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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka ledarstilar och ledarskapsbeteenden som är 

viktiga för att chefer ska kunna leda anställda med psykiska funktionsnedsättningar på 

ett effektivt sätt. Anställda med psykiska funktionsnedsättningar kan ha olika hinder att 

överkomma på en arbetsplats, men chefernas bemötande är en viktig del för att de ska 

kunna lyckas med sitt arbete. Ämnet har studerats i en kvalitativ studie där fyra chefer 

som har anställda med psykiska funktionsnedsättningar har intervjuats om ledarskap, 

värderingar, engagemang och bemyndigande. Alla chefer pratar om att värderingar är en 

viktig del i att kunna leda dessa anställda effektivt, men fördelarna med bemyndigande 

är oklara eftersom vissa anställda behöver mer styrning för att kunna klara av sitt arbete. 

Cheferna behöver ha fokus på människorna i första hand, men behöver ha fokus på 

resultatet också. Med andra ord så behöver cheferna fokusera på vad de anställda har för 

förmågor. 

 

Abstract 

The purpose with this study is to explore what leadership styles and behaviours that are 

effective to use when managers lead employees with mental disabilities. Employees 

with mental disabilities can have different obsticles to overcome in a workplace, but the 

managers treatment is an important key for their success. The subject has been 

examined in a quantitative study by interviewing four managers that has employees 

with mental disabilities about leadership, values, commitment and empowerment. All 

managers talk about values as an important part of leading these employees effectivly 

but the advantages of empowerment is unclear as some employees needs more guiding 

to manage their work. The managers need to have focus on people first, but has to focus 

on getting results too. In other words, the manager needs to focus on the employees 

abilities.  
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1. Inledning 

 

”Det största funktionshindret sitter i huvudet på arbetsgivaren” 

(Sjöberg 2002:166) 

 

I inledningskapitlet presenteras varför organisationer gynnas av att anpassa sin 

verksamhet för att människor med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna delta i 

arbetet och hur ett effektivt ledarskap kan bidra till detta. Kapitlet innehåller även en 

historisk bakgrund om ledarskap och medarbetarskap samt syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Studien handlar om att hitta former av effektivt ledarskap för att kunna skapa lönsamma 

arbetsinsatser från människor med psykiska funktionsnedsättningar, så att deras 

kompetens och arbetsförmåga kommer till användning i organisationers verksamhet 

samtidigt som individerna får en riktig integrering i arbetslivet. 

 

En psykisk funktionsnedsättning innebär en begränsning för personens psykiska 

förmåga att fungera som en självständig individ, vilket kan bero på medfödda faktorer 

eller orsakas av sjukdom, olycka eller hög ålder. När en person med en 

funktionsnedsättning upplever ett hinder för att utöva en viss aktivitet så kallas detta ett 

funktionshinder. Omfattningen av ett funktionshinder ligger i kravet som finns i 

aktiviteten samt omgivningens utbud av tillgängliga resurser, vilket innebär att 

funktionshindret inte är knutet till individen. (Malmquist u.å.) 

 

Sverige har stort behov av mer arbetskraft för att inte den ekonomiska tillväxten ska 

bromsa in och det stora problemet är att hitta rätt arbetskraft (Einarsson 2016). Under 

2017 beräknas tre av fyra arbetssökande vara utomeuropeiskt födda, sakna 

gymnasieutbildning, vara äldre eller ha en funktionsnedsättning, vilket innebär att de 

tillhör grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden (Åkesson 2016). Förslag på 

åtgärder för att minska arbetskraftsbristen är att få fler att gå klart gymnasiet, utöka 

yrkesprogrammen, höja pensionsåldern och att komplettera detta med invandrad 

arbetskraft (Einarsson 2016). Dock hamnar gruppen med funktionsnedsättningar i 

skymundan när det kommer till åtgärdsplaner. Konsekvenserna av arbetskraftsbrist för 
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arbetsgivarna blir att expansionsplaner stoppas eftersom de inte kan anställa för att fylla 

sina behov (Åkesson 2016), vilket innebär att det är viktigt att lösa frågan kring hur man 

kan få människor anställningsbara ur ett lönsamhetsperspektiv, även när hindret är en 

funktionsnedsättning. 

 

När man har en anställning så blir man delaktig i samhället genom att man får en social 

roll och att man blir självförsörjande (Sjöberg 2002). Av antalet människor med 

psykiska funktionsnedsättningar så bedömer ungefär 90% att de har en nedsatt 

arbetsförmåga (SCB 2016). Nedsatt arbetsförmåga är inget statiskt begrepp och den 

egenupplevda arbetsförmågan hör till viss del ihop med statusen på arbetsmarknaden, 

den som har en funktionsnedsättning och är i arbete bedömer i större grad att 

arbetsförmågan inte är nedsatt än de som är arbetslösa (Sjöberg 2002). Således kan man 

dra slutsatsen att människor med psykiska funktionsnedsättningar i större grad står 

utanför arbetsmarknaden och samhället. Ett sätt att återställa arbetsförmågan är genom 

att anpassa arbetsplatsen (Sjöberg 2002) och när det gäller psykisk funktionsnedsättning 

är det viktigt att det finns stöttande ledarskap (Prevent 2011). Genom rätt ledarskap kan 

man alltså minska den nedsatta arbetsförmågan hos människor med psykiska 

funktionsnedsättningar och möjliggöra att de kan vara med och bidra till företagets 

tillväxt. 

 

Hur man leder andra människor är en fråga som har långtgående historiska rötter. Enligt 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) uppstod förutsättningarna för det 

moderna ledarskapet med den forskning som skedde under 1900-talet och innan det låg 

fokus på att utveckla tekniker för att styra organisationer. Ändå har en av ledarskapets 

stora utmaningar beskrivits redan på 1500-talet, när Machiavelli (1532/2012) skrev att 

en furste måste kunna uppvisa en mängd goda egenskaper gentemot sina underlydande, 

men om situationen kräver det måste han kunna ta fram motsatta egenskaper. Lösningen 

för fursten var dock att inte försöka vara god i alla avseenden, eftersom han då skulle gå 

under, utan att visa upp en bild av att ha alla de goda egenskaperna (Machiavelli 

1532/2012).  

 

Under 1900-talet hamnade forskningens fokus på ledaren och det uppstod olika trender 

inom ledarskapsforskningen, där fokus var på olika delar av ledarskapet. Fram till 40-

talets slut tittade man på personliga egenskaper hos ledare, på 50- och 60-talet var det 
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ledarstilen som studerades, 70- och 80-talet inkluderade situationen runt ledaren och 

efter det kom det nya ledarskapet med ledarstilar som exempelvis det karismatiska 

ledarskapet (Bryman 1992, refererad i Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). 

 

Ledarskap och chefskap är två begrepp som kan ses som varandras motpoler, där 

chefskap handlar om administration, struktur och kontroll, medan ledarskapet handlar 

om att vara en innovatör som motiverar och utvecklar andra människor (Gill 2011). Här 

kan man dra paralleller till ledaren som den överlägset goda människan och chefskapet 

kontrasterar då med att bli det misslyckade ledarskapet. Bilden av ett lyckat och ett 

misslyckat ledarskap kan också urskiljas i motivationsteorierna. Enligt McGregor 

(1957/2000) skulle de viktigaste framtida utvecklingarna för att skapa effektiva 

organisationer ske på det sociala planet och han introducerade två olika synsätt som 

ledare kunde ha på sina underlydande: teori X och teori Y. Teori X är det 

konventionella sättet där chefen aktivt måste skapa motivation, styra och kontrollera 

medarbetarna för att arbetet ska utföras, medan teori Y menar att passivitet hos 

medarbetarna är något inlärt och att det är chefens ansvar att göra det möjligt för 

medarbetarna att upptäcka och utveckla sin inre motivation och passion (McGregor 

1957/2000).  

 

Man kan se en utveckling i förhållandet mellan chefer och anställda i allmänhet, medan 

människor med psykiska funktionsnedsättningar utesluts från gemenskapen genom att 

de inte har något arbete. Historiskt sett har människor med psykiska 

funktionsnedsättningar setts som objekt som behöver vård och med omfattande 

reformer har situationen delvis förändrats, men trots detta är bristen på arbete en stor del 

i den sociala exkluderingen som bibehåller människor med psykiska 

funktionsnedsättningar i en beroendeposition (Sjöberg 2002). Det finns vissa paralleller 

till McGregors (1957/2000) teori X i synen på psykiskt funktionsnedsatta människor, 

vilket kan skapa en självuppfyllande profetia när arbetsplatser väljer bort människor 

med psykiska funktionsnedsättningar och dessa i sin tur värderar ned sin arbetsförmåga 

och hamnar ännu längre ifrån arbetsmarknaden.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Gill (2011) är det effektiva ledarskapets betydelse för organisationen något som 

dyker upp i media regelbundet, trots att ledarskapet som begrepp är svårdefinierat och 
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kan innefatta många olika företeelser. Detta fenomen finns även i Sverige, som när 

tidningen Chef påstod att ledarskapets betydelse för organisationen är essentiell, 

eftersom rätt ledarskap skapar motivation och motiverade medarbetare skapar 

organisationens resultat (Sjögren 2013). Vad chefsarbetet innebär i praktiken är en fråga 

som har avhandlats både inom forskning och bland praktiker, eftersom chefskapet är ett 

komplext fenomen. Det har resulterat i en mängd olika principer som handlar om 

planering och utformning av organisationen, vilket har varit till föga hjälp i praktiken. 

