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Sammendrag 

 

Denne kvalitative casestudien handler om bevegelseshemmedes og synshemmedes erfaringer 

og opplevelser, i overgangen mellom høyere utdanning og arbeid, og generelt i arbeidslivet. 

Målet med studien har vært å studere informantenes perspektiver, og meningene de tillegger 

sine erfaringer. Datamaterialet som blir analysert er basert på intervjuer med ti unge 

funksjonshemmede i alderen 27-38 år, med høyere utdanning, i lønnet arbeid. Studien er 

basert på en individorientert analyse, hvor informantenes subjektive fortellinger står i 

sentrum. En fenomenologisk analysestrategi er brukt, for å analysere funnene.  

Masteroppgavens overordnede problemstilling er: Hvordan forteller et utvalg av unge 

funksjonshemmede i arbeidslivet, om sin vellykkede vei dit, og om hvordan de fant seg til 

rette der? Denne problemstillingen blir besvart ved tre forskningsspørsmål delt i tre 

analysekapitler: 

1. Hvordan har informantene gått fram for å finne seg jobb, og hva har vært avgjørende for 

deres arbeidsdeltagelse? 

2. Hvilke oppfatninger og meninger har informantene dannet seg i interaksjon med 

arbeidsgivere på jobbintervju? 

3. Hvordan opplever informantene sin arbeidssituasjon, og hvordan går de fram for å mestre 

utfordrende arbeidsoppgaver? 

Relevante teorier som blir brukt for å belyse funnene er sosial kapital, stigma, og mestring. De 

som har deltatt i denne studien har funnet seg arbeid gjennom ulike kanaler, som kan deles i 

tre hovedkategorier:  

 Ordinær måte: Flertallet har funnet seg jobb på egenhånd, etter en normal 

jobbsøkerprosess.  

 Sosialt nettverk: Andre har funnet jobb gjennom det sosialt nettverket de har bygget rundt 

seg. 

 Kombinasjon av sosialt nettverk og hjelpetjeneste: Resten har funnet jobb via NAV og 

sosialt nettverk. 
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Stigma er en nedvurdert egenskap hos den enkelte, og kommer til uttrykk ved nedvurderende 

fortolkninger av den enkeltes egenskaper. Den gruppen som her har blitt stigmatisert, er de 

som opplevde at deres funksjonshemninger fikk hovedfokus på jobbintervju, istedenfor deres 

relevante kompetanse og kvalifikasjoner. De som ble møtt med anerkjennelse er de som følte 

at deres kompetanse og kvalifikasjoner ble vurdert og verdsatt. Funnene viser at 

utdanningsnivå- og retning, samt den enkeltes selvpresentasjon, er avgjørende for om en 

opplever stigma eller ikke i jobbintervjusammenheng. Utdanningsnivå og retning som gir 

spesifikk kompetanse, har også vært en avgjørende faktor for ordinær arbeidsdeltagelse. 

Informantenes kompetanse og kvalifikasjoner har vært viktige strategier, for å tvinge fokuset 

vekk fra funksjonshemningen, i møte med arbeidsgivere. Andre avgjørende faktorer for 

informantenes arbeidsdeltagelse var deres sosiale kapital, hvor de fikk støtte og veiledning av 

venner og kjente, for å komme i kontakt med aktuelle arbeidsgivere som, gjennom vennenes 

anbefaling, hadde tro på informantenes arbeidsevne og -kapasitet. NAVs økonomisk bistand 

har også vært av viktig betydning for at noen av informantene kom ut i lønnet arbeid, der 

NAV bistod og dekket lønnen i begynnelsen. 

Videre viser funnene at informantene generelt mestrer sine pålagte arbeidsoppgaver, med kun 

små utfordringer, som de ikke ser på som altfor problematiske for håndtering av 

arbeidsoppgavene eller for deres egen arbeidskapasitet. Viktige grunner til informantenes 

mestring er blant annet faglig kompetanse og kvalifikasjoner, nødvendig hjelpemidler og 

tilpasning av dem, og ikke minst trivsel på arbeidsplassen. Noen av utfordringene får de løst 

med enkle strategier – andre ikke, på bakgrunn av en kombinasjon av manglende 

tilretteleggingsarbeid og oppgavenes vanskelighetsgrad i forhold til funksjonshemningen. 

Synshemmede ansatte opplevde en del sosiale problemer de ikke var i stand til å mestre, mens 

andre opplevde praktiske utfordringer i håndtering av noe lite tilrettelagte og vanskelige 

arbeidsoppgaver. På tross av dette trivdes alle informantene i sine nåværende stillinger, og 

mente arbeidsoppgavene de hadde var meningsfylte, varierte, og fleksible. 
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Det finnes ingen funksjonshemning, ingen funksjonshemmede, utenfor avgrensede sosiale og 

kulturelle konstruksjoner; det finnes ingen holdninger til funksjonshemning utenfor et nett av 

samfunnsmessige referanser og konstruksjoner. Funksjonshemning har ikke alltid blitt 

betraktet på den samme måten (Stiker i Grue 2006: x) 
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1 Innledning 

 

Temaet for denne oppgaven er hvordan personer med fysiske funksjonsnedsettelser blir møtt i 

overgangen fra høyere utdanning til arbeid, samt hvordan de takler sitt arbeidsforhold. 

Overgangen fra utdanning til arbeid blir ofte kalt for en kritisk fase for denne gruppen. 

Undersøkelsene nasjonalt og internasjonalt viser at mange funksjonshemmede møter ulike 

barrierer i denne fasen (Anvik 2006; 2007; 2013; Legard og Terejesen 2010; Legard 2013; 

Rua og Grue 2013; Regård og Hansen 2008; Tøssebro 2012). I jobbsøkerprosessen så vel som 

i arbeidslivet møter unge med funksjonsnedsettelser en rekke utfordringer funksjonsfriske i 

samme aldersgruppe ikke møter, og de får derfor ikke deltatt like aktivt i arbeidslivet som 

resten av befolkningen (Tøssebro 2015; Grue 2014). Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 

viser at yrkesdeltakelsen blant personer med funksjonsnedsettelser mellom 15 og 66 år, er på 

44% mot 74% blant den øvrige befolkningen (Bø og Håland 2016). Utdanning blir sett som 

en av de viktigste virkemidlene for at unge med funksjonshemninger skal få tilgang til 

yrkeslivet og har større effekt for disse marginaliserte gruppene, enn for befolkningen for 

øvrig (Bliksvær og Hansen 2006; Molden, Wendelborg og Tøssebro 2007; Tøssebro 2011). 

