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VILKA ASPEKTER INVERKAR NÄR PERSONER
VÄLJER ATT FRAMTRÄDA ELLER INTE
FRAMTRÄDA MED SINA DOLDA
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR PÅ
ARBETSPLATSEN?

DOLDA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
INNEBÄR ATT:
de antingen är dolda för omgivningen för att de
inte syns rent fysiskt/materiellt på kroppen
eller för att personen ifråga aktivt döljer dem
genom olika strategier (jmf med Matthews &
Harrington, 2000).

VAD UTMÄRKER ERFARENHETER AV
DOLDA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR?
Möjligheten att passera/passing (Goffman,
1963/1986) som “normal” för att undvika
stigmatisering.
”en skeptisk, ignorant och något fientlig publik”
(Samuels, 2003, s 238).
Förenat med risker
Ett måste för att få möjlighet till t ex en anpassad
arbetsmiljö, hjälpmedel eller rehabiliterande insatser
från arbetsgivaren

Funktionsnedsättning: en persons
nedsättning av fysisk eller psykisk
funktionsförmåga (medfödd eller
förvärvad)
Funktionshinder: den begränsning som
en funktionsnedsättning kan innebära för
personen i relation till omgivningen

STUDIEN
17 semistrukturerade djupintervjuer med:
• tio personer som själva har dolda
funktionsnedsättningar
• sju personer som i sin yrkesroll hanterar
personalfrågor, sjukskrivnings- och
rehabiliteringsfrågor på olika arbetsplatser, en
psykolog och en läkare från företagshälsovård.

Multipel skleros
Parkinsons sjukdom
Fibromyalgi
Bipolär sjukdom
ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder)
Depression
Medfödd synskada

En person har arbetat inom service (inom handel) men har nu eget företag.
En person arbetar med administrativa uppdrag och personalansvar inom
offentlig sektor.
Två personer har arbetat eller arbetar inom verkstad och industrin.
En person är anställd av en egenföretagare som enda anställda men har
tidigare haft lönebidragsanställningar för administrativa uppgifter både i
organisationer inom privat och offentlig sektor.
En person studerar men har tidigare arbetat med ekonomi och
personalfrågor i ett större privat företag.
En person har tidigare arbetat som konsult inom ett större privat företag
men har nu startat ett eget företag.
En person arbetar som projektledare inom ett större privat företag.
En person arbetar med försäljning och kundkontakt inom offentlig
verksamhet.
En person är egenföretagare men arbetade tidigare i en
människovårdande offentlig verksamhet och har varit chef.

RESULTAT
1. Tidigare erfarenheter
2. Stigmatiserande funktionsnedsättningar
3. Funktionsnedsättningens inverkan på
arbetsförmågan
4. Kontrollerande praktiker
5. Anställningssituation
6. Syn på framtida karriär

”Hälsoperspektivet är inte bara en
företagshälsovårdsfråga, utan det är också en
ledningsfråga. Och där är vår företagsläkare
en koncernresurs, koordinerar hälsofrågor i
vårt företag.
/…/ jag tror att det här med kultur, det måste
bäras av den högsta ledningen. Och det gör
det här.”

”Det är egentligen bara min senaste chef som jag
hade innan jag slutade som jag haft en öppen dialog
om det. Hon berättade nämligen att hon hade en
kompis som också var bipolär. Det var så vi började
prata. För hon hade egna erfarenheter av det där
plus att hon var väldigt empatisk så hon blev väldigt
berörd /…/”.

“Jag skulle aldrig berätta att jag är bipolär för det är
SÅ stigmatiserande”
“Om någon frågar, för de kommer se det här glappet
på fem år, det är ganska iögonfallande, då säger jag
att jag var dålig under denna period. Och då kommer
de förstås fråga mig vad för slags sjukdom. Och då
nämner jag ingen diagnos men säger att jag inte
mådde mentalt bra och gick i terapi under massor av
år och försöker vända det till något positivt”.

”Men då fick jag ju höra ifrån mina kamrater
och andra arbetsledare ju, att man var ju en
smitare, en kärring”.
”Hon menade på att vi, ja, skulle ’ta på oss
kjol’. […] Hon trodde inte på oss ju. Hon trodde
att vi tyckte att det var för jobbigt, att vi
undanhöll oss”.
.

