
Fordomme om mennesker med handicap 
fylder på arbejdspladsen  

 
Denne undersøgelse er foretaget af Epinion for Det Centrale Handicapråd. Undersøgelsen er en 

gentagelse af en undersøgelse i 2017. 

 

Om undersøgelsen 
Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 1005 gennemførte interview med 
repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover repræsentativt på køn, alder og geografi. 
Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel.  

Interviewene er gennemført i perioden 21. december 2018 – 04. januar 2019.  

Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som 
procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle 
tilfælde kan tabellerne summere til mere end 100 %, hvilket skyldes respondentens mulighed for 
at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål.   

 

Undersøgelsen handler om fordomme om personer med handicap. Der er mange forskellige slags 
handicap. I denne undersøgelse er handicap inddelt  i: 

• Fysiske handicap, som eksempelvis kan være en person, der er blind, døv eller kørestolsbruger.  

• Psykiske handicap, som eksempelvis kan være en person med skizofreni, hjerneskade eller 
autisme.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fordomme på arbejdsmarkedet  

Hvordan vil du have det med at arbejde sammen med en kollega med et fysisk handicap? (For 
eksempel blind, døv eller kørestolsbruger). Hvis du allerede arbejder sammen med en kollega 
med et fysisk handicap, så tænk på dine overvejelser dengang:  

 2017 (%) 2019 (%) Forskel (%point) 
Det vil være helt fint 53  52  -1 
Det vil være fint 34  32  -2 
Det vil jeg helst ikke 3  5  +2 
Det vil jeg slet ikke 1  2  +1 
Ved ikke 8  9  +1 
Total 100  100  - 

  

Hvad vil du være særligt bekymret for ved at arbejde sammen med en person med et fysisk 
handicap? 

 2017 (%) 2019 (%) Forskel (%point) 

Personens evne til at løse arbejdsopgaver 33 46 +13 

Personens evne til at samarbejde 20 19 -1 

Hvad kunder/samarbejdspartnere vil tænke 7 10 +3 

Det sociale miljø på arbejdspladsen 20 13 -7 

Hvordan jeg skal forholde mig til personen 29 32 +3 

Om personen har brug for ekstra hjælp 27 31 +4 

Det ville gøre mig utryg 19 25 +6 

Andet: Noter 11 12 +1 

Ved ikke 8 15 +7 

I denne kategori kan deltagerne angive flere svar.  

Hvordan vil du have det med at arbejde sammen med en kollega med et psykisk handicap? (For 
eksempel skizofreni, hjerneskadet eller autisme). Hvis du allerede arbejder sammen med en 
kollega med et psykisk handicap, så tænk på dine overvejelser dengang. 

 2017 (%) 2019 (%) Forskel (%point) 

Det vil være helt fint   30 34 +4 

Det vil være fint  39 37 -2 



Det vil jeg helst ikke  16 13 -3 

Det vil jeg slet ikke  2 3 +1 

Ved ikke  13 14 +1 

Total  100 100 - 

 

Hvad vil du være særligt bekymret for ved at arbejde sammen med en person med et psykisk 
handicap? 

 2017 (%) 2019 (%) Forskel (%point) 

Personens evne til at løse arbejdsopgaver  29 35 +6 

Personens evne til at samarbejde  38 38 - 

Hvad kunder/samarbejdspartnere vil tænke  4 9 +5 

Det sociale miljø på arbejdspladsen  20 26 +6 

Hvordan jeg skal forholde mig til personen  39 49 +10 

Om personen har brug for ekstra hjælp  21 19 -2 

Det ville gøre mig utryg  40 40 - 

Andet: Noter  6 8 +2 

Ved ikke  3 5 +2 

I denne kategori kan deltagerne angive flere svar.  

 


