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Sammanfattning 

Utifrån resultat från denna, relativt begränsade, förstudie kan vi se att det är samma grundfaktorer 

som påverkar när man framgångsrikt vill integrera funktionshindrade i verksamheten eller om man 

lyckats skapa ett framgångsrikt företag. 

1. Tydliga mål och krav som stimulerar till nytänkande och förbättring. 

2. Väl utvecklade rutiner och struktur för verksamheten som bl.a. innefattar introduktion av 

nyanställda. 

3. Ha tydliga värderingar och kompetenta ledare med en positiv människosyn. 

Hos Max är kombinationen mellan en tydlig affärsmässighet och en humanistisk människosyn väldigt 

tydlig. Arbetet med en hållbar utveckling där integrering av funktionshindrade ingår är en del av den 

övergripande affärsstrategin.  

Funktionshindrade ses som en resurs i organisation som tillför värden på flera plan: 

− De tillför ökad effektivitet 

− Ökad kundnöjdhet  

− Ökad stolthet och trivsel bland de anställda 

− Ökad lönsamhet. 

Förstudien visar på att företag som effektivt hanterar de tre grundförutsättningarna har goda 

förutsättningar att även lyckas med integration av funktionshindrade. 
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Inledning 

Bakgrund  
 

Max Hamburgerrestauranger AB (Max) har idag ett mycket starkt varumärke som bland annat bygger 

på deras nationella prägel med enbart svenskt nötkött samt en bra personalpolitik. Det innebär 

möjligheter, men också en utmaning att stå för och utveckla de värden som har legat till grund för 

företagets utveckling.  

 Max har under de senaste åren börjat titta på hur de kan arbeta mer med socialt ansvar och 

miljöansvar på ett för bolaget ansvarsfullt sätt. De har bland annat arbetat tillsammans med Samhall i 

ett testprojekt där Max och Samhall har skapat möjligheter för personer med funktionsnedsättning 

att arbetspröva hos Max. Testet har resulterat i fasta anställningar av personer som i annat fall varit 

mer eller mindre chanslösa på arbetsmarknaden. Detta projekt ligger i linje med detta arbete. I 

diskussioner med både Luleå kommun och arbetsförmedlingen har det framkommit att det största 

hindret för personer som står långt utanför arbetsmarknaden är inställningen hos den anställande 

parten. Enligt arbetsförmedlingen är det betydligt lättare att få gehör hos småföretag än bland 

mellanstora och stora företag. 

Max vill verka som ett föredöme för integration av människor med funktionshinder och vill därför 

stärka och sprida kunskapen inom mångfaldsområdet och den problematik och möjlighet som finns 

där.  

Målsättningen är i förlängningen att, genom utbildning och värdegrundande arbete, öka 

anställbarheten hos de utsatta grupperna. Utöver vad som nämnts ovan finns fler nyttoeffekter för 

alla deltagande aktörer:  

− Underlätta personalförsörjningen i en arbetsmarknad som i vissa delar har brist på personal, men 

där ändå många stora grupper står utanför ordinarie arbetsmarknad.  

− Goodwill och en positiv profil för Luleå kommun samt dess företag  
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Syfte  
Förstudiens syfte är att identifiera vad som ligger bakom MAX lyckade introduktion av 

funktionshindrade i organisationen och att göra en jämförelse med ett antal andra företag för att 

hitta skillnader och likheter när det gäller dessa faktorer. 

 

Mål 
Förstudien ska visa på vilka nyckelfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid utveckling av 

utbildning, stöd och aktiviteter för att hjälpa andra företag och organisationer att integrera 

funktionshindrade i sina verksamheter. 

Deltagande aktörer/organisation 
Arbetet i förstudien har bedrivits i en arbetsgrupp med deltagare från Max, Luleå Kommun, 

Arbetsförmedlingen samt konsultstöd från Paragon Affärsutveckling AB och Petrina Consulting. 

Projektledare har varit Jonas Aspenfjäll från Max.  

Arbetsgruppen har rapporterat till en styrgrupp under ledning av Pär Larshans från Max, i 

styrgruppen har även representanter från Luleå Kommun, Samhall, Arbetsförmedlingen, Företagarna 

och Luleå Näringsliv AB deltagit. 

Deltagande företag och organisationer presenteras närmar i bilaga 2 

Studien har finansierat av Europeiska Socialfonden med Luleå Kommun som medfinansiär. 

Metod 
Vi har genomfört en jämförande undersökning där två privata företag, ett kommunalt bolag och en 

kommunal förvaltning har jämförts med Max. Undersökningen har skett dels med hjälp av 

skattningsinstrument, dels med hjälp av djupintervjuer. Vi har i denna förstudie valt att bara vända 

oss till chefer med personalansvar. 

Det instrument vi använt heter Element O (EO) som mäter 4 nivåer/aspekter i 7 dimensioner. 