Ett sätt att utforska chefskapet är att fokusera på beteenden hos chefer, förankrat i 

chefernas yrkesutövning och att utifrån detta forma principer. (Svenningsson & 

Alvesson 2014) 

 

Bristen på konsensus kring vad chefskapet egentligen innebär skulle kunna vara en 

förklaring till resultatet i TCO:s stressbarometer, som visar att många chefer upplever 

att de har arbetsuppgifter som de inte borde behöva göra, exempelvis administration 

som skulle kunna utföras av någon annan yrkesgrupp (Lejon m.fl. 2013). Enligt Global 

Employee and Leadership Index-undersökningen använder var femte chef mindre än tio 

procent av sin arbetstid till att utöva ledarskap (Tholin & Larsson Gruppen 2015). Med 

tanke på den begränsade tid som finns för att utöva ledarskap så kan man säga att 

ledarskapet är en begränsad resurs för organisationen och att det är av yttersta vikt för 

organisationens långsiktiga överlevnad att denna resurs utnyttjas effektivt.  

 

Ett sätt att definiera effektivt ledarskap är när man når målen, oavsett om ledarskapet är 

moraliskt försvarbart eller inte (Kellerman, refererad i Gill 2011). Skillnaden mellan ett 

gott ledarskap och ett effektivt ledarskap är att det goda ledarskapet handlar om 

intentioner utöver att nå målen, medan effektivt ledarskap endast fokuserar på målen 

och sättet som målen uppnås på och metoden för att nå målen handlar om att få andra 

människor att utföra ett arbete (Gill 2011). Det finns ett samhällskrav på högre moral 

hos ledare, speciellt hos superledaren vars uppdrag handlar om att skapa självständiga 

medarbetare genom att släppa tyglarna och låta medarbetarna i högre grad styra 

(Alvesson & Spicer 2012). En liknande linje ses hos Covey (2004) som menar att en 

ledare ska se och behandla sina medarbetare på samma sätt som sina kunder, eftersom 

det är nyckeln till den anställdas engagemang, kreativitet och lojalitet. 
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Det finns få studier om hur man utövar framgångsrikt ledarskap när man har anställda 

med olika slags funktionsnedsättningar. Att studera chefens roll är viktigt eftersom det 

är chefen som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsplatsanpassningen och 

ledarskapet har stor betydelse för prestationsförmågan hos anställda med 

funktionsnedsättningar (Kensbock & Boehm 2015). Genom ökade kunskaper om hur 

man utövar ett effektivt ledarskap för ge förutsättningar för människor med psykiska 

funktionsnedsättningar att utföra ett värdefullt arbete kan man minska den 

kompetensbrist som hindrar organisationer från att expandera. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att öka medvetenheten kring hur chefer kan leda människor med 

psykiska funktionsnedsättningar på ett effektivt sätt, för att skapa långsiktigt hållbara 

anställningar för dessa individer samtidigt som de bidrar till företagets ekonomiska 

tillväxt. 

 

1.4 Frågeställning 

Hur utövar man ett effektivt ledarskap när det finns medarbetare som har psykiska 

funktionsnedsättningar?  

 

1.5 Avgränsningar 

Det finns en debatt kring vad som är ledarskap och vad som är chefskap, men i det här 

arbetet så kommer begreppet ledare och chef att användas synonymt och kopplas till 

respondenternas yrkesroll i den här texten. Ledarskap blir således en av chefens 

arbetsuppgifter och några informella ledare kommer inte att studeras. 

 

Funktionshinder, funktionsnedsättning och funktionsvariation är olika ord som används 

för att beskriva att alla människor har olika funktionsförmågor. Man kan använda dessa 

begrepp för att visa upp vilken relation som finns mellan individen och omgivningen. I 

det här arbetet kommer funktionsnedsättningar att användas som huvudsakligt begrepp 

eftersom tyngdpunkten ligger på att hindra vissa nedsatta funktioner att bli 

funktionshinder på arbetsplatsen. 
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2. Metod 
I metodkapitlet presenteras studiens forskningsmässiga utförande, vilka metoder som 

valts för att bäst belysa frågeställningen samt att det förs en kritisk diskussion kring 

metodvalet och etiska frågeställningar. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Det finns inte mycket forskning gjord på funktionsnedsättningar i arbetslivet, vilket 

innebär att den teoretiska ramen gällande ämnet specifikt är bristfällig och således 

behöver studien ta avstamp i verkligheten. Forskning som skapar teorier utifrån 

observationer har en induktiv ansats och utförs oftast genom kvalitativa undersökningar 

(Bryman & Bell 2011). Studiens fokus ligger på att förstå hur effektivt ledarskap ser ut 

när man leder människor med psykiska funktionsnedsättningar, vilket innebär att en 

kvalitativ ansats är att föredra då meningen är att samla information från respondenterna 

i syfte att skapa en teori.  

 

Det huvudsakliga intresset ligger i att förstå hur respondenterna själva uppfattar den 

sociala situation som deras arbete utgör, vilket också talar för att en kvalitativ studie är 

det mest optimala (Bryman & Bell 2011). För att hitta och förstå de kopplingar som 

finns mellan effektivt ledarskap samt de särskilda behov hos anställda med psykiska 

funktionsnedsättningar som påverkar relationen mellan chefer och anställda, så behövs 

en successiv process som fördjupar frågeställningarna och klargör fenomenet som 

studeras under arbetets gång (Olsson & Sörensen 2007), vilket innebär en kvalitativ 

studie av fenomenet. 

 

2.2 Forskningsdesign 

Studien genomförs genom en fallstudie av Samhall, ett statligt ägt företag som har 

specialiserat sig på att anställa människor med funktionsnedsättningar (Samhall u.å.c). 

Orsaken till detta är dels etiska och dels praktiska. Eftersom många med psykiska 

funktionsnedsättningar står utanför arbetsmarknaden så är det svårt att hitta chefer som 

har anställda med psykiska funktionsnedsättningar. Detta innebär att populationen av 

respondenter är liten och med tanke på frågans känsliga ämne har det varit viktigt att 

hitta respondenter där de anställda har kunnat vara anonyma, således har alla företag 

som har en eller få anställda med psykiska funktionsnedsättningar valts bort av 

anonymitetsskäl. Utifrån dessa två förutsättningar blev en fallstudie av Samhall det val 
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som bäst uppfyllde kriterierna, eftersom företaget har över 20 000 anställda (Samhall 

u.å.a) så blir de anställda med psykiska funktionsnedsättningar anonyma i mängden 

samtidigt som det finns många chefer att tillgå.  

 

2.3 Urval och datainsamling 

Urvalet av respondenter blev ett bekvämlighetsurval som gjordes på geografiska 

grunder, de chefer som har funnits närmast geografiskt sett har utgjort underlaget för 

vilka respondenter som valts ut till studien. De respondenter som erbjudits att delta i 

studien har alla haft en chefstjänst som inneburit att de jobbat nära medarbetarna som 

har funktionsnedsättningar, så att de har goda kunskaper i hur man leder människor med 

funktionsnedsättningar i den dagliga verksamheten. Med tanke på att alla respondenter 

arbetar med liknande arbetsuppgifter och har samma interna utbildning genom arbetet, 

så kan man säga att resultatet är representativt för Samhalls chefer som grupp. Enligt 

Bryman och Bell (2011) så innebär ett bekvämlighetsurval att möjligheten att 

generalisera resultaten för hela populationen försvinner (Bryman & Bell 2011), men 

eftersom populationen av chefer som har anställda med psykiska funktionsnedsättningar 

är relativt liten, så blir Samhalls chefer en stor andel av hela populationen och därmed 

kan man säga att resultatet har relevans för hela populationen. 

 

I studien har data samlats in genom att kvalitativa intervjuer har genomförts med 

cheferna på Samhall. Intervjuer kan vara olika strukturerade, där forskaren väljer vilken 

grad styrning som ska användas och i hur stor utsträckning respondenten ska få 

associera fritt (Bryman & Bell 2011). Graden av styrning har varit en av de svåraste 

avvägningarna i denna studie, eftersom uppsatsens ämne ligger på gränsen mellan 

företagsekonomi och socialt arbete, vilket har inneburit att det har funnits behov av en 

större grad av styrning från forskaren så att inte respondenterna i för hög grad gått in på 

de aspekter som rör socialt arbete. Dock gjordes bedömningen att fixerade frågor skulle 

skapa en konstlad intervjusituation och därför togs de viktigaste teoretiska begreppen 

fram och användes som grund för att skapa intervjufrågor vid intervjutillfället. Detta 

gav respondenterna utrymme att få berätta de delar som de ansåg vara relevanta för 

frågeställningen, vilket också ledde till att ytterligare ett viktigt teoretiskt begrepp 

uppmärksammades och infördes i studien. En svårighet som framkommit genom 

intervjuerna har varit avsaknad av en gemensam teoretisk förförståelse, vilket kan 

uppstå när intervjuaren och respondenterna har olika utbildningar i grunden. Begrepp 
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som är välkända i en yrkesgrupp kan vara helt främmande eller betyda någonting annat 

för en annan yrkesgrupp. Svårigheten med detta blir att respondentens svar kan 

påverkas ifall intervjuaren behöver förklara närmre vad ett begrepp innebär och därmed 

ger en hint om vilket svar som är socialt önskvärt. 

 

På grund av att alla respondenter var anställda på samma företag och interagerade med 

varandra i verksamheten, så gjordes bedömningen att det inte behövdes många 

intervjuer för att få en helhetsbild av frågeställningen. Att genomföra många intervjuer 

för att få en studie att framstå som mer vetenskaplig kan missgynna studien, vissa 

studier hade tjänat på att mer tid lagts på att analysera resultaten (Kvale 1997), varvid 

mer tid lagts på att analysera de data som framkommit i intervjuerna. Utifrån detta 

antogs fyra intervjuer vara tillräckligt för att få en tillförlitlig bild av frågeställningen, 

vilket ligger något under Kvales (1997) bedömning att i en kvalitativ studie brukar 

antalet intervjuer ligga runt 15 + 10, beroende på ämnet som ska undersökas. 