I: Jag vill inte vara den som kommer till arbetet och
de tänker: Där kommer hon som är sjuk.
F: Nej.
I: Jag vill fungera, jag vill att de ska ta mig lika
normalt som alla andra. Men samtidigt så vill jag att
de ska förstå att jag inte alltid kan.
F: Nej, exakt.
I: Och den balansgången är jättesvår.

”Ja, nu har jag ju ett utav de bästa jobben man kan ha i den här
sitsen, för jag styr ju mig själv och styr ju mitt eget arbete. Sen
har jag ju kollegor... Och det som jag upplever ibland, det är väl
att de har lite svårt…Alltså jag kanske börjar nio istället för att
som dem börja åtta vissa morgnar och sådant där. Man får lite
frågor, "Ja, var har du varit hela morgonen?" liksom. Det är inget
elakt men på något vis så, jag tror att de glömmer varför det är så
här, för att jag håller inte på och pratar om det och de ser inte det
på mig.
/…/Den stora biten är väl egentligen mitt uppdrag. Jag har
personalansvar för 19 anställda, och det är ganska lite på 75
procent och där kan jag väl mötas ibland av att, ’Ja, ja, du som
bara har personalansvar för en arbetsplats’, lite lull-lull liksom”.

”Jag upplever att det blir, det finns positiva och
negativa sidor med att vara annorlunda på något
sätt... De positiva sidorna, det kan man ju dra vinning
av på något vis, för att man kanske får en annan
stöttning och sådana saker, men den negativa sidan
kan ju också vara att man får en annan behandling,
att man blir särbehandlad, och jag brände mig på
[den förra arbetsplatsen] så jag är skraj”.

“To disclose is to address, in some way, social norms: the
decision to tell of oneself is framed precisely in terms of
personal consistency or discordance with normativity.
Telling of oneself is a way of making oneself visible in
terms that are understood by others in one’s social world:
the person who discloses sets out the salient facts of the
self against conventions of behaviour and belief. This is
partly why the disclosures of diagnostic labels or
biomedical experiences have such import; they reflect how
one might not be the same as others, as marked different
or particular. Disclosure of self thus concerns one’s
difference from a given norm, in relation to the health or
another characteristic of the population”.
(Manderson, 2014)

”När man berättar om detta, t ex vid en arbetsplatsträff
eller så där alla är samlade och sitter i lugn och ro, då
möts medarbetaren med väldigt stor sympati och
förståelse och det är liksom lite tårar och klappar och
kramar. Sen så kommer ju en vardag efter det också när
andra måste göra saker och ting när arbetsbördan inte
kan fördelas matematiskt lika för alla. Då är det ju oftast
det som dyker upp i medarbetarens huvud först ’jaha ska
vi göra det för att inte hon kan det” eller ”ska jag och hela
arbetslaget lida för det’ och då…jag upplever att oftast
räcker det med att man påminner dem om att om alla ska
vara perfekta så är det ingen av oss som kommer kunna
jobba tills vi blir pensionerade”.

”I den kommunen där jag jobbar så finns det rätt så
tydliga rutiner för hur det där ska gå till. Att om man
har upprepad korttidsfrånvaro .. under en period då
tar jag som arbetsgivare initiativ till ett möte. Ett
ganska förutsättningslöst möte, man öppnar en
rehabutredning kallar man det och då undersöker
man att vad är det som gör att du är hemma och är
sjuk så ofta? Och så tar man det därifrån och ser om
det finns någon systematisk analys”.

”Egentligen är det bra om man berättar det därför att då kan man som
rekryterare ställa följdfrågor: ’ok, vad betyder det för dig i jobbet? Är det
speciella saker som är svåra för dig? Är det något speciellt man behöver
tänka på som chef för att det ska fungera bra för dig och så’? För det är ju
så här att vi har diskrimineringslagar här i landet och du kan inte neka
någon anställning på grundval enbart av funktionshinder. Men jag kan ändå
tycka att det är en poäng att berätta.
/…/ har jag ett väldigt tydligt hinder som innebär att min arbetssituation
måste anpassas så är det knepigt om jag inte berättar det. För det kanske
inte går att anpassa den här arbetssituationen och då kommer det troligen
sluta i ett avsked en dag. Det vet man i och för sig inte för är man anställd
då har man ett rehabansvar då får man börja titta på omplacering och då
kanske jag kommer i nåt jag inte ville vara. Så det handlar ju mera om en
själv.”