Deltagarna svarar både på hur de upplever att det Är och hur de Önskar att det skulle vara. 
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Dimensionerna kommer från FIRO-teorin (se bilaga) och beskriver de olika nivåerna ur beteende-, 

känslo- och effektivitetsperspektiv: 

Nivåer 

− Organisation 

− Team 

− Relationer 

− Självbild 

Dimensioner 

Beteende: 

− Tillhöra 

− Kontroll 

− Öppenhet 

 

Känsla: 

− Betydelsefull 

− Kompetent 

− Omtyckt 

Fig. 1: EO nivåer och dimensioner 

Dessutom har man i EO lagt till dimensionen Produktivitet som är helt fristående från FIRO. 

   FIRO-dimensioner     

   Beteende Känsla    

 Tillhöra Kontroll Öppenhet Betydelsefull Kompetent Omtyckt Produktivitet 

Organisation        

Team        

Relationer        

Själv        

Fig. 2: Översikt av EO mätområden 

 

Djupintervjuerna har fokuserat på de områden vi funnit särskilt intressanta efter analysen av EO. 

Intervjuerna har skett på respektive företag och har skett i form av gruppintervjuer. Antalet deltagare 

har varit 2-5 vid varje tillfälle och de har av respektive företag valts ut bland dem som svarat på EO.
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Resultat 

Enkät 
Totalt deltog 117 personer i undersökningen; Max 46, ICA Kvantum 16, Luleå Kommuns Tekniska 

Förvaltning 36, LLT 7 och HÖ Allbygg 12 deltagare. 

Av de 56 påståenden som ingår i EO har vi valt att fokusera på de som Max skattat sig höga (index 

>90 där 100 är max) på. Dessa sex påståenden är: 

Påstående nr:  Index för Max 

12 Jag känner att jobbet är en viktig del av mitt liv 92  

13 Jag respekterar vår organisation/vårt företag/ 95  

14 Jag gillar vår organisation/vårt företag 90  

40 Jag anser att var och en på jobbet är betydelsefull 90  

44 Jag koncentrerar mig på arbetet när jag är på jobbet 92  

45 Jag är en ansvarsfull medarbetare och jag jobbar disciplinerat 90  

Fig. 3: Max högsta värden 
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En jämförelse mellan deltagande företag visar att det finns stora likheter mellan hur läget Är i de 

olika företagen men också tydliga skillnader. Max, LLT och Ica Kvantum ligger generellt högre än HÖ 

Allbygg och Tekniska Förvaltningen. 

Organisationen ÄR
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Fig. 4: Jämförelse mellan alla deltagande organisationer på ÄR  

Max ligger inte som synes högst, både LLT och Ica Kvantum ligger högre än Max. Det är dock viktigt 

att här nämna att respondenterna från de senare ingår i respektive ledningsgrupp medan det hos 

Max är så att 42 av 46 svarande är 1:a linjens chefer (restaurangchefer). Det är vår uppfattning att 

medlemmar i ledningsgrupper generellt skattar organisationen högre än medarbetare längre ned i 

hierarkin. Med detta i beaktande tycker vi att Max ligger anmärkningsvärt högt. 
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Ett annat intressant perspektiv är Önskar, d v s hur man skulle vilja att det var (fig. 5).  Även här ligger 

Max, LLT och Ica Kvantum generellt högre än HÖ Allbygg och Tekniska Förvaltningen. 

Organisationen ÖNSKAR
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Fig. 5: Jämförelse mellan alla deltagande organisationer på ÖNSKAR.  

 

Intervjuer 
Intervjuerna bekräftar i stort den analys vi har gjort av enkäten. De intervjuade från Max, LLT och 

Kvantum beskrev organisation tydligt i fråga om målbilder, struktur och ledarskap. Kundperspektivet 

och den grundläggande uppgiften var mycket klar och funktionshindrades möjligheter att utveckla 

verksamheten och affären blir snabbt identifierad även för LLT och Kvantum efter diskussion. 

Vid intervjuer med Tekniska förvaltningen och HÖ Allbygg var inte den ovan nämnda beskrivningen 

lika klar. Representanterna för de bägge företagen såg inte frågeställningarna lika självklara. 

Diskussionen kring mål, krav och rutiner dök inte upp. 
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Analys 

Max 
Max strategi för hållbar utveckling inkluderar funktionshindrade som en resurs för att nå de 

långsiktiga målen i företaget. Etiskt ledarskap och miljö- och klimatansvar är andra områden som är 

hörnstenar i Max strävan mot det ”goda företaget”, en del av företagets sociala ansvarstagande. 

Element O visar att Max’s anställda tycker att jobbet är en viktig del av deras liv, har hög respekt för 

organisationen och tycker om sitt företag. 

Max personal kännetecknas generellt av att man vill mycket; man vill utvecklas både som människa 

och ledare, man vill bli ännu kompetentare, man vill ha ännu mera framgång. I Element O syns det 

tydligt när man jämför ”Är” med ”Önskar”.  

Max har stått inför många svåra utmaningar, klarat dem och har därigenom utvecklat en stark tilltro 

– företagskultur – till sin förmåga att hantera svåra situationer. 