 

I syfte att få så korrekta data som möjligt att arbeta med, så spelades intervjuerna in med 

diktafon efter respondenternas godkännande. Att tala framför en mikrofon kan vara 

stressande för vissa respondenter, vilket kan leda till att svaren får lägre värde för 

intervjuaren (Bryman & Bell 2011), men för att få så korrekta data som möjligt att 

arbeta med så har denna metod ändå föredragits i arbetet. Efter intervjuernas 

genomförande har de transkriberats till text och därefter analyserats genom att koda 

informationen i förhållande till de teorier som presenterats kring effektivt ledarskap, 

vilket enligt Bryman och Bell (2011) innebär att man namnger de delar som är viktiga 

teoretiskt sett. 

 

2.4 Metoddiskussion  

När man genomför en kvalitativ forskningsstudie är syftet vanligtvis att försöka uppfatta 

verkligheten så som respondenten uppfattar verkligheten. Problemet med det synsättet 

är att forskaren relaterar till respondenten på ett subjektivt plan och således kommer 

forskaren utifrån sin egen förståelse att filtrera respondentens svar (Bryman & Bell 

2011). Här kan man argumentera att övriga mottagare av studiens slutresultat kommer 

att filtrera och förstå informationen utifrån sin egen subjektiva bedömning, vilket 

innebär att meddelandet mellan den avsändande respondenten och den mottagande 

läsaren kommer att filtreras subjektivt oavsett om forskaren lyckas vara objektiv eller ej. 
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Studien handlar om att förstå hur chefer leder anställda med psykiska 

funktionsnedsättningar, vilket innebär att respondenternas upplevelse av deras sociala 

verklighet blir central och som utomstående observatör blir det omöjligt att vara 

objektiv. Alla forskare har inte målet att vara objektiva i sitt arbetssätt och fördelen med 

att inte försöka inta en objektiv hållning gentemot respondenten är att man även är 

medveten om påverkan man har på respondenterna (Grenness 2004). Med tanke på att 

psykiska funktionsnedsättningar är ett område som i hög grad är påverkad av fördomar 

och generaliseringar, så har det varit viktigt att utforma forskningsprocessen så att inte 

forskarens egna fördomar styr respondenter i för hög grad. Det blir alltså viktigt att 

forskaren reflekterar över sina egna åsikter kring psykiska funktionsnedsättningar i syfte 

att upptäcka eventuella ledande eller olämpliga frågor innan dessa ställts till 

respondenten. Genom att uppmuntra respondenterna att berätta konkreta exempel ur den 

dagliga verksamheten, så minskade risken för att respondenterna skulle ge socialt 

önskvärda svar utan verklighetsanknytning. 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till validitet och reliabilitet i en undersökning. Validitet 

handlar om huruvida en studie mäter det som den avser att mäta, medan reliabilitet 

handlar om huruvida resultatet är tillförlitligt och om upprepade försök kan ge samma 

resultat. (Bryman & Bell  2011) Eftersom studien rör ett socialt fenomen som tolkas 

genom respondentens objektiva filter, så blir resultatet beroende av de aktuella 

respondenterna som individer och den kultur som de verkar i. Således blir den externa 

reliabiliteten låg eftersom det är svårt att upprepa samma studie med samma resultat om 

andra individer deltar och på samma sätt minskar också den externa validiteten eftersom 

resultaten beror på miljön som de observerats i och det är svårt att veta hur 

generaliserbara resultaten är på andra sociala situationer. Den interna validiteten, som 

handlar om hur väl resultaten från intervjuerna överensstämmer med de teorier som 

utvecklas (Bryman & Bell 2011), kommer att gynnas av att studien avser att koppla 

resultaten från intervjuerna till existerande teorier om effektivt ledarskap. 

 

2.5 Etik 

I en forskningsprocess är det viktigt att man reflekterar över etiska frågor som rör hur 

man ska behandla respondenterna och vilka aktiviteter som bör eller inte bör ingå i 

studien. Konkreta frågor att beakta kan vara huruvida respondenterna tar skada av att 
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ingå eller att inte ingå i studien, huruvida respondenterna har fått ge sitt samtycke till 

deltagandet samt hur respondenternas privatliv hanteras. (Bryman & Bell 2011) 

Eftersom studien innefattar området psykiska funktionsnedsättningar, som kan vara 

stigmatiserande och innebära problem av personligt känslig karaktär, så har det varit 

essentiellt att utforma studien på ett etiskt försvarbart sätt.  

 

Respondenterna i studien har varit chefer som har anställda med psykiska 

funktionsnedsättningar, vilket innebär att respondenten har haft möjligheten att 

anonymisera sina svar och har även erbjudits möjlighet att få godkänna de uppgifter 

som de lämnat innan uppsatsen distribuerats vidare till andra läsare. Chefernas 

eventuella erfarenhet av psykiska funktionsnedsättningar i deras privatliv ligger utanför 

studiens område och genom detta har chefernas privatliv skyddats samt att risken för att 

respondenterna ska skadas av forskningen har minimerats. Studien har direkta och 

indirekta respondenter, där de direkta respondenterna har fått ge sitt samtyckte till 

deltagandet, medan de indirekta respondenterna inte har haft den möjligheten. Eftersom 

de indirekta respondenternas privatliv skyddas av anonymitet, så finns det ingen risk att 

de skadas av studien och därför har deras samtycke inte inhämtats. 
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3. Teori 
 

I teorikapitlet finns en djupare beskrivning av studiens viktigaste begrepp. Det finns en 

översikt av olika ledarskapsstilar samt en problematisering av funktionsnedsättningar i 

arbetslivet.  

 

Enligt Gill (2011) så är ledarskap att visa vägen och hjälpa eller förmå andra att fullfölja 

den. Detta innebär bland annat att föreställa sig en önskvärd framtid samt bemyndiga 

och engagera alla som berörs. Det effektiva ledarskapet har sex delar: vision, mission, 

värderingar, strategi, empowerment och engagemang. De delar som främst handlar om 

relationen mellan ledare och anställda är värderingar, empowerment och engagemang, 

vilket har gjort att de är dessa begrepp som utgör en del av teorikapitlet. (Gill 2011) 

 

3.1 Tidigare forskning 

Ämnet ledarskap och funktionsnedsättningar i arbetslivet har inte så mycket tidigare 

forskning och den forskning som finns fokuserar till stor del på hur det transformativa 

ledarskapet påverkat människor med funktionsnedsättningar, vilket innebär att delar av 

ledarskapsbehovet kan ha missats genom att alla andra ledarstilar uteslutits ur 

forskningen. 

 

En studie undersökte hur anställda med autism reagerade på transformativt ledarskap 

genom att intervjua 52 anställda med en medicinsk diagnos på autism. Genom att 

använda sig av tranformativt ledarskap i form av individuellt hänsynstagande och ge 

tydliga mål som kopplas till visionen kunde cheferna öka de organisatoriska 

prestationerna. Delen med inspirerande motivation ökade dock ångesten hos 

medarbetarna och minskade deras engagemang (Parr, Hunter & Ligon 2013) 

 

En annan studie undersökte hur de anställda med funktionsnedsättningar vid ett 

telefonförsäljningsföretag påverkades av transformativt ledarskap genom att ett antal 

chefer intervjuades om sitt ledarskap och göra en enkät bland de anställda om deras 

självkänsla. Förekomsten av tranformativt ledarskap visade sig betydelsefull för mental 

hälsa och arbetsprestationer hos de anställda, eftersom det stärkte deras självkänsla 

(Kensbock & Boehm 2015). 
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3.2 Ledarstilar 

Ett sätt att se ledarskap är att dela in det i auktoritärt, demokratiskt eller laissez faire. 

Det auktoritära ledarskapet är dominant och utgår från positionsmakt, ledaren tar 

personligt ansvar för medarbetarnas resultat samtidigt som hen distanserar sig själv 

emotionellt. Den demokratiska ledaren styr genom gruppen, så att mål och ansvar 

uppfattas som gruppens gemensamma samtidigt som deltagarna medverkar 

självständigt. Laissez faire-ledaren exkluderar sig själv från gruppen i hög grad och 

försöker undvika ansvar för resultaten, vilket resulterar i ett ytterst passivt ledarskap. 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014) 

 

Managerial Grid är en ledarskapsteori som delar in ledarskapet i ett rutnät, där den ena 

sidan motsvarar ledarens omsorg om människor och den andra sidan rör ledarens 

omsorg om resultaten. Indelningen visade en diskrepans mellan förväntningarna från 

cheferna ovanför, som ville att ledaren skulle vara resultatinriktad och medarbetarna 

under, som ville att ledaren skulle vara människoinriktad. Denna metod 

vidareutvecklades till Fem ledarskapsstilar innehållande den anvisande ledaren, den 

konsultativa ledaren, den deltagande ledaren, den förhandlande ledaren och den 

delegerande ledaren. Den anvisande ledaren styr medarbetarna, den konsultativa ledaren 

frågar medarbetarna om råd, den deltagande ledaren diskuterar och analyserar 

problemet tillsammans med medarbetarna men lämnar beslutet åt gruppen, medan den 

förhandlande ledaren förhandlar sig fram till ett önskat resultat och den delegerande 

ledaren överlåter ansvaret åt medarbetaren. (Gill 2011) 

 

 

Modell frihandsritad efter Managerial Grid (Gill 2011) 
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Situationsanpassat ledarskap utvecklades av Hersey och Blanchard, där man kan se fyra 

olika ledarskapsstilar: berättande, säljande, deltagande och delegerande. Berättande 

handlar om att chefen säger till medarbetaren hur denne ska utföra uppgifterna, säljande 

innebär att chefen tar hänsyn till medarbetarens åsikter, medan den deltagande ledaren 

är delaktig i processen utan att ta beslutet och den delegerande ledaren lämnar hela 

ansvaret till medarbetaren. Vilken ledarstil som bör användas anpassas utifrån 

medarbetarens mognadsgrad, där mognad avser hur väl medarbetaren klarar av att 

utföra sina arbetsuppgifter på egen hand och de olika stilarna kan således ses som en 

rörelse av utveckling. Detta innebär att ledaren måste behärska alla fyra 

ledarskapsstilarna och ha tillräckligt med fingertoppskänsla för att kunna avgöra när 

medarbetaren har utvecklats tillräckligt mycket för att det ska behövas en ny 

ledarskapsstil. (Gill 2011) 