Grue (2001) viser i sin studie at lav utdannelse blant funksjonshemmede gir negative 

konsekvenser for yrkesdeltakelse. Dette blir bekreftet av flere studier, blant annet av Legard 

(2013) og Finnvold og Grue (2014). Samtidig viser tidligere funn at mange med 

funksjonsnedsettelser som skaffer seg utdanning, ikke greier å finne jobb på egen hånd, ei 

heller ved hjelp av NAVs bistand (Anvik 2013; Bakken 2012; Borg 2008; Regård og Hansen 

2008). Mange legger skylden på samfunnets fysiske og sosiale strukturer, som ikke er fullt 

tilgjengelige for dem. Derfor vil jeg, gjennom en kvalitativ casestudie, studere noen unge 

funksjonshemmedes subjektive erfaringer og opplevelser av hvordan de har lyktes med å 

mestre denne kritiske overgangen, samt arbeidslivet, på tross av utfordringer og barrierer som 

de kan forventes å ha møtt. 

 

1.1 Problemstilling  

Hvordan forteller et utvalg av unge funksjonshemmede som har klart å etablere seg i 

arbeidslivet om sin vellykkede vei dit, og om hvordan de finner seg til rette der? Jeg vil få 
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fram informantenes refleksjoner, oppfatninger, og meninger i de ulike prosessene som de har 

vært gjennom før de kom ut i ordinær jobb. Hva var avgjørende for deres mestring av 

arbeidslivet? Derfor vil informantenes overgang mellom utdanning og arbeid, deres møte med 

aktuelle arbeidsgivere, samt deres tilknytting til arbeidslivet være viktige aspekter å studere 

nærmere.  Den overordnede problemstillingen med tre konkrete forskningsspørsmål, som skal 

besvare i tre analysekapitler, er som følger: 

1. Hvordan har informantene gått fram for å finne seg jobb? Og hva har vært avgjørende 

for deres arbeidsdeltagelse? 

2. Hvilke oppfatninger og meninger har informantene dannet seg i interaksjon med 

arbeidsgivere på jobbintervju? 

3. Hvordan opplever informantene sin arbeidssituasjon, og hvordan går de fram for å mestre 

utfordrende arbeidsoppgaver? 

 

1.2 Personlige og faglige begrunnelse for valg 

av tema 

Velferdsstatens overordnede mål har vært å gi alle − uavhengig av funksjonshemning − de 

samme rettighetene og mulighetene for å kunne delta i utdanning og arbeidsliv. 

Arbeidslinja har vært sentral i norsk arbeids- og velferdspolitikk siden 1990-tallet 

(Finnvold og Grue 2014). Den går ut på at alle velferdsordningene skal utformes på en slik 

måte slik at alle velger arbeid som sitt naturlige førstevalg fremfor trygdeytelser. Dette av 

velferdsgrunner og for å redusere de økende velferdsutgiftene. Det har blitt iverksatt 

omfattende arbeidsinkluderende tiltak for å gi personer med spesielle behov mulighet til å 

delta like aktivt i arbeidslivet som resten av befolkningen. Blant annet har rettigheter for 

funksjonshemmede blitt lovfestet. For unge personer med funksjonsnedsettelser som 

trenger bistand og hjelp i overgangen til arbeidslivet, finnes det en rekke tiltak som 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) lokalt skal benytte seg for å hjelpe den enkelte etter 

behov. (Dette blir behandlet nærmere i neste kapittel). I tillegg tilsier avtalen om et 

inkluderende arbeidsliv, opprettet mellom staten og en rekke bedrifter siden 2001, at 

bedriftene som har undertegnet avtalen er pliktige i å legge arbeidsforholdene til rette slik 

at jobbsøkere med funksjonsnedsettelser får mulighet til å få tilbud om jobb og blir i stand 

til å håndtere arbeidsforholdene. Men på tross av de omfattende inkluderingstiltakene 
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opplever mange unge funksjonshemmede overgangen til arbeidslivet som krevende, og det 

er ikke alle som hverken lykkes i denne overgangen eller som får etablert seg i arbeidslivet 

på varig basis.  

Ikke alle arbeidsgivere har tilstrekkelig informasjon om denne gruppen, og noen har 

utviklet fordommer, stereotypier og negative holdninger; noe som oppfattes som 

stigmatiserende etter Goffmans perspektiv (Goffmann 1963). Derfor er det interessant å 

studere unge funksjonshemmedes ressurser og evner som bidrar til å bryte barrierene. I 

tillegg vil jeg bringe frem deres oppfatninger, refleksjoner og erfaringer, som jeg håper vil 

gi økt informasjon og kunnskap om dem og deres personlige kapasitet og gjøre det enklere 

for andre å identifisere funksjonshemmede utfra kompetanse og ikke utfra gruppeidentitet 

som funksjonshemmet. Forskning og media vier ofte barrieremekanismene 

oppmerksomhet (Anvik 2006; Grue; Mossige og Vedeler 2009; Shanke 2005), men 

sosiologisk er det viktig å studere et utvalg av unge funksjonshemmedes vellykkede 

overgang fordi det kan bringe kunnskap om deres evner, dyktighet og utholdenhet. Mitt 

håp er å bidra til å motarbeide fordommer og stereotypier basert på manglende kunnskap 

om og kjennskap til denne gruppen, og hvilken ressurs unge med funksjonshemninger kan 

representere i arbeidslivet. 

En grunn til at jeg vil se nærmere på personer med funksjonsnedsettelser er at jeg selv har 

fysisk funksjonshemning til felles med informantene mine, og snart skal gjennom samme 

prosess for å finne jobb. Men til enhver tid vil det være behov for nye og oppdaterte 

empiriske bidrag som kan være med på å kaste lys over situasjonen for personer med 

funksjonsnedsettelser slik den er i dag. Ved å påpeke de sentrale utfordringene, og hvordan 

det offentlige hjelpeapparatet møter disse, kan forskning bidra til at myndighetene blir mer 

oppmerksomme, og bedre rustet til å iverksette tiltak som reduserer utfordringene.  