Sammantaget präglas Max av att medarbetarna har ovanligt stor respekt och tilltro till högsta 

ledningens kompetens att leda företaget. Det innebär inte att man alltid gillar eller ens håller med 

om allt men man har en tendens att respektera fattade beslut och genomföra dem med kraft.  

När ledningen fattar beslut genomförs de snabbt och med osedvanligt lite motstånd (se t ex 

genomförandet av Hållbarhet). När Max bestämde sig för att samarbeta med Samhall och anställa 

människor med funktionshinder samverkade alla dessa faktorer till det snabba och lyckosamma 

genomförande vi idag kan se resultatet av. 

Övriga 
I denna undersökning framstår LLT och i synnerhet Ica Kvantum som mycket ”Max-lika”. Dessa tre 

företag är också mycket framgångsrika inom respektive bransch. Likheterna med Max vad avser 

målfokus, tydliga rutiner, ledning och människosyn är slående. Vid diskussion ser man snart fördelar 

och möjligheter att utveckla funktionshindrades möjligheter att bidra ytterligare i organisationen 

Tekniska Förvaltningen och HÖ Allbygg skiljer sig tydligt åt från Max, LLT och ICA Kvantum. Dessa 

organisationer är inte lika tydliga i ovan nämnda faktorer. Tekniska förvaltningen har gott om 

hjälpmedel och rutiner men indikerar otydlighet i målbilder och kravställande, antalet intervjuer är 

dock för få för att säkerställa iakttagelsen. Man har dock en positiv bild och erfarenhet av att ha 

funktionshindrade i organisationen. HÖ Allbygg har tydliga mål och krav men saknar struktur och 

rutiner och har ett traditionellt ledarskap som bygger på detaljerat beslutsfattande. När diskussionen 

om funktionshindrades möjligheter att bidra i organisationen kommer först arbetsmiljörelaterade 

upp. Efter sortsatt diskussion dyker även här tänkbara arbetsuppgifter upp som skulle tillföra nytta 

för företaget. 
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Diskussion 
 

En viktig framgångsfaktor är det ledarskap och den kultur som genom ledarskapet utvecklats inom 

Max; ledarskapet är själva nyckeln. Man har inom Max i mycket hög grad lyckats kombinera starkt 

målfokus, strikta rutiner och tydliga rollfördelningar med ett klimat där medarbetarna ses som 

individer, inte bara produktionsenheter. Att lyckas fokusera på antingen de ”hårda” värdena eller de 

”mjuka” är en sak; att lyckas samtidigt inom bägge områdena är i våra ögon mer sällsynt. 

Slutsatser 
Max, Kvantum, LLT har alla positiva erfarenheter av att ha funktionshindrade i sin verksamhet. Dessa 

tre företag är samtidigt mycket framgångsrika inom respektive bransch. 

Dessa företag har tre grundläggande faktorer gemensamt för att framgångsrikt kunna introducera 

och integrera funktionshindrade i sin verksamhet.  

1. Strategi och mål där bl.a. funktionshindrade ses som en tillgång 

2. Väl utvecklade rutiner och struktur för verksamheten som bl.a. innefattar introduktion av 

nyanställda. 

3. Grundvärdering som bygger på en positiv människosyn och kompetenta ledare. 

Max ser affärsnyttan med att integrera funktionshindrade i verksamheten. Noggrannheten vid urval 

och energin vid anpassningen av arbetsuppgifterna vittnar om det. 

Framgång i att introducera funktionshindrade är inte skilt från vad som ger övrig framgång.  

Företag som är duktiga på att attrahera och utveckla medarbetare generellt verkar även ha 

förutsättningar att framgångsrikt introducera funktionshindrade. 

Det räcker inte med att en eller två av dessa faktorer fungerar tillfredsställande, det är framförallt 

balansen mellan en tydlig mål- och kravfokusering och ett engagerat ledarskap som verkar vara 

framgångsfaktorn. Struktur och rutiner underlättar avsevärt. 
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Fortsatt arbete 

Nya frågeställningar att utreda 

Resultatet från förstudien visar på viktiga frågeställningar att se närmare på. 

− Hur har affärsnyttan beräknats på Max? Ekonomiskt, kundperspektiv, personalperspektiv? 

− Hur kan organisationer öka sin förmåga att långsiktigt framgångsrikt hantera både hårda och 

mjuka värden? Målfokuserad och samtidigt empatisk, empatisk utan att bli sentimental? 

− Hur påverkar medarbetarskapet förutsättningarna för en lyckad integrering av 

funktionshindrade? Den här förstudien har inte haft möjlighet att undersöka det perspektivet. 

Nästa steg. 
Ett genomförandeprojekt bör ha detta som utgångspunkt för att öka andra företag och 

organisationers förutsättningar att integrera funktionshindrade i sina verksamheter. Ett alternativ är 

att Luleå Kommun tar en aktiv samordningsroll i att föra dessa erfarenheter vidare med Max arbete 

som förebild 
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Bilagor 

Bilaga 1 FIRO-teorin 
Fundamental Interpersonal Relations Orientation 

 

 Tillhöra Kontroll Öppenhet 

 

Beteende 

 

 

Ta kontakt med andra, 

vara tillsammans med 

andra 

 

Påverka andra och låta sig 

påverkas av andra 

 

Dela inre tankar och 

känslor 

 

Känsla 

 

 

− Hur betydelsefull är jag 
för andra? 

