fjärde slutsatsen i studien är att funktionshindrade individer blir lojala anställda om de får 

möjlighet till en anställning. Lojaliteten grundas i tacksamheten över att ha fått en chans, men 

även motvilligheten till att bli en arbetssökande igen. De stannade gärna längre på jobbet när 

det behövdes och upplevde inte övertid som något problem. Vid en första anblick kan det se ut 

som om det enbart är fördelar med deras lojalitet men det bör påpekas att det även kan 

betraktas som en risk. Risken som det medför är att de hamnar i en situation där de jobbar för 

länge och får hårt över tid och därigenom riskerar att drabbas av ohälsa och även av utbrändhet. 

Lojaliteten kopplat till känslan av att de kanske inte får samma möjlighet igen om de inte hela 

tiden visar och bevisar sitt värde till sin arbetsgivare är en ny aspekt som framkommit som 

resultat av denna studie. 
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7.0 Förslag till framtida forskning 

En sak som förvånade studiens skribenter är hur många funktionshindrade individer i Sverige 

som saknar anställning. Det finns därför ett starkt behov av mer forskning som belyser 

funktionshindrade individers upplevelse på arbetsmarknaden i Sverige. Denna forskning bör 

syfta till en bättre integration av funktionshindrade individer på arbetsmarknaden. Således finns 

det ett behov av att belysa fördelarna med att anställa funktionshindrade individer. Det är även 

viktigt att studera om vissa kategorier av funktionshinder lämpar sig bättre för vissa 

arbetsuppgifter och, i så fall, kartlägga dessa funktionshinder och matcha dem mot specifika 

yrken och arbetsuppgifter. Metoder för denna kartläggning skulle kunna ingå i rekryterings- 

och HR-utbildningar. 

 

Det behövs även en ökad kunskap om hur funktionshindrade individer kan påverka 

lönsamheten hos ett företag och i samhället generellt. Detta för att få djupare insikt i området 

och hitta ett optimalt sätt att integrera dessa individer på arbetsmarknaden.  

Det behövs också forskning kring rekryterarnas och arbetsgivares perspektiv för att undersöka 

vilka orsaker som ligger bakom tveksamheten till att anställa funktionshindrade individer. 

Därigenom skulle man kunna kartlägga dessa orsaker och försöka motverka eller motbevisa 

dem. Då denna studie har visat att funktionshindrade individer kan känna sig kränkta under 

rekryteringsprocessen, är det intressant att undersöka huruvida rekryterare upplever att de 

kränker dessa individer. Svaret, enligt studiens skribenter, är troligtvis nej då detta inte handlar 

om medveten kränkning. Att neka någon anställning på grund av ett funktionshinder är 

olagligt. Således är det viktigt för arbetsgivare att veta om det faktiskt sker i deras 

rekryteringsprocesser. Om funktionshindret ses som en risk för en arbetsgivare behövs 

forskning kring vilka stödåtgärder som behövs för att gynna funktionshindrade individer samt 

arbetsgivare. Uppnås detta uppnår man en vinst för de funktionshindrade individerna, för 

företagen och för samhället i stort. 
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9.Bilagor 

Bilaga 1 - frågeformulär 

Inledande information om varje respondent: 

 

Vad har du för funktionshinder? 

 

Vad är din sysselsättning idag? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Hur har det gått med sökningen av jobb på arbetsmarknaden? 

 

Vad hade du för förväntningar på arbetsmarknaden?  

 

CV-granskning: 

 

Med tanke på ditt funktionshinder, vad tänkte du på när du skrev ditt CV? 

 

Hur upplevde du processen av CV-inskick? 

 

Blev du ofta/sällan kallad på intervjuer? 

 

Hur upplevde du att du blev bemött under processen?  

 

Arbetsintervjuer:  

 

Hur upplevde du arbetsintervjuerna du blev kallade till? Hur gick intervjuerna? 

 

Om du valde att berätta om ditt funktionshinder vid detta steg, vad för reaktion fick du? 

 

Vad fokuserade rekryteraren på mest? Dina kvalifikationer eller ditt funktionshinder? 

 

Hur upplevde du att du blev bemött under processen? 