1.3 Samfunnsrelevans  

Arbeid og velferd er nært knyttet til hverandre, og høy arbeidsdeltagelse er både et mål og 

et middel for velferdspolitikken. Arbeid blir derfor sett på som den beste måten å sikre 

velferd og gode levekår, og arbeid blir sett på som en viktig arena for sosial deltagelse og 

integrasjon (Borg 2008; Mossige 2009). Derfor blir deltagelse i arbeid verdsatt høyt i det 

norske samfunnet. Arbeid kan bidra til økt livskvalitet på mange områder, og hindre en 

marginalisert posisjon. Arbeid gir økt økonomisk selvstendighet og mange personlige 
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muligheter man ikke har tilgang til uten arbeid. I tillegg får den enkelte brukt sin kompetanse 

og er til nytte for samfunnet (Hansen 2009). Alle undersøkelsene om levekår blant 

funksjonshemmede viser store tendenser til at de som er i et arbeidsforhold skårer bedre på 

mange av livskvalitetsfaktorene (Hansen 2009; Molden m.f.l 2007). Hansens undersøkelse 

blant en gruppe på 91 respondenter med funksjonsnedsettelser konkluderer med at det er en 

tydelig sammenheng mellom arbeid og informantenes subjektive opplevelse av livskvalitet. 

Funnene viser at de yrkesaktive rapporterer å ha vesentlig bedre lønn, bedre sosiale relasjoner, 

bedre fritidstilbud, og dermed er mer fornøyde med seg selv og har et mer positivt selvbilde, 

enn ikke-yrkesaktive. Samtidig viser funnene at de som har lønnet arbeid er mer fornøyde 

med sin boligstandard og sin helse, enn de uten arbeid (Hansen 2009). Dette blir bekreftet av 

flere andre studier, som viser at personer med funksjonsnedsettelser i arbeid hevder å ha bedre 

selvrealisering og livskvalitet, fordi de får utvikle seg personlig og karrieremessig. Samtidig 

føler de seg verdsatt fordi de får brukt sin kompetanse og kvalifikasjoner, til nytte for 

samfunnet.  

 

1.4 Hva er funksjonshemning? 

Det har gjennom tidene vært ulike definisjoner av hva funksjonshemning er, og hvem som er 

funksjonshemmet. Begrepsbruken er omdiskutert og det brukes flere betegnelser på 

funksjonshemning, som funksjonshemning, funksjonsnedsettelse, nedsatt funksjonsevne, osv. 

(Tøssebro 2010:19). Forskeren Lars Grue mener at «funksjonshemning» ikke er et entydig 

begrep, og beskriver ulike fenomener ut fra den forståelsesrammen det er forankret innenfor 

(Grue 2006). Kassah mener at «funksjonshemminger er kulturelt definert og reflekterer 

samfunnets allmenne oppfatning» (Kassah 2009: 55). Derfor vil definisjonsbruken variere, 

avhengig av fysiske, sosiale og politiske forhold. Forskeren Jan Tøssebro mener det er 

samfunnet som hemmer folk med funksjonsnedsettelser (Tøssebro 2010: 19). Han skiller 

mellom funksjonsnedsettelse og funksjonshemming, og hevder førstnevnte er en betegnelse 

på «kroppsfunksjonelle begrensninger», på grunn av svekkelse i helsetilstanden, uavhengig 

av omgivelsene (Tøssebro 2010:19). Funksjonshemming sier Tøssebro handler om barrierer i 

samfunnet rundt enkelt individet, som er utformet for funksjonsfriske. 

I Norge ble begrepet «funksjonshemmet» brukt i offentlige dokumenter for første gang i St. 

meld. nr. 88 (1966-67), og ble så erstattet av «handikappet» (NOU  2001: 22). Deretter ble 
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fellesnøytrale betegnelser på personer med funksjonsnedsettelse mer vanlig, i motsetning til 

negativt ladede, tabubelagte ord og uttrykk fra tidligere (Kassah 2009: 13). I dag blir 

funksjonshemning definert som et «resultat av gapet mellom omgivelsenes krav og individets 

forutsetninger» (NOU 2001: 22). Denne definisjonen er politisk korrekt og i samsvar med 

Stortingsmeldingene etter 1966 (St. meld. nr.34, 1997; nr.40, 2002-2003; nr.9, 2006-2007) og 

de fleste offentlige dokumenter. Ifølge handlingsplandokumentene utgitt av Stortinget, blir 

funksjonshemninger delt i fem hovedgrupper: Bevegelseshemmede, hørselshemmede, 

synshemmede, psykisk utviklingshemmede og skjulte funksjonshemninger som diabetes, 

psykiske problemer, hjerteproblemer, dysleksi og allergi (St.meld. nr. 34, 1997). På grunn av 

oppgavens omfang og tiden jeg har til rådighet, har jeg begrenset min studie til synshemmede 

og bevegelseshemmede. 

Det eksisterer tre ulike og nå kjente forståelsesmodeller av hvordan personer med 

funksjonsnedsettelser blir definert og oppfattet (Kassah 2009; Tøssebro 2010): Den 

medisinske modellen, den sosiale modellen og den relasjonelle modellen.  Den medisinske 

modellen er den eldste og definerer funksjonshemming som «konsekvenser av sykdom, skade 

eller lyte» (Tøssebro 2010: 7). Den enkelte blir definert etter diagnose og funksjonsutfall 

(egenskaper som ikke fungerer optimalt og skaper vanskeligheter). Utfra denne forståelsen 

blir funksjonshemning enkeltindividets primære identitet. Derfor må det enkelte individ 

‘repareres’ og tilpasses omgivelsene, ved hjelp av staten (Grue 2006; Kassah 2009; 2010). 

Denne forståelsesmodellen er fortsatt dominerende innenfor politiske og administrative 

systemer, hvor hjelpeapparatene vurderer og tilbyr funksjonshemmede en rekke 

velferdsordninger andre ikke har rett til, basert på diagnose. Den medisinske modellen ble 

sterkt kritisert for å legge fokus ensidig på den enkeltes funksjonshemning, og ikke på 

samfunnsmessige, fysiske og sosiale forhold som hemmer og marginaliserer de som skiller 

seg ut. Som en viktig konsekvens av kritikken oppstod en ny modell, den sosiale modellen, på 