− Hur betydelsefulla är 
andra för mig? 

 

− Hur kompetent 
upplever jag att andra 

ser mig? 
− Hur kompetenta ser 

jag andra? 

 

− Hur mycket tycker 
andra om mig? 

− Hur mycket tycker jag 
om andra? 

 

 

Sekundär 

rädsla 

  

 

Ignorerad: om jag inte är 

tillräckligt betydelsefull 

riskerar jag att bli 

ignorerad 

 

Förödmjukad: om jag inte 

är tillräckligt kompetent 

riskerar jag att göra bort 

mig 

 

Bortstött: om jag inte är 

tillräckligt omtyckbar vill ni 

inte vara med mig 

 

Primär 

rädsla 

 

 

 

 

 

 

 

Beteende 

Själv 

Känsla 

− Att använda hela mig 
 

− Betydelsefull för mig 
själv 

− Självbestämmande 
 

− Ser mig själv som livs-
kompetent och 

omdömesgill 

− Självmedveten; öppen 
med mig själv 

− Tycker om mig själv; 
mina tankar och 

känslor är ok 

 

A t t   i n t e   k u n n a   h an t e r a   s i t u a t i o n e n 
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Bilaga 2 Deltagande företag och organisationer 
 

  

Max Hamburgerrestauranger AB 

Kort beskrivning 

Max Hamburgerrestauranger är en rikstäckande kedja och drivs av familjen Bergfors med Richard och 

Christoffer Bergfors som VD och vVD. Med en omsättning på över en miljard är Max Sveriges näst 

största hamburgerkedja med nästan 70 restauranger i hela landet, från Haparanda i norr till Ystad i 

söder. Hållbar utveckling är en hjärtefråga för Max där man fokuserar på miljö-, klimatfrågor samt 

funktionshindrades möjligheter att integreras i arbetslivet 

Roll i projektet 

Max är initiativtagare och huvudansvarig för projektet. Projektledning och styrgruppordförande 

kommer från Max. Projektet ingår som en del i företagets arbete med att integrera 

funktionshindrade i verksamheten. Ett närliggande projekt arbetar med att stärka Max organisation 

internt i detta arbete. 

  

Luleå Kommun 

Kort beskrivning 

Luleå Kommun bedriver ett intensivt förnyelsearbete inom kommunen för att öka Luleås 

attraktionskraft i många hänseenden. Att verka för ökad tolerans och mångfald är viktig för att ökar 

intresset för staden 

Roll i projektet 

Luleå Kommun har deltagit i projektet i både styr- och arbetsgrupp. Kommunen är även delfinansiär 

av projektet tillsammans med Europeiska Sociala Fonden (ESF). 
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Arbetsförmedlingen 

Kort beskrivning 

Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens 

funktionssätt. Detta ska man göra genom att:   

• effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft.   

• prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden.   

• bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.  

Roll i projektet 

Arbetsförmedlingen har deltagit med representant i projektets styrgrupp. 

  

Samhall 

Kort beskrivning 

Samhall bidrar till hållbarheten i samhället på flera sätt. Kärnuppdraget, att utveckla personer med 

funktionsnedsättning genom arbete, syftar i sig till hållbarhet. Eftersom Samhalls kunder är en 

förutsättning för att klara uppdraget bidrar också de till hållbarheten i samhället. 

Roll i projektet 

Samhall har deltagit med representant i projektets styrgrupp. 

 

Företagarna 

Kort beskrivning 

Företagarnas arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som 

gör det lätt och attraktivt att driva företag. 

Roll i projektet 

Företagarna har deltagit med representant i projektets styrgrupp. 
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Luleå Näringsliv AB 

Kort beskrivning 

Luleå Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag som skall stimulera tillväxten genom att utveckla 

befintliga företag, driva utvecklingsprojekt för näringslivet samt aktivt arbeta med 

företagsetableringar. 

Roll i projektet 

Luleå Näringsliv AB har deltagit med representant i projektets styrgrupp. 

  

Paragon Affärsutveckling AB 

Kort beskrivning 

Paragon Affärsutveckling AB är ett av Norrlands ledande företag när det gäller rådgivning och 
utbildning till organisationer och företag. Paragon har, under de senaste åren, fördjupat sin 
kompetens inom hållbar utveckling och företags sociala ansvar (CSR) 

Roll i projektet 

Paragon har stöttat projektet med projektadministration, stöd till projektledning samt analys- och 

rapportarbete. 
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Petrina Consulting AB 

Kort beskrivning 

Med utgångspunkt i Gammelstad, utanför Luleå, arbetar Petrina Consulting med utveckling av 
organisationer och människor över hela världen. Utgångspunkten är The Human Element, en filosofi 
kring organisationer, ledare och människor som utvecklats av den amerikanske psykologen Will 
Schutz - i Sverige mest känd som upphovsmannen till FIRO-teorin som bland annat är grundstenen i 
Försvarshögskolans UGL-kurs. 
 