”You are not necessary given the cutting edge stuff, you’re given
the safer pieces of work rather than cutting edge so you’re not
stretching and therefore because you’re not stretching you’re not
necessarily learning”
(Wilson-Kovacs, Ryan, Haslam & Rabinovich, 2008, s. 709).

”Jag tänker att om jag kan använda det jag är bra på
utan att tvingas in i de här systemen som inte är
anpassade efter synskadade idag så kan jag försörja
mig på ett annat sätt. Så på sätt och vis är det som
att jag är intvingad i det. Samtidigt tycker jag att det
är väldigt kul men jag känner psykiskt att jag orkar
inte gå in i en organisation till som konsult, som chef
som det och det. I så fall får jag gå in på marken på
nåt sätt igen. Och det känner jag att det har jag gjort
tidigare”.

VAD VISAR TIDIGARE STUDIER OM DISCLOSURE AND WORK?

• Personer med dolda funktionsnedsättningar i större utsträckning
än personer med synliga funktionsnedsättningar uppger följande
hinder för att vara öppna med sin funktionsnedsättning: risken att
inte bli anställda/avskedade, rädsla att arbetsgivaren enbart
fokuserar på funktionshinder, oro över att förlora hälsoförmåner,
begränsade möjligheter till befordran och oro över att bli olikt
behandlad och sedd av arbetsgivare och kollegor (Von Schrader,
Malzer & Bruyère, 2014)
• Personer med dolda funktionsnedsättningar erfarit att deras
framträdande gett negativa konsekvenser i arbetslivet (von
Schrader, Malzer & Bruyère, 2014).
• Hög sjuknärvaro i denna grupp (Munir, Yarker & Haslam, 2008)
• Kollegors kunskap om dolda funktionsnedsättningar bidrar till att
personer med dolda funktionsnedsättningar väljer att framträda
(Charmaz, 2010, Munir, Leka & Griffiths, 2005).

(FORTS.) VAD VISAR TIDIGARE STUDIER OM
DISCLOSURE AND WORK
•

•

•

•

Personer som framträtt med sina funktionsnedsättningar möts av
antaganden från kollegor och ledning om att de inte kan klara ett
utmanade arbete eller att de snart kommer lämna arbetslivet (Beatty,
2012).
Arbetsgivares och rekryterares attityder påverkas av vilken
funktionsnedsättning och hur mycket den arbetssökande berättar om sin
funktionsnedsättning i en anställningsintervju (Spirito-Dalgin & Bellini,
2008).
Epilepsi, hiv/aids, infertilitet, psykisk ohälsa och IBS (irritable bowel
syndrome) som de mest stigmatiserande sjukdomarna (Munir, Leka, S.
& Griffiths, 2005).
Erfarenheter avfunktionsnedsättningen, sjukfrånvaro, inverkan på
arbetet, tillgång till praktisk eller socialt stöd, tidigare framträdande för
andra, möjligt stigma associerat till funktionsnedsättningen, och
organisationens kultur är faktorer som inverkar på om personer
framträder i en brittisk studie (Munir et al. 2005).

ATT TA MED SIG FRÅN DENNA
PRESENTATION
•
•
•

•

Starka föreställningar i vår nutid om att framträdande alltid är av godo. När
och varför behövs framträdande (eller inte)?
Medarbetares önskan att inte framträda för andra på arbetsplatsen kan
vara en strategi för att bibehålla kontroll över en självbild som
överensstämmer med rådande normer om arbete och normalitet.
Lagstiftning mot diskriminering och om arbetsgivarens tystnadsplikt räcker
inte för att medarbetare ska känna sig trygga att framträda med dolda
funktionsnedsättningar – även sociala aspekter som bemötande, attityder
och inkluderande praktiker på arbetsplatsen är avgörande.
Om personer högre upp i hierarkin på en arbetsplats framträder med sina
funktionsnedsättningar kan det upplevas som lättare för medarbetare att
också framträda.
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