1970-tallet. Denne modellen retter hovedfokuset på de menneskeskapte omgivelsene. Derfor 

snakker man heller, i forbindelse med denne modellen, om funksjonshemmende omgivelser, i 

stedet for funksjonshemmede mennesker. Ifølge denne forståelsesmodellen er det 

omgivelsenes krav til individet, dårlige tilpasninger, og samspillet med omgivelsene, som 

bidrar til utfordringer og hemmer funksjonshemmede (Tøssebro 2010). I følge denne 

modellen er funksjonshemming et konstruert begrep, som kan fjernes helt hvis omgivelsene 

blir utformet så de fungerer for alle i samfunnet. Den sosiale forståelsen la grunnlaget for 

politiske prioriteringer, for universell utforming og tilrettelegging av samfunnets infrastruktur. 
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Siden da har de norske myndighetene gjennomført en rekke politiske tiltak, for å forbedre 

samfunnsmessige forhold for funksjonshemmede. Modellen har hatt en viktig politisk 

funksjon, og har ført til at offentligheten er tilgjengelige for flere. På tross av dette har 

modellen blitt kritisert for å legge ensidig vekt på samfunnet, som ikke alene løser alle 

problemene funksjonshemmede står ovenfor daglig (Tøssebro 2010: 22). På grunn av dette 

oppstod en tredje modell, en mer nyansert versjon av den sosiale modellen. Den «relasjonell 

modell», eller den skandinaviske modellen, oppsto på 1970-tallet (Tøssebro, 2010: 23), og 

ifølge denne er funksjonshemming en konsekvens av både samfunnsmessige forhold og 

individuelle egenskaper ved individet. Derfor blir funksjonshemmingen definert via relasjon 

mellom individ, omgivelser og konkrete situasjoner. Her legges ikke kun vekt på omgivelser, 

men også på individuelle utfordringer (Tøssebro 2010). 

Denne studien bygger på en relasjonell forståelse av begrepet funksjonsnedsettelse, fordi de 

ulike barrierene og utfordringene flertallet av studiets informanter har opplevd, er et samspill 

mellom individet og omgivelsene. Men flere av informantene har møtt problemer som kan 

knyttes til den medisinske modellen alene, særlig der de ble identifisert utfra deres diagnose, 

og stigmatisert deretter.  

Den medisinske modellen kommer fra naturvitenskapen og medisinens verden. Både den 

sosiale og den relasjonelle modellen er hentet fra samfunnsvitenskapen, men har et noe ulikt 

vitenskapsfilosofisk ståsted. Den sosiale modellen er sosialt konstruert, mens den relasjonelle 

er preget av en fenomenologisk tilnærming, som studiets funn er analysert utfra. Den 

medisinske forståelsesrammen tok samfunnsmessige forhold for gitt, og omvendt for den 

sosiale. Den relasjonelle modellen tar utgangspunkt i både samfunnsmessige og individuelle 

forhold, og derfor har den stått sterkere. 

 

1.5 Egne funn 

Tidligere forskningsfunn tyder på at personer med funksjonsnedsettelser som har faglig 

kompetanse og kvalifikasjoner, god mestringstro og positivt selvbilde har best utsikter til å 

komme ut i ordinær jobb (Anvik 2006; 2013; Andersen og Skarholt 2014; Vedeler 2013). 

Mestring, som handler om å ha krefter til å takle påkjenninger og problemer uten å miste 

kontroll, anses som en viktig strategi for å kunne lykkes i den kritiske overgangen til 

arbeidslivet og senere. Mange av mine funn peker i samme retning. Informantenes 
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mestringsressurser, selvbilde og relevante og spesifikke kompetanse synes å være en 

avgjørende faktor for å lykkes i prosessen fram til arbeidslivet. Etter Gjærums (1998) 

mestringsteoretiske modell, er styrking av kompetanse hovedforutsetningen for å takle faglige 

utfordringer på jobben. Sosiologen Aaron Antonovsky har utviklet den såkalte 

salutogenetiske teorien om «opplevelsen av sammenheng», «oas», hvor fokuset er på det 

friske, og på menneskets ressurser og verdier. Ifølge ham har teorien om opplevelse av 

sammenheng betydning for hvordan man takler utfordrende situasjoner, og han mener det er 

tre grunnleggende elementer som bør være tilstede for å oppnå opplevelse av sammenheng: 

En «god forståelse av egen situasjon, tro på at en kan finne fram til løsninger samt god 

mening i å forsøke det» (Sommerschild 1998:152). Opprinnelig kom han frem til disse tre 

grunnleggende punktene etter å ha studert jødiske overlevende fra andre verdenskrig. Ifølge 

deres beretninger hadde de hele tiden greid å holde fast ved en opplevelse av indre 

sammenheng, og dette gjorde at de kunne mestre den forferdelige situasjonen i 

konsentrasjonsleirene. Derfor hevder Antonovsky at det er mennesker preget av «sterk 

opplevelse av sammenheng», som er engasjerte og motiverte og som lykkes best med å 

tilpasse seg vanskelige situasjoner og mestre utfordringer. I samsvar med Antonovskys 

forskning tyder mine funn på at informantenes gode forståelse av situasjonen, tro på egen 

kompetanse og evne til å mobilisere ressurser er avgjørende for deres mestring. Informantene 

har hatt en sterk «oas», en sterk mening med det de driver med, som har gjort dem sterke, 

motiverte og utholdende. Og disse egenskapene har bidratt til å bringe dem dit de er i dag; 

altså godt etablerte i arbeidslivet uten å oppleve store hindringer.  

I motsetning til tidligere funn viser min studie at solid faglig kompetanse og spesifikke 

kvalifikasjoner har bidratt til en nokså barrierefri vei ut i arbeidslivet. Samtidig opplever 

informantene at deres arbeidsforhold er godt tilrettelagt etter deres behov. Det er en viktig 

forutsetning for å redusere utfordringer.  

Arbeidsgivere kan danne seg et bilde av personer med funksjonsnedsettelser utfra det 

eksterne kjennetegnet, og derved kan arbeidssøkere med slike kjennetegn bli tildelt et stigma 

hvor deres interne egenskaper blir nedvurdert på bakgrunn av funksjonshemningen. Mine 

funn tyder på at informanter som har tilegnet seg spesifikke kompetanse som er etterspurt 

faktisk ble anerkjent av arbeidsgivere. I tillegg har godt selvpresentasjon vært avgjørende for 

få arbeidsgivere til å danne seg positivt bilde. Dette demper sannsynligheten for å bli tildelt et 

stigma, som jo nettopp ofte kommer på grunn av arbeidsgivernes manglende kunnskap og 
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kjennskap til lignende jobbsøkere. Informantene var klar over dette og har derfor jobbet 

målrettet og strategisk for å kunne øke sin arbeidsmulighet ved å ta en utdannelse som er 

tilpasset deres funksjonshemninger.  