Roll i projektet 

Petrina Consulting har stötta projektet med enkätundersökning och djupintervjuer hos de 

undersökta företagen. De har även deltaget i mötesarbetet med analyser och rapportarbete 

 

ICA Kvantum Luleå 

Kort beskrivning 

ICA Kvantum i Luleå är en av Luleås största dagligvaruaffärer med drygt 100 anställda. 

Roll i projektet 

ICA Kvantum i Luleå har deltagit som ett av de undersökta företagen i undersökningen 

  

LLT, Luleå Lokaltrafik AB 

Kort beskrivning 

Luleå Lokaltrafik AB är ett helägt kommunalt bolag som ingår i Luleå Kommunföretag. Luleå 

Lokaltrafik AB har uppdrag av kommunen att planera, marknadsföra och utföra tätortstrafik med 

buss i Luleå tätortsområde. 

Roll i projektet 

Luleå Lokaltrafik AB har deltagit som ett av de undersökta företagen i undersökningen. 
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Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen 

Kort beskrivning 

I Tekniska förvaltningens verksamhet ingår att ansvara för och samordna kommunens totala 

lokalbehov, behovet av gator, trafiksäkerhet, VA-försörjning, avfallshantering och renhållning samt 

grönområden, parker och skogsmark. 

Roll i projektet 

Tekniska förvaltningen har deltagit som en av de undersökta organisationerna i undersökningen 

 

HÖ Allbygg AB 

Kort beskrivning 

HÖ Allbygg är ett 40-årigt företag i bygg- och fastighetsbranschen. Företaget har sitt huvudkontor i 

Kalix och ett filialkontor i Luleå. Antalet årsanställda, ca 85 personer, varav 16 är tjänstemän. Under 

sommarhalvåret på senare år har antalet anställda uppgått till ca 110 personer. Årsomsättning, ca 

150-200 Msek. 

Roll i projektet 

HÖ Allbygg AB har deltagit som ett av de undersökta företagen i undersökningen. 
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Bilaga 3 Sammanställning Intervjuer 
 

Djupintervju Max 

Datum:  2009-06-22  

Företag: MAX 

Deltagare: Utbildningsansvarig, 2 restaurangchefer och en distriktschef 

Påstående nr 12: Jag känner att jobbet är en viktig del av mitt liv 

Atmosfären är mycket familjär i företaget. Man känner en stor gemenskap med sina arbetskamrater 

och många har bara haft MAX som arbetsgivare. ”Man kan komma dit på fritiden bara för att ta en 

fika” 

Påstående nr 13: Jag respekterar vår organisation/vårt företag/ 

Man står för det som företaget står för. Cheferna ses som förebilder och syns regelbundet ute i 

verksamheten. Alla bryr sig och är engagerade i vad som sker. Företaget ses som en förebild och man 

känner stolthet för att vara en del av det som sker inom t.ex. arbetet med funktionshindrade och 

hållbarhet. 

Påstående nr 14: Jag gillar vår organisation/vårt företag 

Jag gillar en organisation som gillar mig. Man känner sig omtyckt och sedd i organisationen 

Påstående nr 40: Jag anser att var och en på jobbet är betydelsefull 

Det är en självklarhet att alla olikheter behövs i ett team. Ledarna har en gedigen utbildning i att 

bygga och leda effektiva team som är en förutsättning för att driva en restaurang. 

Påstående nr 44: Jag koncentrerar mig på arbetet när jag är på jobbet 

Arbetssituationen kräver det. Det blir aldrig rutin utan man ställs alltid inför nya utmaningar varje 

dag. ”Man lär sig minst tre nya saker varje dag”. Man blir aldrig klar, det finns alltid något att ta tag i. 

Påstående nr 45: Jag är en ansvarsfull medarbetare och jag jobbar disciplinerat 

”Vi ställer höga krav på oss själva”. MAX har en företagskultur som lockar till utveckling och att anta 

utmaningar. Man ger även en ständig feedback på resultatet av det man gör.  

Det är även tydligt vilka krav som ställs på ledare och medarbetare i organisationen. Det är ingen 

tvekan om att målet och uppgiften är att sälja så många hamburgare som möjligt. 
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Vilka erfarenheter har du av människor med funktionshinder i er organisation? Andra 

organisationer? 

Alla har erfarenheter att rekrytera, introducera och leda medarbetare med funktionshinder.  

Funktionshinder kan både vara synligt och osynligt. ”Precis som alla  

andra men ett annat tänk” är det som gäller när man arbetar med funktionshindrade. 

Information och åter information samt öppenhet är det som gäller för att få en så smidig integrering 

som möjligt. Viktigt är även att se det unika i varje individ, ”nytt sätt för varje person”.  En reflektion 

är att ingen upplever det som något svårt eller besvärligt utan som naturligt, precis som alla andra. 