 

Transaktionellt ledarskap handlar att leda med undantag och villkorliga belöningar. Att 

leda med undantag innebär att ledaren sätter arbetsmål och standarder för att utföra 

jobbet, antingen direkt eller efter att problem uppstått, fokus ligger på att skapa regler 

och rutiner för att undvika fel och misstag. När målen uppnås blir medarbetarna 

belönade med feedback eller olika former av fysiska eller psykologiska belöningar. Ofta 

resulterar den transaktionella ledarstilen i att medarbetarna gör det som behövs göras, 

men inget utöver det. (Gill 2011) 

 

Transformativt ledarskap söker efter att uppnå bästa möjliga resultat genom att använda 

sig av idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans eller 

individanpassad hänsyn. Idealiserat inflytande innebär att ledaren blir en förebild, som 

står för en idealbild som medarbetarna strävar efter att likna och som de kan känna tillit 

till. Inspirerande motivation betyder att ledaren skapar en gruppkänsla hos medarbetarna 

genom att de delar med sig av visioner i syfte att skapa en gemensam önskvärd framtid 

och kommunicerar klara mål till medarbetarna. Intellektuell stimulans handlar om att 

ledaren uppmuntrar medarbetarnas kreativitet och innovationsförmåga, genom att 

uppmuntra nya synsätt och infallsvinklar. Individanpassad hänsyn innebär att ledaren är 

medveten om varje medarbetares behov av prestation och coachar medarbetaren så att 

denne ska kunna växa i sin roll. (Bass & Reggio 2006)  
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3.3 Värderingar 

Värderingar är principer eller normer som anses vara viktiga eller välgörande, medan 

moralvärderingar är sådana som anses vara goda, de tjänar som normgivande vägvisare. 

I en organisation kan man se värderingar på två olika plan: personliga värderingar som 

är subjektiva och kommer från hjärtat samt organisatoriska värderingar som är objektiva 

och intellektuella. Ledarens värderingar påverkar vilket sorts ledarskap som utövas, 

exempelvis har transformativt ledarskap ett samband med högre moral hos ledaren och 

visar sig exempelvis genom att ledaren lyssnar på medarbetarna och bryr sig om deras 

välmående. (Gill 2011) 

 

Äkta grundläggande värderingar innebär att vissa anställda känner sig utstötta, det 

guidar människors beteenden och kräver att ledare ska vara förebilder. Grundläggande 

värderingar är inneboende, heliga värderingar som särskiljer företaget och tjänar som 

riktlinjer för allas beteenden. Ledarskap som baseras på delade värderingar skapar tillit, 

vilket binder samman människor. Ju mer personliga och företagsvärderingar stämmer 

överens, ju effektivare bygger det en stark, önskvärd kultur och gör att de anställda blir 

mer engagerade. Detta skapar färre konflikter, ökade prestationer och större 

tillfredsställelse. (Gill 2011)  

 

De positiva inre värderingarna hos ledarna måste komma till uttryck i handlingar för att 

vara trovärdiga och bli till gagn för organisationen. Det är det viktigt att ledare 

reflekterar över olika etiska frågeställningar och beteenden eftersom de har krav på sig 

att prestera, för att minska risken att driva på sina medarbetare alldeles för hårt och 

skapa en stressig arbetsmiljö. (Sandahl, Falkenström & von Knorring 2017) Under 90-

talet har kraven hårdnat på arbetsmarknaden, vilket har slagit hårt mot människor med 

funktionsnedsättningar. Även fast många har tillräcklig kompetens för att utföra arbeten 

så blir de sysselsatta genom statliga lönesubventioner. När organisationer slimmar sin 

verksamhet är det ofta de som är minst produktiva som får lämna organisationen, 

samtidigt som utsuddade gränser mellan arbetsliv och fritid skapar stress och ohälsa. 

(Sjöberg 2002)  

 

Mångfald handlar om att kunna se människor som individer samt att uppfatta och 

uppskatta olikheter, vilket innebär att ledaren behöver möta alla anställda som individer 

och inte som kategorier. En allt för stark företagskultur kan hämma mångfald, eftersom 
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den kräver att de anställda uppfyller en mängd kriterier som rensar bort de som avviker 

från dem. (Tengblad 2003) 

 

3.4 Empowerment 

Vissa psykiska funktionsnedsättningar, exempelvis psykisk sjukdom, är stigmatiserande 

(Goffman 1963) och kan leda till att individen aldrig blir fullständigt accepterad i 

samhället, stigmatiseringen blir ett sätt att kontrollera individerna ur ett socialt 

perspektiv (Giddens 2007). Det sociala empowermentbegreppet handlar om hur 

marginaliserade människor går från att vara beroende av andra till att kunna styra sina 

egna liv i den riktning som de önskar, vilket kan ses som en motrörelse mot 

stigmatiseringen. Förhållandet mellan empowerment, arbetsmarknad och 

funktionsnedsättningar handlar till stor del om hur organisationer tar tillvara på 

individernas kunskaper, hur individerna involveras gällande frågor som rör dem själva 

och vilken hänsyn som tas till deras specifika behov. (Sjöberg 2002)  

 

Empowerment handlar om att ge makt och auktoritet åt människor, helt enkelt att 

bemyndiga dem. Den implicita strategin för att genomföra empowerment handlar om att 

förstå de anställdas behov, utforma det önskade beteendet hos de anställda, forma team 

för att skapa samarbete, uppmuntra intelligent risktagande och lita på att de anställda 

skapar resultat. (Gill 2011) Genom att behandla medarbetarna som ansvarstagande 

individer med ambitioner att göra ett bra arbete så skapar man bästa möjliga 

förutsättningar för riktig empowerment. (Tengblad 2003) 

 

I organisationens praktik kan empowerment handla om att ge beslutsansvar till 

medarbetare, berika deras jobb och delegera ansvar. Empowerment kan vara att uppleva 

sin egen kompetens, uppleva kontroll över arbetsmiljön och att internalisera 

organisationens mål. Det handlar om att ge människor förmågan, självförtroendet och 

resurserna att hantera sig själva och vara ansvariga för sin insats. (Gill 2011)  

 

Empowerment ses som frigörande och som ett gott ledarskap. Studier visar att när 

anställda med mer kontroll över sina mål och arbetstid involveras i beslut, så känner de 

större tillfredsställande på jobbet. Medarbetare med empowerment har en känsla av 

ägandeskap och ansvar, tillfredsställelse i sina prestationer och vetskapen om att de är 

viktiga för organisationen. Det ger ökad produktivitet och effektivitet, mätt genom 
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kundtillfredsställelse och innovation. (Gill 2011) 

 

Ett hinder mot empowerment är att det blir en kontrollförlust, i linje med teorin att delad 

makt är mindre makt, trots att delad makt lika gärna kan öka kraften. Människor måste 

få en möjlighet för att kunna bli bemyndigade, människor som inte har något 

handlingsutrymme kan heller inte få empowerment. Det är inte säkert att alla 

medarbetare vill få ett större ansvar, utan det måste finnas en möjlighet för 

medarbetaren att tacka nej. För att empowerment ska kunna fungera så måste den 

anställda ha en viss intellektuell kapacitet och ett visst känslomässigt engagemang. (Gill 

2011) 

 

3.5 Motivation och engagemang 

Ser man medarbetarna i linje med teori X så krävs den en minutiös övervakning av samt 

ekonomiska och psykologiska belöningar till medarbetarna i syfte att få dem att 

producera det önskade resultatet. Det ideala ledarskapet i den situationen blir ’hård, men 

rättvis’ som syftar till att ledaren styr medarbetarna samtidigt som målet är att uppnå 

harmoni bland medarbetarna. Dock är beteenden i linje med teori X hos medarbetarna 

inte ett tecken på deras mänskliga natur, utan ett symptom på det ledarskap som de 

upplevt. När människors grundläggande behov blir tillfredsställda, så finns det högre 

behov som är sociala, egoistiska och självförverkligande. Motivationen kommer när 

dessa kan tillfredsställas i arbetet, vilket kräver en människosyn i linje med teori Y. 

(McGregor 1957/2000) 

 

Yttre motivation är när ledare påverkar motivation hos sina medarbetare genom sina 

handlingar, det medför en känsla av tvångsmässighet att göra saker för en yttre belöning 

från arbetet. Inre motivation handlar om ett behov av njutning eller tillfredsställelse från 

att utföra meningsfulla och krävande arbetsuppgifter, att tillhöra en social grupp, en 

känsla av ansvar, kreativitet eller att göra skillnad på något sätt. Det hör inte ihop med 

ledarskapet utan kan vara för att göra aktiviteten i sig, med inre motivation är arbetet i 

sig en belöning. Yttre motivation hämmar kreativiteten, medan inre motivation gör den 

starkare och frihet är allra bäst för att bli motiverad. (Gill 2011) 

 

Vissa människor är lättare att engagera än andra, vilket innebär att engagemang endast 

delvis kan komma från ledarskapet och då genom att människor ser sitt eget bidrag till 
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den stora helheten. Engagemang handlar om ett intellektuellt och känslomässigt 

åtagande till organisationen eller som den godtyckliga prestation som visas av anställda 

i deras arbete. Sammanfattat handlar engagemang om till vilken grad som de anställda 

är beredda att prestera. Det kan också förklaras som positiva attityder mot arbetet, 

kollegor, organisationen och dess ledare, uppmärksamhet och entusiasm i jobbet, 

motivationen till att arbeta som kommer från arbetets natur och organisationens 

ledarskap. (Gill 2011) 

 