Godt sosialt nettverk er nok en viktig faktor som støtter opp om arbeidsdeltagelse blant 

personer med funksjonsnedsettelser (Andersen og Skarholt 2014; Borg 2008; Windspoll 

2012). Mine funn tyder også på at sosial kapital har spilt en stor rolle for noen av 

informantene.  

 

1.6 Oppgavens struktur 

Denne masteroppgaven består av seks kapitler. Kapittel 2 er delt i tre deler: I første 

del vil jeg redegjøre for den norske velferds- og arbeidspolitikken, samt relevante 

lovbestemmelser og aktuelle tiltak iverksatt av velferdsstaten for et mest mulig 

inkluderende arbeidsliv. Mens i andre del vil jeg presentere tidligere studier på feltet. 

Mot slutten av kapitlet vil jeg gi en kort presentasjon av de tre teoretiske 

perspektivene: sosial kapital, stigma og mestring, for å belyse oppgavens funn. 

I kapittel 3 redegjør jeg for de metodiske valgene i oppgaven, og her tar jeg for meg 

de ulike sidene ved kvalitative metoder som har blitt brukt i studien. Det vil i dette 

kapitlet gis en gjennomgang av datainnsamlingsfasen og databehandlingsfasen, fra 

planleggingen og forberedelse til gjennomføring og bearbeiding av dataene. Videre 

er casestudien delt inn i tre analysekapitler etter de tre forskningsspørsmålene. I 

kapittel 4 vil jeg presentere og drøfte funnene knyttet til informantenes ulike 

beretninger fra arbeidslivet, i lys av sosial kapital-teori. I kapittel 5 vil informantenes 

fortellinger knyttet til erfaringer og opplevelser i interaksjon med aktuelle 

arbeidsgivere, bli belyst og drøftet utfra stigmateori. Kapittel 6 handler om 

informantenes opplevelser og erfaringer rundt sin arbeidssituasjon, drøftet opp mot 

mestringsteori. Kapittel 7 tar for seg avsluttende perspektiver av studiets funn, valg 

av teoretiske perspektiver og veien videre. 
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2 Tidligere forskning og teoretiske 

perspektiver  

 

Dette kapitlet er delt i tre hoveddeler; i den første delen redegjør jeg for velferdsstatens 

politikk og mål, samt sentrale tiltak og lovbestemmelser for et inkluderende samfunn. I andre 

del presenterer jeg tidligere forskning på feltet for unge funksjonshemmedes situasjon i møte 

med arbeidslivet. Mens jeg i den siste delen vil gi en kort presentasjon av de sentrale 

teoretiske perspektivene som jeg bruker i kapittel 4, 5 og 6 for å belyse studiens spørsmål og 

funn. 

2.1 Norsk arbeids- og velferdspolitikk 

Den norske staten gjennomfører en aktiv arbeids- og velferdspolitikk, hvor målet er et 

inkluderende arbeidsliv med plass til alle (Halvorsen og Vinden 2009). Myndighetene tar på 

seg ansvaret for å sikre alle samfunnsborgernes grunnleggende behov, sosialt og økonomisk 

(Esping-Andersen 1990:88). Mishra betrakter «en velferdsstat som et instrument for sosiale 

reformer, sosial administrasjon og sosial ingeniørvirksomheter» (Mishra i Kassah, 2009: 132). 

Den norske velferdsstaten kan som kjent klassifiseres som den skandinaviske- eller 

sosialdemokratiske modellen, hvor velferdsrettighetene er universelle. Med «universelle» 

menes noe som gjelder alle statsborgere, uavhengig av deres stilling på arbeidsmarkedet 

(Halvorsen og Vinden 2009:25). Alle svakerestilte, som sykmeldte, arbeidsledige og 

uføretrygdede, har rett på økonomiske ytelser. Det er også utviklet en rekke støtteordninger 

for å sikre «de som ikke kan arbeide, slik at de kan leve et verdig liv, uten å bli utsatt for 

omfattende behovsprøving, stempling og undertrykking» (Kassah og Kassah 2009: 133). I 

Norge blir velferdsstaten stort sett finansiert gjennom allmenn beskatning. Gjennom en 

omfordelingspolitikk, får staten inn skatt fra de som er i inntektsgivende arbeid, og fordeler 

godene til alle borgere (Kassah og Kassah 2009).  

De siste 20-30 årene har velferdspolitikken i Norge vært preget av forsøk på å hindre 

diskriminering, etablere økt tilgjengelighet og oppnå større grad av likebehandling, Et av 

målene har vært å satse på full deltagelse og likestilling blant samfunnsborgere uavhengig av 

kjønn, funksjonshemning, livssyn, politisk syn, og liknende. På grunn av dette har den norske 
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velferdsstaten lovfestet en rekke velferdstjenester og gjennomført tiltak for å øke likestilling i 

arbeidslivet (Hvinden og Halvorsen 2009; Kassah og Kassah 2009; Rosenberg, Lysberg og 

Landrø 2012). Lovbestemmelsene og tiltakene har som hovedhensikt å inkludere alle 

samfunnsborgere – og er spesielt relevant for funksjonshemmede. 

 

 Lovfestede rettigheter 

De mest sentrale lovene handler om hvilke rettigheter og muligheter de med 

funksjonsnedsettelser har krav på: Arbeidsmiljøloven, diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven, og folketrygdloven. Disse lovene anser jeg som viktige her, siden de er 

relevante for et inkluderende arbeidsliv for alle. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), som trådte i kraft fra første januar 2009, 

og senere ble revidert og vedtatt 21. juni 2013, inneholder en rekke bestemmelser for å 

verne den enkelte mot diskriminering. DTL er en viktig lov for å hindre diskriminering av 

personer med funksjonsnedsettelser, og er kanskje den mest sentrale loven å ha kunnskap om 

når det gjelder funksjonshemmede i arbeidslivet, i tillegg til arbeidsmiljøloven (Rosenberg 

mfl. 2012). Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd og sikre muligheter og 

rettigheter for alle, uavhengig av funksjonsevne. Hensikten med loven er å bidra til 

nedbygging av samfunnsskapte, hemmende barrierer og hindre at nye skapes. DTL består av 

to hoveddeler: En diskrimineringsdel, og en tilgjengelighetsdel. Med diskrimineringsdelen 

har regjeringen som mål å sikre bedre grunnlag for å bekjempe diskriminering i arbeidslivet 

og offentlige arenaer (DTL 2013; Rosenberg mfl. 2012). Etter DTL § 5, 6, og 7 er det forbudt 

å forskjellsbehandle personer med funksjonsnedsettelser. Tilgjengelighetsdelen tar for seg en 

plikt til generell tilrettelegging, såkalt universell utforming, av alle arbeidsplasser. 

