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Å si fra om en 
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Forskningen jeg bruker i dag

1. Intervjuer med statlige arbeidsgivere

2. Intervjuer med arbeidsgivere utsatt for et felteksperiment

3. Observasjoner av ansettelsesprosesser i traineeprogrammet
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Funksjonshemmedes perspektiv



Avsløringsdilemmaet

Risiko ved ærlighet: 
fordommer og 
diskriminering
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Avsløringsdilemmaet

Risiko ved ærlighet: 

fordommer og 

diskriminering

Risiko ved å skjule:

Manglende 
tilrettelegging 

Stress

Negative reaksjoner



Vanskelige avveininger

Å dempe stresset skaper jevnere konkurranse

Avsløring er balansekunst



Arbeidsgiveres perspektiv
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Forventninger til hvordan 
man skal avsløre

• Timing

• Positive historier
• Tildekking

• Eksterne årsaker

• Overvinnelse

- Noe som jeg anser som viktig, er at man pynter litte 

granne på seg selv da. Det blir litt som når du skal på 

fest, du pynter deg litt i hvert fall
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Problemer for arbeidsgivere som 
ønsker å inkludere

Manglende oversikt over hvem 

som er funksjonshemmet

Funksjonshemming som 

tilretteleggingsspørsmål vs. 

mangfoldsspørsmål
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