När det finns delaktighet och möjligheter till engagemang så skapas förståelse för 

mening och sammanhang, vilket är det mest essentiella för att medarbetarna ska känna 

motivation till arbetet (Sandahl, Falkenström & von Knorring 2017). Det finns ett 

samband mellan medarbetarnas engagemang och lönsamhet ifall organisationen hittar 

sätt att ta tillvara på medarbetarnas engagemang. När organisationen lyckas med det kan 

engagemanget ge en riktigt hög lönsamhet. (Berglund 2010) 

 

3.6 Lönsamhet och funktionsnedsättning 

I frågan om att mäta lönsamhet kan man ta in principen om alternativkostnader, vilket 

handlar om skillnaden mellan absolut övertag och komparativt övertag samt fördelen 

med att specialisera sig. Om man har ett företag som producerar adventsstjärnor, så kan 

arbetare A göra en julstjärna på en minut och måla den på en minut, medan arbetare B 

kan göra en på fyra och en halv minut och måla den på en och en halv minut. På sex 

minuter hinner de tillsammans göra fyra stjärnor, varav arbetare A göra tre färdiga 

stjärnor och arbetare B gör en, vilket innebär att arbetare A har ett absolut övertag. Om 

man däremot ser till komparativt övertag, så kostar skapandet av en stjärna målandet av 

en annan och vice versa gällande arbetare A. Gällande arbetare B kostar skapandet av 

en stjärna målningen av tre stjärnor och målandet av en stjärna kostar skapandet av en 

tredjedels stjärna. Om en person ska måla en stjärna, så måste arbetare A ge upp att 

skapa en stjärna och arbetare B ge upp skapandet av en tredjedels stjärna, vilket innebär 

att det är bäst om arbetare B målar. Om en person ska skapa stjärnor, så måste arbetare 

A ge upp målandet av en stjärna och arbetare B ge upp målandet av tre stjärnor, vilket 

innebär att det är bäst om arbetare A skapar stjärnor. Med den arbetsfördelningen kan 

arbetare A skapa sex stjärnor på sex minuter och arbetare B hinner måla fyra stjärnor 

under samma tid, så genom specialisering skapar de mer än vad de skapar var och en för 

sig. (O’Sullivan, Sheffrin & Perez 2014) 
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Produktion av adventsstjärnor, innan specialisering och efter specialisering. 

 

För att kunna skapa lönsamhet hos anställda med psykiska funktionsnedsättningar, så 

krävs de att de ska klara av arbetsuppgifterna och kunna fungera på en arbetsplats. 

Inlärningen av arbetsuppgifter och socialt samspel kan förklaras med hjälp av den 

proximala utvecklingszonen, som är skillnaden mellan vad en individ kan åstadkomma 

på egen hand och vad hen kan åstadkomma med hjälp från omgivningen (Vygotskij 

1978). 

 

Proximal utvecklingszon utifrån Vygotskij (1978). 

 

För att kunna lära sig någonting krävs också en fungerande kommunikation. 

Grundmodellen för kommunikation har tre delar: sändare, mottagare och meddelandet. 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014) 
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Modell frihandsritad efter Kommunikationsmodell I (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014) 

 

När budskapet går från sändaren till mottagaren, så går den genom en kanal, vilket kan 

medföra störningar i kommunikationen. Dessutom måste sändaren tänka på hur 

meddelandet framförs för att mottagaren ska kunna uppfatta meddelandet, vilket betyder 

att sändaren behöver göra en inkodning och att mottagaren sedan gör en avkodning 

genom att meddelandet tolkas. Om sändaren vill vara säker på att meddelandet tolkats 

rätt, så behövs det feedback från mottagaren. Detta kan visas med 

Kommunikationsmodell II som är en utökning av Kommunikationsmodell I. (Lindkvist, 

Bakka & Fivelsdal 2014) 

 

Modell frihandsritad efter Kommunikationsmodell II (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014) 

 

Det finns en dold kompetensreserv hos människor med funktionsnedsättningar, vilket 

inte utnyttjas i dagsläget och detta innebär att det finns en möjlighet för företag att hitta 

den kompetens som de saknar. Negativa attityder, dålig kunskap om stödåtgärder och 

låga förväntningar på prestationsförmåga är några orsaker till att arbetsgivare undviker 

att anställa människor med funktionsnedsättningar. Många av de som har en 

funktionsnedsättning och som har någon anställning är anställda i verksamheter som har 

en klar anknytning till social ekonomi. (Sjöberg 2002) 

 

Social ekonomi handlar om organisationer där samhällsändamål är det främsta syftet, 

där vinsten återinvesteras och där företag binder samman individens behov med 
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entreprenörskap. I Sverige finns det en tradition av att samhällsinsatser ska göras ideellt 

och att det är fult att tjäna pengar i en sådan verksamhet, samtidigt som det finns en risk 

för att kommuner lägger över delar av sin verksamhet som anses som problematiska på 

socialt företagande eller att det blir speciella stödinsatser istället för riktigt företagande. 

(Augustinsson & Briswall 2009) 
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4. Empiri 
 

I empirikapitlet presenteras Samhalls verksamhet, de data som framkommit av studiens 

intervjuer samt skriftlig information som intervjuaren fått ta del av vid 

intervjutillfällena. 

 

Samhalls verksamhet är till största delen som ett bemanningsföretag, där de flesta av de 

anställda har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten 

spänner över många olika områden, exempelvis städning och industriarbeten. De som 

anställs av Samhall blir anvisade dit av Arbetsförmedlingen och ska då ha en kod som 

visar att de har en funktionsnedsättning. När de kommer till Samhall så görs en 

bedömning av arbetsförmågan och en kontroll av vilka svårigheter som finns, utifrån det 

avgörs det var personen bör arbeta. Det skapas också en utvecklingsplan för varje 

anställd, där målet är att den anställda ska utvecklas och kunna få ett arbete utanför 

Samhalls verksamhet. När det blir aktuellt att lämna Samhall kan den anställda själv ha 

hittat en extern praktikplats, eller så letar Samhall upp en passande praktikplats. Målet 

är att praktiken ska övergå i en anställning på det andra företaget.  

 

4.1 Funktionsnedsättning 

Psykiska funktionsnedsättningar kan exempelvis vara utvecklingsstörning, 

neuropsykiatriska diagnoser, psykiska sjukdomar och utbrändhet. De svårigheter som 

människor med psykiska funktionsnedsättningar generellt sett har rör minne, 

problemlösning, stresstålighet, tolkning av sammanhang, inlevelseförmåga, planering 

och orientering i tid och rum. 

 

Minnesproblem handlar exempelvis om nedsättning i förmågan till inlärning, att kunna 

ta fram sina kunskaper, att följa med i längre samtal och agera på automatik. Detta kan 

visa sig i att en person upprepar samma fråga flera gånger under ett samtal eller har 

svårare att lära sig nya arbetsuppgifter. Respondent 2 berättade om en anställd som gick 

runt och störde alla sina kollegor när de skulle producera varor. Det krävdes ett visst 

tempo i produktionen och för henom var jobbet förvirrande, även om det fanns en mall 

så hade hen svårt att gå efter den mallen. 
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Problemlösning rör svårigheter i att föreställa sig sådant som man inte har upplevt och 

att motivera sig, vilket kan visa sig i att alla arbetsuppgifterna behöver visas på exakt 

det sätt som de ska utföras och varje arbetsplats behöver bli besökt. Enligt respondent 1 

kan vissa anställda resonera att det ena stället har hiss och det har inte det andra, det är 

åtta våningar på ett ställe och det är bara tre våningar på ett annat, vilket blir en jättestor 

skillnad. 

 

Nedsatt stresstålighet innebär att man har en hög stressnivå i kroppen och svårt att lugna 

ned sig själv och slappna av, vilket kan visa sig genom svårigheter att hantera oväntade 

händelser och ett behov av hjälp för att utforma rutiner för att klara av oundvikliga 

stressorer. Ett exempel är från respondent 1 som berättade att en anställd kan bli 

stressad över väldigt små förändringar, till exempel att kaffet är slut på morgonen och 

då vet hen inte hur hen ska lösa situationen. 

 

Tolkning av sammanhang handlar om att det är svårt att se helheten och hitta 

sammanhang, istället är det lätt att fastna i detaljer och det blir svårt att läsa av andra 

människors ansiktsuttryck och kroppsspråk. Respondent 3 mötte en anställd som var 

upprörd och märkte att henom kom tillbaka till samma fråga hela tiden. När respondent 

3 förklarade hur det fungerade på arbetsplatsen för att hantera den aktuella frågan så att 

den anställda förstod, så blev hen nöjd och lugnade sig.  

 

Nedsatt inlevelseförmåga handlar om att ha svårt för att förstå andra människors tankar, 

känslor och att se ur andras perspektiv, vilket gör att det blir svårt att hantera sociala 

situationer. Respondent 1 gav exempel i form av att använda liknelser, som att uttrycket 

’slå dig ned’ kan missförstås som att man blir uppmanad att slå på något. 

 

Planering och orientering i tid och rum innebär en nedsatt förmåga att ta initiativ, 

organisera, planera, värdera egna insatser, ha en tidsuppfattning och kontrollera 

uppmärksamheten, vilket innebär att man kan behöva hjälp med att strukturera upp sitt 

liv och att komma igång med en uppgift. Enligt respondent 4 finns det exempelvis 

anställda som behövt hjälp med att lägga ett duschschema, vilket innebär att de kommer 

överens om att den anställda ska duscha måndag, onsdag och fredag. 
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4.2 Arbetsförmåga vid psykisk funktionsnedsättning 

En funktionsnedsättning innebär inte per automatik att arbetsförmågan är nedsatt, men 

det innebär att individens eget liv påverkas av funktionsnedsättningen. I de fall som 

funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan kan det handla om att arbetet utförs 

långsammare, men den positiva sidan är att det oftast också utförs noggrannare och 

bättre. Psykiska funktionsnedsättningar påverkar arbetsförmågan i högre grad än fysiska 

funktionsnedsättningar. För att kunna anställa någon så krävs det att det finns en 

arbetsförmåga i grunden, annars går det inte att leverera resultat till kunderna. Det finns 

människor som inte har någon arbetsförmåga och då kan de inte vara anställda på någon 

arbetsplats, utan behöver få stöd i form av daglig verksamhet. 