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av de fysiske forholdene, inkludert 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan 

benyttes av flest mulig» (DTL § 13).  

 

Alle offentlige og private virksomheter som retter seg mot allmennheten, har plikt til å sikre 

universell utforming så langt det lar seg gjøre, uten å medføre en uforholdsmessig byrde for 

virksomheten. Arbeidsgiver har også plikt til å ta ansvar for individuell tilrettelegging, for å 

sikre at arbeidstakere med funksjonsnedsettelser kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til 
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opplæring, kompetanseutvikling og/eller mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med 

funksjonsfriske (DTL § 26). Brudd på den generelle eller den individuelle 

tilretteleggingsplikten er å regne som diskriminering (DTL 2013). Alle som kan bevise at de 

har blitt diskriminert etter lovbestemmelsene, har rett til å klage til Likestillings- og 

diskrimineringsombudet (LDO) (Rosenberg m.fl. 2012). 

Arbeidsmiljøloven (AML) trådte i kraft januar 2006, og bygger på den tidligere 

arbeidsmiljøloven fra 1977, og inneholder også en rekke bestemmelser for å sikre alle i 

arbeidsdyktig alder et godt, sosialt og trygt arbeidsmiljø. Loven består av fire 

hovedelementer: 

 

1.Sikre trygg ansettelse og likebehandling 

2.Sikre arbeidssituasjon som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylte 

arbeidsforhold 

3.Bidra til et inkluderende arbeidsliv 

4.Legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers 

forutsetninger og livssituasjon (AML § 1-1). 

Ifølge Rosenberg m.fl. (2012) skal arbeidsmiljølovens bestemmelser tolkes utfra lovens 

formål. Arbeidsmiljøloven omfatter både arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter, 

akkurat som DTL. I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidslivet og den enkelte arbeidsplass 

tilrettelegges for alle arbeidstakere, slik at man kan delta uavhengig av personlige 

forutsetninger. I tillegg hindrer lovens formål om inkludering og tilrettelegging, 

diskriminering ved ansettelse. Videre sier AML §4.2 at arbeidsforholdet organiseres og 

tilrettelegges etter den enkelte arbeidstakers arbeidsevne og øvrige forutsetninger. I tillegg til 

fysisk utforming av arbeidsplassen, slår bestemmelsens andre ledd fast at arbeidstaker har rett 

på nødvendig hjelpemidler (AML §4.4) Arbeidsgiveren har også ansvaret for å iverksette 

nødvendige tiltak for at arbeidstakere med redusert arbeidsevne skal kunne få beholde sitt 

arbeid. Ifølge AML §13.1 er det forbudt å nektes jobb på grunn av tro, politisk syn, 

organisasjonsmedlemsskap, kjønn og andre personlige forhold uten betydning for stillingen. 

Ved overtredelse av loven kan arbeidsgivere straffes med bøter eller fengsel. 

Utfordringen er å få dette til, siden loven ikke stiller spesifikke, målbare krav til 

tilretteleggingsnivået. Dette gjør at tilretteleggingsarbeidet varierer fra arbeidsplass til 
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arbeidsplass (Norvoll og Fossestøl 2010). Spesifikasjoner angående nedsatt funksjonsevne, 

kunne tydeliggjort lovenes innhold og krav overfor arbeidsgivere. 

Folketrygdloven (FTRL) fra 15. april 1997, er den loven som regulerer de fleste 

velferdstjenestene for borgere med spesielle behov. Folketrygden lovfester støtte til 

hjelpemidler, fysisk tilrettelegging og personlig assistanse, for at funksjonshemmede skal ha 

samme muligheter som resten av befolkningen. I folketrygdloven er kapittel 10 det mest 

relevante for personer med funksjonsnedsettelser; ifølge dette kapitlet er det statens ansvar å 

dekke bestemte utgifter, i forbindelse med forbedring av den enkeltes arbeids- og 

funksjonsevne. I FTRL §§10.5 og 10.6 står det at personer med nedsatt funksjonsevne har rett 

på nødvendige stønader og hjelpemidler, for å kunne få eller beholde passende arbeid. Og 

ifølge FTRL §10.7 skal det gis tilskudd til eller lån av hjelpemidler. Med hjelpemidler menes 

både teknisk utstyr, som høreapparat, motorkjøretøy eller transportmiddel som rullestol, samt 

andre typer hjelpemidler som førerhund eller tolk. Hjelpemiddelsentralen har vært et statlig 

organ siden 1994, men ble opprettet privat i 1979 (Kassah og Kassah 2009), og det er 

hjelpemiddelsentralen i fylket som har ansvar for tilgang på hjelpemidler (FTRL §10.7). 

 Arbeidsmarkedspolitikk og NAV-reformen  

Arbeidsdeltagelse regnes som en av de viktigste faktorene for å oppnå et mest mulig likestilt 

og inkluderende samfunn. Derfor har arbeidslinja vært en sentral politisk målsetting (Finnvold 

og Grue 2014; Norvoll og Fossestøl 2010). Arbeidslinja innebærer at arbeid skal utformes slik 

at folk flest velger jobb fremfor offentlig støtte eller trygd og er definert slik i 

Velferdsmeldingen (St.meld. nr. 35 (1994–95): "Arbeidslinja betyr at virkemidler og 

velferdsordninger – enkeltvis og samlet – utformes, dimensjoneres og tilrettelegges slik at de 

støtter opp under målet om arbeid til alle"(St.meld. nr. 35 (1994–95).  

Derfor er arbeidsmarkedspolitikken fokusert på et inkluderende arbeidsliv, hvor alle har 

mulighet til å delta. NAV-reformen ble til 1 juni 2006, og har hovedansvaret for at alle 

arbeids- og velferdstjenester ble samlet på et sted. Målet var å tilby brukere velferds- og 

arbeidstjenester på en bedre måte, tilpasse tjenestene etter brukernes behov, samt skape en 

helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning (Schreiner 2012). I praksis fikk NAV 

ansvaret for å tilby velferdstjenester, arbeidsrettede tjenester, følge opp og veilede den 

enkelte ved behov (Arbeids- og sosialdepartementet 2017a; Schreiner 2012). Det finnes en 

rekke arbeidsrettede tiltak som viktige virkemidler for å få flest mennesker ut i jobb (Rusnes 
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2010; Arbeids- og sosialdepartementet 2017b), mine informanter har hatt mer eller mindre 

nytte av disse tiltakene: Arbeidspraksis, lønnstilskudd og arbeid med bistand. Dette kommer 

jeg tilbake til i kapittel 4.4.3. 