Vilka hinder/hot ser du med att ha anställda med funktionshinder? 

Få med sig personalen från början. Det tar tid och kraft och kräver mycket informerande. En naturlig 

reaktion är att de funktionshindrade konkurrerar om jobb.  

Erfarenheten är att efter ett tag ser man sina nya kamrater som en naturlig del i teamet som 

underlättar arbetet och höjer servicegraden. 

Vilka möjligheter ser du? 

Dels har man upptäckta att de nya medarbetarna underlättar arbetet genom att avlasta 

arbetsmoment som ibland upplevs som dåliga samveten och inte hinns med. 

Dels känner man en stolthet att vara med i ett arbete att hjälpa till i samhället. 

Övriga synpunkter/ iakttagelser 

Varför är det så enkelt på MAX?  

− Ledningen signalerar att det här är positivt för företaget. 
− Man har lärt sig att göra det som är bestämt, man har förtroende och respekt för ledningen. 
− Arbetet med funktionshindrade är en del i den långsiktiga målbilden. 
− Man har en tydlig och strukturerad rutin för att introducera medarbetare i allmänhet. 

 

Djupintervju HÖ Allbygg 

Datum: 2009-06-25  

Företag: HÖ Allbygg 

Deltagare: Två delägare samt en arbetsledare 
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Påstående nr 12: Jag känner att jobbet är en viktig del av mitt liv 

Man tillbringar en stor del av sin tid på arbetet och vill därför att det ska ge mer än bara en lön. Det 

är en del av ens identitet och sociala liv. I den här typen av arbete har man många kontakter inte 

bara i företaget utan även med kunder och leverantörer. Det finns brister hos HÖ att skapa ökat 

engagemang t.ex. brist på information och det är man medveten om. 

Påstående nr 13: Jag respekterar vår organisation/vårt företag/ 

Man känner en stolthet och tillit till företaget eftersom man just nu klarar sig relativt bra i en tuff 

konjunktur. Ledning verkar göra ett bra jobb. Även här finns dock förbättringspotential. 

Påstående nr 14: Jag gillar vår organisation/vårt företag 

Det finns att göra när det gäller engagemang i företaget. Traditionellt är byggföretag kollektivt 

inriktade och det innebär att man fokuserar relativt lite på varje individ.  

Påstående nr 40: Jag anser att var och en på jobbet är betydelsefull 

Som arbetsledare saknar man engagemang från många av medarbetarna. Man får lägga ner stor 

energi på direkt ledning. Även här brottas man med en kultur man är van vid den här typen av 

ledarskap. 

Påstående nr 44: Jag koncentrerar mig på arbetet när jag är på jobbet 

Man upplever ofta att förutsättningarna att kunna koncentrera sig på sina arbetsuppgifter är dåliga. 

Byggande innebär många inblandade och disciplinen är av hävd mindre bra. 

Påstående nr 45: Jag är en ansvarsfull medarbetare och jag jobbar disciplinerat 

Även här påverkar bristen på struktur och ordning och reda möjligheten att leva upp till påståendet. 

En allt för stor del av arbetstiden får användas till att åtgärda brister. 

Vilka erfarenheter har du av människor med funktionshinder i er organisation? Andra organisationer? 

De intervjuade har fått sina erfarenheter från möten utanför företaget i huvudsak. De är dock av 

varierande omfattning. 

Vilka hinder/hot ser du med att ha anställda med funktionshinder? 

Man ser inte några direkta hinder om man anpassar uppgiften utifrån förutsättningarna. Dock saknar 

man tillräcklig kunskap inom området för att kunna göra en riktig bedömning. 
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Vilka möjligheter ser du? 

Det finns flera möjligheter i att anställa funktionshindrade, både i produktion och i administration. 

Förutom de rent praktiska möjligheterna såg man även en möjlighet att utveckla organisationen mot 

en större öppenhet och förståelse.  

Övriga synpunkter/ iakttagelser 

HÖ Allbygg är ett företag som har få erfarenheter av funktionshindrade i verksamheten. Man ser 

dock en potential i att utveckla företaget i de faktorer som påverkar synen och möjligheterna att se 

funktionshindrade som en resurs. 

Djupintervju ICA Kvantum 

Datum: 2009-06-23  

Företag: ICA Kvantum Luleå 

Deltagare: Ägare, arbetsledare 

Påstående nr 12: Jag känner att jobbet är en viktig del av mitt liv 

Man för en ständig diskussion om balans mellan arbete och fritid. Ambitionen är att hålla den frågan 

ständigt levande. De tydliga målbilder som finns engagerar och skapar mening. 

Påstående nr 13: Jag respekterar vår organisation/vårt företag/ 

Man upplever företaget som öppet och tydligt. Rutiner och krav är tydliga och det gör att ”man är en 

del i företaget”. 

Påstående nr 14: Jag gillar vår organisation/vårt företag 

Man är stolt över företaget för de engagemang som finns i inom det sociala området. Det upplevs 

även att man uppmärksammas för det man gör, julklapparna varje år till alla anställda, även tillfälliga, 

uppskattas.  