 

Tre av respondenterna nämner problematiken att många har tagit 

funktionsnedsättningen som sin identitet och tror att de inte kan någonting, de kan ha 

varit deltagare i olika vårdinsatser och lärt sig att andra gör saker åt dem. Bilden av att 

vara arbetsoförmögen på grund av sin funktionsnedsättning kan också förstärkas av 

negativa kommentarer från omgivningen, respondent 2 berättade om en anställd med 

ADHD som hade fått höra att hen inte dög på grund av sin funktionsnedsättning av en 

kollega på en tidigare arbetsplats. Utifrån detta är det viktigt att visa medarbetarna att de 

kan klara saker på egen hand, som respondent 2 där en medarbetare hade fått börja med 

att städa och sedan själv föreslagit att gå vidare till ett externt företag när hen märkte att 

hen klarade av uppgifterna och att det fungerade på jobbet. 

 

En del av de som anställs på Samhall har ingen tidigare arbetslivserfarenhet 

överhuvudtaget och då kan chefen behöva vara ett stöd i hur det fungerar i arbetslivet, 

som hur man ska bete sig på en arbetsplats, exempelvis att man måste ringa och 

meddela om man är sjuk. Respondent 4 menar att genom arbetet så får de en gemenskap 

och att det fungerar som en inskolning för många av de anställda. Det är också viktigt 

för självkänslan att ha ett jobb, enligt respondent 1 kan det handla om något så enkelt att 

kunna säga till sina barn att man jobbar med att städa på ett visst företag. Alla 

respondenter nämner att man arbetar med vad de anställda klarar av att göra. 

Respondent 3 berättade att det finns en utvecklingsprocess, när de får en person så 

kollar de vad personen klarar, vika svårigheter som finns och vad hen har för 

arbetsförmåga. Efter det lägger de nedsättningen åt sidan och pratar om vad personen 

kan göra. Processen involverar även vad medarbetaren själv vill uppnå och det är 
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medarbetarens önskemål som styr över slutmålet, alla respondenter pratar om 

medarbetarnas möjligheter att välja vad de vill jobba med. Vissa av Samhalls 

medarbetare går även vidare till en arbetsledande position och hamnar ansvarsmässigt 

mellan cheferna och de övriga anställda, enligt respondent 2 är dessa personer 

egentligen redo för att lämna Samhalls verksamhet och få en extern anställning. 

 

Ett exempel på arbetsförmåga kan ses hos en anställd som respondent 1 berättade om, 

som fått ett externt uppdrag där hen skulle utföra enklare arbetsuppgifter på ett 

utomstående företag. Funktionsnedsättningen ställde till med vissa besvär i form av 

frånvaro, vilket gjorde att respondent 1 i form av Samhallschef var tvungen att gå in och 

strukturera upp rutiner kring hur frånvaron skulle hanteras. Trots detta var den anställda 

ändå mycket uppskattad på arbetsplatsen eftersom hen glatt jobbade med de 

arbetsuppgifter som de andra upplevde som tråkiga. 

 

Att arbeta med problemlösning är en viktig del av arbetet, alla respondenter har gett 

exempel på hur de har fått hantera olika problem för att medarbetaren ska kunna utföra 

sitt jobb. Det har varit allt från konfliktlösning, motivationshöjande åtgärder till att 

konkret hjälpa medarbetaren att strukturera upp privatlivet. Två av respondenterna 

nämnde problematiken med att bli för personligt involverad i medarbetarens 

funktionsnedsättning och ytterligare en respondent nämnde att det finns en risk för att 

man kan hjälpa för mycket. 

 

Tre av respondenterna nämner i sina intervjuer att det finns arbetsuppgifter som de som 

har en funktionsnedsättning klarar mycket bättre än en person som inte har en 

funktionsnedsättning. Den fjärde respondenten nämner inget på individnivå, men påtalar 

betydelsen av gruppens sammansättning för resultatet genom att se till att 

gruppmedlemmarna kompletterar varandra i sina svagheter och styrkor. Respondent 4 

anger att Samhalls motto är att man måste se möjligheterna, inga hinder. 

 

4.3 Chef på Samhall 

Samhall har tre organisatoriska värderingar, den första är att tro på alla människors lika 

värde, den andra är att tro på alla människors förmåga och den tredje är arbetets värde 

för individers och samhällets utveckling (Samhall u.å.b). Alla respondenter har påpekat 

vikten av att vara medveten om att man jobbar med människor och att alla är individer 
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med olika behov. Respondent 4 uttryckte att vissa anställda behöver en coach och vissa 

behöver ha en fast hand, det är olika ledarskap och att ledaren måste kunna vara flexibel 

utifrån medarbetarens behov.  

 

Tre av respondenterna uttrycker under intervjun att det är annorlunda att vara chef i en 

verksamhet där de anställda har funktionsnedsättningar eftersom de har andra behov än 

anställda utan funktionsnedsättningar, medan den fjärde säger att det överlag är som att 

vara chef i vilken verksamhet som helst. Alla respondenter uttrycker på olika sätt 

behovet av att skapa trygghet och att vara någon som den anställda kan lita på. Under 

intervjuns gång uttrycker alla respondenter att det finns krav på arbetsmarknaden som är 

svårare för de med funktionsnedsättningar att hantera och de nämner stress och 

arbetstempo som en stor svårighet för människor med psykiska funktionsnedsättningar. 

Detta kan man exempelvis se hos respondent 2 som berättade att vissa arbetsuppgifter 

skulle kunna utföras mer effektivt, men på bekostnad av att de som inte klarade av ett 

högre tempo skulle förlora förmågan att utföra jobbet. 

 

Alla respondenter nämner vikten av motivation hos medarbetaren, men ur olika 

synvinklar. Två respondenter menar att det är viktigt att det finns motivation hos 

medarbetaren för att utföra arbetsuppgifterna, respondent 1 anger att det funnits en 

anställd vars höga motivation gjorde att hen fick fortsätta att lära sig arbetsuppgifter 

som chefen annars hade ansett vara för svåra. Respondent 3 uttrycker att hen jobbar 

med att få de anställda att känna sig som ett team, att allas prestationer är viktiga för att 

få fram slutresultatet, vilket gör att gruppen själv ansvarar för resultatet. Även 

respondent 4 pratar om gruppkänsla, men menar att det finns vissa 

funktionsnedsättningar som innebär att gruppkänsla inte är så viktigt för individen. 
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5. Analys 
 

I analysen vävs de teoretiska begreppen samman med de data som framkommit genom 

uppsatsens intervjuer. 

 

5.1 Ledarskap 

Ett dilemma som alla respondenter nämner är balansgången mellan ledarskap och 

styrning, där respondenter berättar exempel på hur de har gått in och detaljstyrt 

medarbetare i syfte att få medarbetaren att kunna prestera på egen hand. Ett sådant 

ledarskap kan klassas som auktoritärt eftersom ledaren tar över ansvaret för 

medarbetarens prestationer (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). Samtidigt säger en av 

respondenterna att hen ser sitt ledarskap som coachande, en annan att hen jobbar med 

att skapa en gruppkänsla bland sina medarbetare och uttrycker att hen ser sig som en del 

av gruppen, vilket är tydliga tecken på demokratiskt ledarskap (Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal 2014). Alla respondenter berättar om händelser där medarbetarens eget 

engagemang har påverkat vad personen fått utföra för arbetsuppgifter, vilket kan tolkas 

som ett demokratiskt ledarskap eftersom det då finns en självständig medverkan 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014), vilket innebär att cheferna verkar växla mellan ett 

auktoritärt och ett demokratiskt ledarskap. 

 

Om man använder Managerial Grid (Gill 2011) kan man se att alla cheferna har ett 

starkt fokus på människorna, samtidigt som alla direkt eller indirekt även pratar om att 

resultatet är viktigt. Ifall man har fullt fokus på resultatet och inget fokus på 

människorna, så skapas en miljö med ett tempo som många med psykiska 

funktionsnedsättningar inte klarar av, medan om man har fullt fokus på människorna 

och inget fokus på resultatet så riskerar man att skapa någon vårdinrättning. Det 

optimala blir då att ha fokus på människorna och resultatet, men att alltid se till att 

människorna går före resultatet, vilket skulle kunna vara ett ledarskap som ligger i det 

rödmarkerade området i figuren nedan. 



  
 

27 

 

Modell frihandsritad efter Managerial Grid (Gill 2011). Förslag på optimalt ledarskap när man leder 

människor med psykiska funktionsnedsättningar. 

 

Sett till de fem ledarskapsstilarna (Gill 2011), så har alla respondenter gett exempel på 

hur de styrt sina medarbetare och hur medarbetare och chef samarbetat om att nå 

resultat, men bara en respondent har gett exempel på att lämna över ansvaret till sina 

anställda helt. För övriga respondenter har det enda tecknet på att lämna över ansvar har 

varit de anställda som tagit ett steg upp och hamnat i en arbetsledande position, som har 

blivit betrodda med att få eget ansvar för resultatet. I förhållande mellan cheferna och de 

anställda som inte har arbetsledaransvar så kan man säga att ledarskapet i de flesta fall 

växlar mellan att vara anvisande och konsultativt. 

