
 

 

Personer med funktionsnedsättningar är oftare 
arbetslösa 
 
Att åka buss, hälsa på en kompis, arbeta eller åka på semester är för de 
flesta människor relativt okomplicerat, rent fysiskt. Men de flesta 
människor lider heller inte av funktionsnedsättningar. För personer som 
inte lider av funktionsnedsättningar kan det ofta vara svårt att sätta sig i 
en situation där det självklara plötsligt blir svårt eller oöverstigligt. 
Väldigt många saker vi tar för självklara är inte alls det. 
 
Personer med funktionshinder har starka rättigheter på sin sida, både på EU-
nivå och svensk nivå. Den nya svenska diskrimineringslagen täcker in även 
personer med funktionshinder. Förbudet mot diskriminering innebär att 
arbetsgivaren i skälig utsträckning måste anpassa arbetsplatsen för personer 
med funktionshinder. Stöd- och anpassningsåtgärder kan till exempel vara: 
 
 När du som arbetssökande vid en rekrytering har de bästa meriterna 

och förutsättningarna för jobbet jämfört med dina medsökande, men 
arbetsplatsen måste bli tillgänglig så att du som använder rullstol kan 
arbeta i lokalerna. 

 
 När du som anställd har en hörselnedsättning och behöver få 

hörselslingor installerade i företagets möteslokaler. 
 
 När du har en synskada och till exempel behöver en talsyntes eller en 

punkskriftsdisplay för att kunna utföra ditt jobb. 
 
Trots detta kan det vara många gånger vara svårt för personer med 
funktionshinder att få jobb. Var sjätte europé i arbetsför ålder klassas som 
funktionshindrad. Bland 65 miljoner funktionshindrade Européer är det bara 
50 procent av som har ett jobb, vilket kan jämföras med 68 procent för resten 
av befolkningen. 
 
EU jobbar kontinuerligt med motverka att funktionshindrade hamnar i 
utanförskap eller fattigdom. Tack vare EU-regler har till exempel 
funktionshindrade rätt att gratis få hjälp vid flygplatser och på tåg. Just nu 
håller Europeiska Kommissionen på att ta fram en strategi för 2010-2020 för 
att hjälpa funktionshindrade. Målet med arbetet är att funktionshindrade fullt 
ut ska ha samma möjligheter i samhället som alla andra. 
 

 