 Intensjonsavtale  

Intensjonsavtalen (IA-avtalen) er et tiltak iverksatt av myndighetene, med inkluderende 

arbeidsliv som mål. Avtalen ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet første 

gang i 2001, med en varighet på fire år. Den har blitt forlenget og videreutviklet flere ganger, 

siste gang var 4. mars 2014, og avtalen skal nå gjelde til og med 31. desember 2018 (Arbeids- 

og sosialdepartementet 2014). Målet med IA-avtalen var å forplikte partene i arbeidslivet til 

en felles innsats, for at så mange som mulig skal kunne ha inntektsgivende arbeid. IA-avtalen 

bygger på samarbeid og tillit mellom myndighetene, arbeidsgivere og arbeidstakere. 

Intensjonsavtalens overordnede mål er nedfelt i tre delmål på nasjonalt nivå: 

Delmål 1: Redusere i sykefraværet med 20 prosent, i forhold til andre kvartal 2001. Dette innebærer at 

sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. 

Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. 

Delmål 3: Øke yrkesaktivitet for personer over 50 år (forlenges 12 måneder om gangen). (Arbeids- og 

sosialdepartementet 2014) 

 

Delmål 2 er myndighetenes fremste virkemiddel for å øke yrkesdeltakelse blant personer med 

funksjonsnedsettelser i yrkesaktiv alder (Anvik 2013; Skarpaas og Svare 2014). Når det gjelder 

delmål 2, er virksomhetene forpliktet til å rekruttere jobbsøkere med funksjonsnedsettelser når 

de er kvalifiserte og sørge for å tilrettelegge arbeidsforholdene så langt som mulig, for at den 

enkelte jobbsøker blir i stand til å mestre arbeidshverdagen (Arbeids- og sosialdepartementet 

2014). IA-virksomheter får til gjengjeld rettigheter forbeholdt dem: Egen kontaktperson i 

NAV Arbeidslivssenter som bistår virksomhetene med informasjon og ulike virkemidler, 

utvidet bruk av egenmelding, og økonomisk tilskudd for tilrettelegging av arbeidsplassen 

(Arbeids- og sosialdepartementet 2014). Omtrent 26% av alle norske virksomheter, og særlig 

store virksomheter i offentlig sektor, har inngått IA-avtalen med staten. Det antas at omtrent 

60% av norske arbeidstakere er ansatt i en IA-bedrift (Arbeids- og sosialdepartementet 2014). 

Statistikken viser at andelen personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet ikke har økt 

som en konsekvens av IA-avtalen (SSB 2016). I tillegg viser evalueringene at arbeidsgivere i 

mindre grad er opptatt av delmål 2B enn 2A (Anvik 2013; Alm Andreassen 2009; Olsen 

2005; Skarpaas 2008). Delmål 2B går ut på å legge forholdene til rette for ansettelse av 
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jobbsøkere med funksjonsnedsettelser, mens delmål 2A går ut på å iverksette tiltak for å 

beholde ansatte med funksjonsnedsettelser (Arbeids- og sosial departementet 2014). Det er 

lettere for arbeidsgivere å legge forholdene til rette for ansatte som de kjenner fra før enn å 

rekruttere helt nye folk med lignende behov. 

2.2 Tidligere forskning 

I 2.1 redegjorde jeg for de ulike tiltakene og lovene som er iverksatt av staten for å øke alles 

mulighet til arbeidsdeltagelse. Derfor skal jeg her redegjøre for hva som fremmer og hemmer 

arbeidsdeltagelse og antall personer med funksjonsnedsettelser i yrkeslivet og deres 

arbeidssituasjon utfra etablerte forskning. 

 Overgangen til arbeidslivet  

Det finnes en rekke undersøkelser om overgangen mellom utdanning og arbeid for unge 

funksjonshemmede. Ofte er undersøkelsene kvantitative, og går ikke i detalj på opplevelser og 

erfaringer unge funksjonshemmede sitter med, kun på statistikk og enkle faktorer. Siden jeg 

har basert meg på en kvalitativ tilnærming, kommer jeg til å legge større fokus på de 

kvalitative studiene som er gjennomført på dette feltet. Studiene viser at ressurser, høy faglig 

kompetanse og kvalifikasjoner, god tilrettelegging og oppfølging, god støtte hjemmefra og 

godt selvbilde, er avgjørende for funksjonshemmedes arbeidsdeltagelse. Samtidig viser de 

fleste studiene at overgangen mellom utdanning og arbeidsliv er en kritisk fase for denne 

gruppen. Jeg kommer til å gjøre rede for en rekke faktorer som hindrer arbeidsdeltagelse for 

funksjonshemmede, blant annet med tanke på utdanningsnivå og -retning, manglende 

arbeidserfaring, hjelpemidler og sosialt nettverk, stigmatiserende holdninger fra både 

arbeidsgivere og det øvrige samfunnet. 

2.2.1.1 Utdanningsnivå og retning 

I løpet av de siste tiårene har det blitt stadig større fokus på utdanning for personer med 

funksjonsnedsettelser. Flere studier viser at funksjonshemmede har langt lavere 

utdanningsnivå enn befolkningen for øvrig, og en viktig årsak er mangel på tilrettelegging fra 

det offentlige (Anvik 2006; 2013; Bliksvær og Hansen 2006; Molden m.fl. 2007). Andelen 

funksjonshemmede med høyere utdanning er anslagsvis 10 prosentpoeng lavere enn resten av 

befolkningen, 40% mot 50% (Bliksvær og Hansen 2006). Utdanningsnivå har mye å si for 
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den enkeltes livskvalitet og helse, selvrealisering og materielle levekår, og det har en viktig 

betydning for den enkeltes arbeidsdeltagelse (Molden m.fl. 2007). Utdanningsnivået øker den 

enkeltes jobbmuligheter betraktelig (Bliksvær og Hansen 2006; Borg 2008; Grue 2014; 

Molden m.fl. 2007; Skog Hansen og Svalund 2007; Tøssebro 2012). Grues studie blant et 

utvalg av bevegelseshemmede i alderen 25-35, viser at 64% hadde grunnskole som sin 

høyeste utdanning, sammenlignet med kun 17% blant den øvrige befolkningen i samme 

aldergruppe. Videre viser studien at arbeidsdeltagelsen øker med høyere utdanningsnivå. 