 

I linje med tidigare resonemang kan man säga att ledarskapsstilarna i situationsanpassat 

ledarskap (Gill 2011) är berättande och säljande, men att detta används utifrån 

medarbetarens behov. Här kan också skillnaden mellan anställda i arbetsledande 

ställning och anställda utan arbetsledaransvar vara intressant, eftersom de i 

arbetsledande ställning verkar ha större ansvar delegerat och således blir då chefens 

ledarstil deltagande eller delegerande. En av respondenterna uttryckte att de i 

arbetsledande ställning är de som är redo att lämna Samhall, vilket kan innebära att när 

medarbetaren är redo att axla mer eget ansvar så anses denne vara redo för en 

anställning hos en annan arbetsgivare. Förekomsten av styrning blir då ett medel för att 

den anställda ska kunna utvecklas till sin fulla potential. I den här utvecklingsprocessen 

kan man se drag av Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, att i samspel 

med omgivningen kan en individ utvecklas och öka sin prestationsförmåga (Vygotskij 
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1978). Här blir då cheferna en viktig del i utvecklingen eftersom de med olika medel 

styr de anställda så att de anställda lär sig att hantera arbetslivet med sina egna resurser. 

 

Gällande transaktionellt och transformativt ledarskap (Gill 2011) så visar inga av 

respondenterna några tecken på att använda transaktionellt ledarskap, eftersom alla har 

ett fokus på möjligheter och att få de anställda att växa i sina roller. Individanpassad 

hänsyn (Gill 2011) är den delen av det transformativa ledarskapet som syns tydligast 

hos alla respondenterna, eftersom alla pratar om hur viktigt det är att se till individens 

behov och möjligheter. Alla respondenter nämner de jobbar för att de anställda ska inse 

sin egen arbetsförmåga, vilket kan tolkas som att det finns intellektuell stimulans i form 

av att uppmuntra nya synsätt (Gill 2011). Även idealiserade förebilder (Gill 2011) kan 

urskiljas i respondenternas svar, eftersom alla pratar om att de på olika sätt skapar 

trygghet för sina anställda och det innebär att de anställda känner tillit till sin chef. En 

av respondenterna anger att hen jobbar med att skapa en form av gruppkänsla, medan en 

annan respondent påpekar i sin intervju att gruppkänsla är något som är mindre viktigt 

för vissa funktionsnedsättningar, vilket kan tolkas som att inspirerande motivation inte 

är viktigt för alla och att detta kan förklara varför autistiska människor upplever större 

ångest av inspirerande motivation (Parr, Hunter & Ligon 2013).  

 

Sammanfattat kan man säga att Managerial Grid och situationsanpassat ledarskap är de 

ledarskapsmodeller som har störst betydelse för att kunna leda människor med psykiska 

funktionsnedsättningar. Managerial Grid visar på förhållandet mellan människofokus 

och resultatfokus, vilket är extra viktigt för att verksamheten ska kunna vara lönsam och 

långsiktigt hållbar. Situationsanpassat ledarskap är viktigt för att se till individernas 

olika behov, att det krävs olika ledarskap beroende på var individen befinner sig i 

utvecklingskurvan. Individanpassat hänsynstagande, idealiserade förebilder och 

intellektuell stimulans är viktiga delar av det transformativa ledarskapet, medan 

inspirerande motivation är mer tvetydigt och kan behöva modifieras när man arbetar 

med vissa anställda med psykiska funktionsnedsättningar. 

 

5.2 Värderingar 

Alla respondenterna uttrycker att det är viktigt att se människors förmågor, att alla 

människor är bra på någonting och de ger exempel på detta från sina egna jobb. Detta 

kan ses som chefernas personliga värderingar, som stämmer överens med de 
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organisatoriska värderingar som finns i verksamheten, vilket enligt Gill (2011) är 

grunden till en stark kultur i företaget. En stark kultur kan hämma mångfald (Tengblad 

2003), men när kulturen bygger på värderingar att alla är lika mycket värda så sållar den 

snarare bort de individer som skapar barriärer genom att anse att alla inte är lika mycket 

värda. På det sättet kan man säga att Samhalls värderingar är äkta grundläggande 

värderingar (Gill 2011) som stöttar den önskade företagskulturen. 

 

De prestationskrav som chefer upplever (Sandahl, Falkenström & von Knorring 2017) 

kan hanteras mer rimligt genom att använda sig av Managerial Grid, att människan 

måste vara viktigare än resultatet. Genom att ha rätt balans mellan människor och 

resultat minskar risken att driva på medarbetarna för hårt. Det är också viktigt att chefen 

inte går in och styr utöver vad som krävs för att få arbetslivet att fungera, eftersom 

självkänsla och tillit till sin egen förmåga blir grunden till att kunna prestera på 

arbetsplatsen. Flera respondenter berättar exempel på hur de haft anställda som upptäckt 

sin egen kapacitet, genom att få arbeta märker de att de kan bidra med ett värde. Med 

rätt arbetsuppgifter kan de skapa större värde än vad en normalbegåvad person kan, 

vilket innebär att värderingarna skapar möjligheter att kunna frigöra kompetens i 

människor som dömts ut som värdelösa av marknadskrafterna. 

 

Enligt Sandahl, Falkenström och von Knorring (2017) så skapas en miljö som tillåter 

människor att ha olika funktionsförmåga när värderingarna om att alla människor har ett 

värde och en förmåga omsätts i handlingar, vilket gagnar organisationen. Detta kan man 

exempelvis se hos den respondent som berättade att vissa arbetsuppgifter skulle kunna 

utföras mer effektivt, men på bekostnad av att de som inte klarade av ett högre tempo 

skulle förlora förmågan att utföra jobbet. På så vis skapas en miljö som är mindre 

stressfylld, vilket innebär att de som har en funktionsnedsättning som innebär högre 

stresskänslighet slipper uppleva ett funktionshinder på arbetsplatsen. 

 

5.3 Empowerment 

Hela Samhalls verksamhet bygger på att skapa ett socialt empowerment (Sjöberg 2002) 

eftersom syftet är att bryta utanförskap och ge möjligheter att försörja sig själv. I detta 

ingår att få människor att inse att de har förmågan att utföra arbete, vilket handlar om 

empowerment genom att få människor att uppleva sin egen kompetens (Gill 2011). 

Flera respondenter nämner ett visst mått av styrning som ett sätt att hjälpa de anställda 



  
 

30 

att kunna prestera, de styr genom att skapa struktur åt medarbetaren och att detta får 

medarbetarna att känna trygghet. 

 

Empowerment genom delegerat ansvar (Gill 2011) kan ses på ett sätt i respondenternas 

svar, eftersom de anställda har en viss möjlighet att styra vilka arbetsuppgifter som de 

vill jobba med och hur deras utveckling ska se ut. Däremot finns inga tecken hos någon 

respondent att de anställda får någon möjlighet att själva lägga upp hur arbetet ska 

utföras, vilket skulle kunna höra samman med att vissa funktionsnedsättningar innebär 

svårigheter att organisera, planera och se till helheten. Empowerment skulle i de fallen 

skapa funktionshinder på arbetsplatsen, vilket innebär att kriterierna tillräcklig 

intelligens och känslomässigt engagemang som krav för att empowerment ska fungera 

(Gill 2011) även behöver kompletteras med förmågan att klara av att ta ansvar för 

arbetsuppgifterna.  

 

5.4 Motivation och engagemang 

Man kan se tecken på att se de anställda i linje med teori Y (McGregor 1957/2000) hos 

respondenterna när de pratar om hur mycket det betyder för de anställda att de får ett 

jobb eftersom de anställdas behov av tillhörighet, gemenskap och egenvärde uppfylls av 

en anställning. I och med detta blir förekomsten av en anställning tillräckligt med 

motivation för att göra ett bra jobb, vilket också kan ses som inre motivation (Gill 

2011). 

 

En av respondenterna uttrycker ett tydligt motivationsarbete i form av att hen jobbar 

med att få alla att inse att de är viktiga i arbetsprocessen och att om en person inte gör 

sina uppgifter så påverkar det alla andra, vilket enligt Gill (2011) är ett sätt som 

ledarskapet kan motivera medarbetare och enligt Berglund (2010) är det lönsamt för 

organisationen om engagemanget tas tillvara på. 

 

Tengblad (2003) menar att nyckeln till empowerment handlar om att se individer som 

ansvarstagande individer, vilket är samma medarbetarsyn som McGregors (1957/2000) 

teori Y för att skapa motivation. Kopplingen mellan empowerment och engagemang 

kan man också se i respondenternas resonemang, eftersom socialt empowerment 

handlar om att få anställning och anställningen i sig skapar engagemang. 
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5.5 Lönsamhet 

Många arbetsuppgifter som de anställda på Samhall gör är uppgifter som de flesta 

människor skulle klara av att lära sig ganska snabbt och uppleva som enkla, men vissa 

av medarbetarna med psykiska funktionsnedsättningar kan ha svårt att lära sig 

uppgifterna och därför kan det tyckas bättre att anställa någon utan psykisk 

funktionsnedsättning för att utföra dem. En av respondenterna hade en anställd som 

varit ute i på ett externt uppdrag och gjort enkla arbetsuppgifter, vilket innebar att de 

andra anställda slapp göra dessa och kunde utföra mer avancerade uppgifter. 

Lönsamheten i detta kan förstås genom komparativt övertag (O’Sullivan, Sheffrin & 

Perez 2014), där den anställda med en psykisk funktionsnedsättning hade lägst 

alternativkostnad för att göra de enkla arbetsuppgifterna och således fick de övriga 

anställda mer tid till att utföra övriga arbetsuppgifter. Upplägget var även positivt för 

arbetsglädjen, eftersom de enkla uppgifterna var utmanande och roliga för den anställda 

med psykisk funktionsnedsättning, medan övrig personal tyckte de var tråkiga och 

uppskattade att de slapp göra dem. 

 

För att kunna utföra en arbetsuppgift, så krävs det att personen kan lära sig uppgiften. 