Påstående nr 40: Jag anser att var och en på jobbet är betydelsefull 

Alla får en gedigen introduktion när man är ny i företaget, oavsett arbetsuppgifter eller omfattning. 

Det är tydligt vilka krav som ställs. 

Påstående nr 44: Jag koncentrerar mig på arbetet när jag är på jobbet 

Även här kommer en tydlig kravbild in. Diskussionen om balans mellan arbete och fritid innebär att 

på jobbet arbetar man och när man är ledig är man ledig. Besökande uppfattar att alla ständigt gör 

saker på Kvantum. På många andra motsvarande arbetsplatser kan man ofta möta medarbetare som 

samtalar eller är overksamma, på Kvantum liknar det en myrstack alla är upptagna. 
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Påstående nr 45: Jag är en ansvarsfull medarbetare och jag jobbar disciplinerat 

Man har en tydlig struktur och organisation som gör att alla vet vad som ska göras. Fokus är på att ha 

fullt i alla hyllor och att ”gästerna” trivs. 

Vilka erfarenheter har du av människor med funktionshinder i er organisation? Andra 

organisationer? 

Kvantum har erfarenhet av funktionshindrade som har arbetsprövat hos dom. 

Vilka hinder/hot ser du med att ha anställda med funktionshinder? 

Det är viktigt med klar information till övriga medarbetare om syftet. Det uppstår lätt en oro kring 

vad det kommer att innebära för en del medarbetare. Det kan lätt uppfattas som hot i 

organisationen om man inte är tydlig. 

Vilka möjligheter ser du? 

”Att ha funktionshindrade som arbetskamrater är ett sätt att utvecklas som människa”. Man får en 

ökad förståelse och acceptans för människor som inte är exakt som du själv. Efter lite diskussion 

började man även se affärsmöjligheter i att involvera funktionshindrade i verksamheten. Det kunde 

vara ett sätt att ytterligare öka service och försäljning i butiken.  

Övriga synpunkter/ iakttagelser 

Varför har man hittills val att ha funktionshindrade till och från i organisationen? Daniel uttrycker att 

man vill spegla det övriga samhället i den egna organisationen. Man vill ha en 

personalsammansättning som liknar den sammansättning som kunderna har. Olika ålder, kön, etnisk 

bakgrund, med eller utan funktionshinder. 

Djupintervju LLT 

Datum: 2009-06-18 

Företag: LLT 

Deltagare: Ledningsgruppen 

Påstående nr 12: Jag känner att jobbet är en viktig del av mitt liv 

De flesta har jobbat många år i företaget. Man trivs och värdesätter den sociala samvaron. Arbetet 

har en större mening än att bara vara en inkomstkälla. 
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Påstående nr 13: Jag respekterar vår organisation/vårt företag/ 

Uppfattningen är att företaget har en viktig funktion i samhället, man gör ett viktigt arbete. Ordet 

respekt är svårt att definiera, det handlar om acceptans för beslut och inriktning. Acceptansen skapas 

genom delaktighet i framtagandet av vision och mål. 

Respekt är inget man kan kräva, det är något man förtjänar. 

Påstående nr 14: Jag gillar vår organisation/vårt företag 

Man anser att man har en öppen dialog i ledningsgruppen och har respekt för varandra och 

varandras roller. Man uppfattar en humanistisk atmosfär i företaget som gör att många trivs och 

känner stolthet för det man gör. ”Jag tar illa vid när någon talar illa om LLT”. De flesta i 

ledningsgruppen har stor del av sitt yrkesliv i företaget, ”vi är uppvuxna här” 

Påstående nr 40: Jag anser att var och en på jobbet är betydelsefull 

”Är en förare borta står ju bussen still”. Verksamheten kännetecknas av en mycket operativ anda och 

liten organisation. Alla behövs för att lösa uppgiften. 

Påstående nr 44: Jag koncentrerar mig på arbetet när jag är på jobbet 

LLT utmärker sig genom att ha mycket högt värde på frågan och har en önskan om ett lägre värde, 

hur kommer det sig? Även här spelar den mycket operativa rollen in. Ibland är det väldigt mycket 

som ska lösas på kort tid, ” står en buss tvärs över Bodenvägen måste det fixas”.  

Ledningen är nära det dagliga arbetet som ofta är intensivt, kvaliteten följs upp i realtid och det gör 

att man kan och måste handla direkt vid problem.    

Påstående nr 45: Jag är en ansvarsfull medarbetare och jag jobbar disciplinerat 

Det finns en medvetenhet att man inte alltid genomför vad man har planerat. Man har en ambition 

att förbättra disciplin och genomförandeförmågan.  
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Vilka erfarenheter har du av människor med funktionshinder i er organisation? Andra 

organisationer? 

Begreppet funktionshinder förknippar man med både synliga och dolda hinder. Man har t.ex. 

medarbetare med läs- och skrivsvårigheter som innebär ett hänsynstagande vid 

informationsspridning. 

Organisationens erfarenheter av funktionshindrade kommer framförallt från kontakter med kunder. 