En nedsatt förmåga att minnas eller att lösa problem kan ställa till svårigheter för 

inlärningen, antingen kommer inte personen ihåg vad som har instruerats eller så kan 

det vara svårt att föreställa sig arbetsuppgifterna i olika scenarion. I det läget kan det 

vara viktigt att förstå hur den proximala inlärningszonen (Vygotskij 1978) fungerar. Om 

en uppgift ligger utanför inlärningszonen, så är det ingen idé att instruera medarbetaren 

hur den ska utföras, då måste chefen istället hitta en väg där det första steget ligger i 

inlärningszonen och att det sista steget leder till den uppgift som ska utföras. 

 

En av respondenterna nämner att kommunikation mellan chefen och medarbetaren kan 

påverkas av funktionsnedsättningen och att det är viktigt att chefen är tydlig i sin 

kommunikation så att medarbetaren förstår. Kommunikation är en viktig del i att kunna 

instruera en arbetsuppgift. Enligt Kommunikationsmodell 1 (Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal 2014) skulle man kunna se kommunikationen mellan chef och anställd med 

psykisk funktionsnedsättning på följande vis: 
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Modell frihandsritad efter Kommunikationsmodell I (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). Anpassad efter 

mottagare med psykisk funktionsnedsättning. 

 

Modellen visar endast att det finns en skillnad mellan chefen som sändare och 

medarbetaren som mottagare, vilket vid kommunikationssvårigheter kan ge en 

förståelse om varför det inte fungerar, men det är svårt att veta vad man kan göra för att 

lösa problemet. Ser man däremot till kommunikationsmodell II så ser man vikten av att 

chefen anpassar inkodningen av budskapet, eftersom den anställdas 

funktionsnedsättning kan påverka avkodningen. 

 

Modell frihandsritad efter Kommunikationsmodell II (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). Anpassad efter 

mottagare med psykisk funktionsnedsättning. 

 

Om då chefen vet att medarbetaren exempelvis har svårt att förstå liknelser så måste 

chefen se till att budskapet innehåller bokstavliga instruktioner, vilket gör att 

medarbetaren kan ta emot budskapet och förstår vad chefen menar. 

 

Flera respondenter påpekar också att det finns arbetsuppgifter som anställda med 

psykiska funktionsnedsättningar klarar mycket bättre än anställda utan psykiska 

funktionsnedsättningar. När det finns en sådan absolut fördel (O’Sullivan, Sheffrin & 

Perez 2014) blir det en klar vinst för en arbetsgivare att anställda någon för att endast 

utföra de uppgifterna och låta övrig personal jobba med det som de är bättre på, vilket 

innebär en ökad produktivitet i alla uppgifter. 
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6. Slutsats 
 

Här presenteras de generaliserade slutsatser i hur man leder människor med psykiska 

funktionsnedsättningar som framkommit av studiens resultat. 

 

6.1 Att leda människor med psykiska funktionsnedsättningar 

Det är svårt att hitta en enskild ledarskapsstil som är den bästa för att leda människor 

med psykiska funktionsnedsättningar, studien har främst visat att Managerial Grid, 

situationsanpassat ledarskap och vissa bitar av transformativt ledarskap har delar som är 

viktiga att använda. Chefen måste ha förmågan att styra och leda sina anställda, 

beroende på behovet hos den anställda och således blir utvecklingstanken i 

situationsanpassat ledarskap viktig. Samtidigt återfinns den individuella anpassningen i 

det transformativa ledarskapet tillsammans med intellektuell stimulans och idealiserade 

förebilder, vilket är viktigt för att skapa trygghet och självständighet. Behovet av 

individuell anpassning innebär i sin tur att det är viktigt att det finns ett människofokus 

hos chefen, eftersom en chef som prioriterar resultatet framför de anställdas välmående 

aldrig kan skapa en långsiktigt hållbar arbetsplats för människor med psykiska 

funktionsnedsättningar. 

 

Även om det är viktigt att chefen har ett människofokus så är det också viktigt att inte 

glömma resultatet, vilket visar på behovet av Managerial Grid, eftersom alla 

organisationer måste prestera och skapa vinst för att kunna fortleva. Därför är det viktigt 

att socialt företagande inte blir ideell välgörenhet, utan att se anställningen av 

människor med psykiska funktionsnedsättningar på samma sätt som alla andra 

anställningar. Det är viktigt att tillåta människor att skapa mervärde i sitt arbete även om 

man har en psykisk funktionsnedsättning, annars kommer alltid människor med 

psykiska funktionsnedsättningar att få en särställning i arbetslivet. 

 

För att kunna leda människor med psykiska funktionsnedsättningar effektivt, så är det 

viktigt att organisationen har värderingen att alla individer har någonting som de kan 

bidra med, att alla är värdefulla på arbetsmarknaden. Denna organisatoriska värdering 

behöver även avspeglas i de personliga värderingar hos de som är anställda i 

organisationen, så att det skapas en miljö där man tar tillvara på kompetensen hos de 

anställda med psykiska funktionsnedsättningar. 
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Vissa människor med psykiska funktionsnedsättningar kommer från en miljö där de har 

lärt sig att de inte är kapabla till att göra någonting och att andra måste hjälpa dem med 

allt. Att leva i en sådan miljö skapar ett funktionshinder, vilket kan avhjälpas genom att 

se till individens förmåga och svårigheter för att sedan anpassa uppgifterna så att 

personen klarar dem. Som chef på en arbetsplats behöver man känna till individens 

styrkor och svagheter för att kunna avgöra varje individs utvecklingszon och utifrån 

detta skapa en väg med lagom svåra steg så att individen kan utveckla sin fulla 

potential. Har man en organisationskultur där människor med psykiska 

funktionsnedsättningar ses som arbetsoförmögna eller inkompetenta, så skapas ett 

funktionshinder genom att omgivningen hindrar den anställda med en 

funktionsnedsättning att använda sig av sina starka sidor. 

 

En grundläggande kunskap om vilka svårigheter som olika funktionsnedsättningar 

medför kan vara ett sätt att förstå medarbetare, men det är samtidigt viktigt att denna 

kunskap inte används som ett sätt att kategorisera medarbetaren. Alla medarbetare, 

oavsett funktionsförmåga, är alltid egna individer med olika egenskaper och 

reaktionsmönster. Däremot kan kunskapen vara användbar vid problemlösning, för att 

förstå hur problemet uppstår mellan individen och omgivningen och därigenom kunna 

hitta sätt att anpassa individen och omgivningen till varandra, utan att stigmatisera 

individen. 

 

Kunskaper om funktionsnedsättningar kan också vara till hjälp för att få en fungerande 

kommunikation mellan den anställda och omgivningen, eftersom en 

funktionsnedsättning kan medföra svårigheter att uppfatta och förstå ett budskap. 

Funktionsnedsättningen fungerar då som ett filter i kommunikationen och om chefen 

har rätt kunskap om funktionsnedsättningen kan denne anpassa inkodningen av 

budskapet så att den anställda kan avkoda det och kunna ta emot budskapet. 

 

Empowerment i form av självstyrning och ansvar kan bli omöjlig för människor med 

vissa funktionsnedsättningar, eftersom funktionsnedsättningen i sig innebär svårigheter 

att planera sin vardag och således inte möjliggör en sådan autonomi. Istället blir 

empowerment i form av att utveckla människor så att de kan delta i arbetslivet en 

konkret form av empowerment och chefens styrning kan då fungera som ett hjälpmedel 



  
 

35 

på samma sätt som punktskrift och talböcker kan ge blinda möjlighet att läsa. Samtidigt 

är det viktigt att chefen inte går in och styr utöver vad som krävs för att få arbetslivet att 

fungera, eftersom självkänsla och tillit till sin egen förmåga är grunden till att kunna 

prestera på arbetsplatsen.  

 

När en arbetsplats anställer någon som tycker att det är roligt och stimulerande att göra 

de enkla uppgifterna och som gör dem väl, så innebär det att resterande personal med 

högre kompetens slipper att lägga tid på att göra de enkla uppgifterna. Detta betyder att 

övrig personal kan ägna sig åt mer stimulerande arbetsuppgifter och får en mer 

tillfredsställande arbetssituation, samtidigt som de genererar högre värde genom att 

lägga tiden på att utföra mer avancerade uppgifter som ger större inkomster till 

företaget. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Den aktuella studien har undersökt ledarskapet på den nivån som ligger närmast 

medarbetarna, vilket innebär att allt arbete i form av vision, mission och strategier har 

negligerats. För att få en fullständig bild av hur man leder människor med psykiska 

funktionsnedsättningar effektivt, så skulle det behövas en studie som ser till hela 

organisationens ledarskap. 

 

För framtida studier skulle man även kunna ha med medarbetarnas åsikter om 

ledarskapet, för att få en bild av hur olika ledarskapsstilar uppfattas av de som styrs av 

dem. Då skulle man även kunna studera hur samspelet sker mellan medarbetare och 

chef, i den aktuella studien finns det ingenting som visar hur de anställda kan påverka 

ledarskapet. Olika funktionsnedsättningar skulle kunna kräva olika ledarstilar för att det 

ska fungera optimalt, vilket också kan vara ett förslag till ett framtida forskningsämne. 

 

I studien har det funnits tecken på att de olika delarna i det transformativa ledarskapet 

skulle kunna förstås i en utvecklingsmodell som situationsanpassat ledarskap. Det vore 

intressant att undersöka ifall detta stämmer, vilket skulle innebära att transformativt 

ledarskap skulle kunna vara kontraproduktivt för vissa anställda som befinner sig i en 

annan utvecklingsfas. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjumall 

 

Alla intervjuer har utgått från att få respondenterna att prata om följande frågor: 

 

- Hur ser du på ditt ledarskap? 

- Hur utövar du ditt ledarskap i praktiken? 

- Vilka grundläggande värderingar finns i verksamheten? 

- Hur mycket bemyndigar du dina medarbetare och hur mycket styr du dem? 

- Hur arbetar man med medarbetarengagemang? 

- Vad är skillnaden på att ha anställda med psykiska funktionsnedsättningar 

gentemot att ha anställda som inte har psykiska funktionsnedsättningar? 

 