Funktionshindrade vid särskolan får besöka LLT för att få en tydlig information hur man åker buss i 

Luleå. Man har även interna erfarenheter via praktikanter och köpta tjänster från Samhall (bl.a. 

snöröjning). Erfarenheterna är goda och man förstår vikten av att ta hänsyn till de speciella krav på 

anpassning som kan uppkomma. 

T.ex. tydlighet vid instruktioner. 

Vilka hinder/hot ser du med att ha anställda med funktionshinder? 

Man ser inte några hinder för att anställa funktionshindrade, annat än rent praktiska t.ex. förmåga 

att köra buss. Eventuellt kan hinder uppstå på grund av attityder eller bristande insikt hos övriga 

medarbetare men man anser att med rätt information och utbildning kan det överbryggas. 

Vilka möjligheter ser du? 

Framförallt ser man en möjlighet att utveckla attityderna till människor som är annorlunda i 

organisationen. LLT är en viktig funktion för funktionshindrade kunder, många använder bussen som 

transportmedel. Om man kan öka förståelsen för dessa kunder blir man ännu bättre. ”Vi skulle bli en 

bättre organisation” var en kommentar. 

Övriga synpunkter/ iakttagelser 

LLT har under mer än 5 år haft Sveriges nöjdaste kunder i sin bransch. Man är van vid framgång. 

Man har en tydlig vision vart man vill komma med företaget. 

Man har utvecklat ett ökat fokus på kunderna 

Man arbetar med kvalitet- och strukturfrågor och är stolta över sin tillförlitlighet. 

Man har ett humanistiskt synsätt där man försöker utveckla alla medarbetare. 

Dessa faktorer kan påverka LLT:s ledningsgrupps uppfattning att funktionshindrade skulle kunna 

tillföra något positivt till organisationen. 
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Djupintervju Tekniska Förvaltningen 

Datum: 2009-06-24 

Företag: Tekniska Förvaltningen Luleå Kommun 

Deltagare: 4 arbetsledare 

Påstående nr 12: Jag känner att jobbet är en viktig del av mitt liv 

Inkomsten grunden för att man är på jobbet. Människorna är trevliga, bra stämning. Det är dock 

svårt att säga vad det beror på. 

Påstående nr 13: Jag respekterar vår organisation/vårt företag/ 

Respekt för företaget tycker man handlar om att inte tala illa om företaget. Stolthet finns hos de 

intervjuade men man tror inte att alla på ”golvet” känner lika dant. ”Jag jobbar bara på kommunen” 

Påstående nr 14: Jag gillar vår organisation/vårt företag 

Man gillar inte ordet gillar i sammanhanget och har svårt att svara på vad man menar. Hjälpen finns i 

arbetet genom rutiner och hjälpmedel (med det menar man inte att man får hjälp).  

Påstående nr 40: Jag anser att var och en på jobbet är betydelsefull 

Alla är beroende av varandra för eller senare. Det är dock inte dagligen man har att göra med alla 

avdelningar. Det verkade som att det i vissa fall var långt mellan varandras olika arbetsuppgifter. 

Dock hävdade man att man har kontakt på det personliga planet 

Påstående nr 44: Jag koncentrerar mig på arbetet när jag är på jobbet 

Man har inte samma tryck från arbetssituationen som man har i en rent operativ verksamhet. Det 

händer ofta att man störs i arbetet av medborgare och kollegor som påverkar koncentrationen. 

Medborgare, inte kund.  

Påstående nr 45: Jag är en ansvarsfull medarbetare och jag jobbar disciplinerat 

Folk tar ansvar för sitt arbete. Många tar med sig problem på arbetet hem och har periodvis problem 

med det.  

Vilka erfarenheter har du av människor med funktionshinder i er organisation? Andra 

organisationer? 

De intervjuade hade olika erfarenheter med allt från att arbeta med tillgänglighetsfrågor till att ha 

medarbetare som är funktionshindrade. Man har även erfarenhet att hantera funktionshinder som 

uppstår hos medarbetare på olika sätt, både fysiska och psykiska, olika former av rehabilitering. 
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Vilka hinder/hot ser du med att ha anställda med funktionshinder? 

Hinder beror på storlek på arbetsplats och vilka arbetsuppgifter det handlar om. Måste anpassas i 

varje fall. Stora och stressiga arbetsplatser anses mindre lämpliga. Man upplever även att ramarna 

för att kunna skapa anpassade arbetsuppgifter blir snävare och snävare. 

Vilka möjligheter ser du? 

Vi behöver de som är annorlunda för att öka vår egen vidsynthet. Vi blir mer och mer likformiga och 

inbundna på våra arbetsplatser. Deras erfarenhet är även att man kan tillföra glädje på en arbetsplats 

med funktionshindrade.  

Övriga synpunkter/ iakttagelser 

Den intervjuade gruppen talade inte något om krav och mål kopplade till sina uppgifter. Styrning och 

ledarskap var inte heller punkter som nämndes i någon större omfattning. Lön som motivation 

nämndes flera gånger. 