Arbeidsdeltagelsen blant dem med universitets- og høyskoleutdannelser er omtrent lik med 

resten av befolkningen (Grue 2014). Forskeren Jan Tøssebro hevder at utdanningseffekten er 

så mye som fire ganger større blant funksjonshemmede, når det gjelder deres 

arbeidsdeltagelse (Tøssebro 2012). Olsen og Vans (2007) viser at andelen som har tatt 

høyskole eller universitetsutdanning er på 63%, men blant dem som kun har fullført 

grunnskole, er andelen på 29% (Olsen og Van 2007). De kvalitative studiene viser lignende 

funn. De med høyere utdanning får ofte en raskere, mindre problematisk overgang til 

arbeidslivet, samt bedre arbeidsforhold enn de uten høyere utdanning (Anvik 2006; 2013; 

Legard og Terjesen 2010; Legard 2013; Vedeler 2013; Windspoll 2012). Anviks panelstudier 

blant 20 informanter med bevegelseshemninger, synshemninger og hørselshemninger i 2006 

og 2013, viser at de med høyere utdanning oftere lykkes i arbeidslivet (Anvik 2006; 2013). 

Den mest kjente kvantitative undersøkelsen er AFIs fireårsrapport, som også viser at personer 

med enten videregående eller høyere utdanning hadde hatt en lettere overgang tilarbeidslivet 

(Legard 2013). Casestudiet til Legard og Terejesen, blant en gruppe personer med ulike 

funksjonshemninger viser også denne tendensen (Legard og Terejesen 2010). Vedeler (2013) 

gjennom sin doktoravhandling, viser at alle 29 informantene hadde kommet ut i jobb, men i 

denne gruppen hadde flere profesjonsutdannelser – med mer yrkesrettede og beskyttede titler 

– disse møtte mindre barrierer i overgangen til arbeidslivet. 

2.2.1.2 Mindre arbeidserfaring  

Både utdanning og arbeid er viktige arenaer for å skape et godt sosialt nettverk (Kassah og 

Kassah 2009; Schiefloe 2015). Flere studier viser at manglende sosialt nettverk og 

arbeidserfaring kan være en viktig årsak til at det er få unge funksjonshemmede i arbeidslivet 

(Anvik 2006; Borg 2008; Skog Hansen og Regård 2008). Unge personer med 

funksjonsnedsettelser møter ofte flere barrierer i overgangen til arbeidslivet, enn 

funksjonsfriske i samme aldersgruppe. Derfor kan manglende sosialt nettverk og personlige 
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referanser skape ekstra utfordringer blant denne gruppen. Eva Magnus viser gjennom sin 

doktoravhandling at studenter med funksjonsnedsettelser prioriterer studiene, fremfor å skaffe 

seg deltidsjobb eller sosiale nettverk. Dette gjør at de mangler både arbeidserfaring og sosial 

erfaring som de kunne hatt nytte av i jobbsøkingsprosessen (Magnus 2009). Dette kommer 

blant annet frem av Borgs studie «Om betydningen av utdanning for yrkesaktivitet», som 

viser at manglende arbeidserfaring og sosialt nettverk, samt arbeidsgiveres manglende viten 

om funksjonshemmedes behov, er noen av de viktige barrierefaktorene (Borg 2008). Flere 

andre studier framhever betydningen av sosialt nettverk for arbeidsmulighet. Den kvalitative 

masteravhandlingen til Windspoll viser at den sosiale kapitalen informantene hadde i form av 

sosialt nettverk, var en viktig forutsetning for deres arbeidsdeltagelse (Windspoll 2012). Dette 

blir bekreftet av en kvantitativ studie blant synshemmede, der 20% av de yrkesaktive hadde 

funnet seg jobb gjennom sosialt nettverk (Andersen og Skarholt 2014). 

2.2.1.3 Arbeidsgivers informasjonsnivå 

Funksjonshemning er fortsatt et vanskelig tema i arbeidslivet. Manglende kjennskap til 

funksjonshemmedes styrker og ressurser er en viktig grunn til at arbeidsgivere har 

fordommer. Mange arbeidsgivere vegrer seg for å ansette personer med funksjonsnedsettelser 

fordi disse oppfattes som mindre arbeidsnyttige og effektive ansatte enn funksjonsfrisk 

(Anvik 2006; Reegård og Hansen 2008; Øverby og Hammer 2006). Mange arbeidsgivere 

antar at store ressurser går med til oppfølging og tilrettelegging for funksjonshemmede ansatte, 

uten egentlig å ha kunnskap om behovet. Personer med funksjonsnedsettelser risikerer å ikke 

bli vurdert på lik linje med funksjonsfriske, dersom de opplyser om funksjonsnedsettelse 

allerede på jobbsøknader. Mange opplever at de ikke blir innkalt til jobbintervju, selv om de 

er sikre på at de er kvalifisert for stillingen (Anvik 2006, 2013). En spørreundersøkelse 

gjennomført av Hansen og Reegård (2008) blant høyt kvalifiserte personer med 

funksjonsnedsettelser støtter dette og viser at omtrent 80% av respondentene mente at man 

reduserte mulighetene ved å informere om funksjonsnedsettelse før jobbintervju.  

Regjeringens jobbstrategi, som er en handlingsplan for å øke yrkesdeltagelse blant unge 

funksjonshemmede under 30 år, peker på fire hovedfaktorer for den lave yrkesdeltagelse blant 

denne gruppen: Diskrimineringsbarrieren (Diskriminerende holdninger og handlinger), 

informasjons- og holdningsbarrieren (Negative holdninger og manglende informasjon), 

kostnadsbarrieren og produktivitetsbarrieren (Mindre effektivitet i jobben) 
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(Arbeidsdepartementet 2012). Øverby og Hammer (2006) identifiserer tre mulige årsaker til 

diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet. For det første skylder de på stereotypier, 

om at personer med funksjonsnedsettelser er mindre arbeidsdyktig. Det andre er 

følelsesmessige årsaker, som gjør at arbeidsgivere har negative følelser og knytter 

funksjonshemningen til sykdom og psykiske lidelser. Usikkerhet eller utrygghet overfor 

denne gruppen er den tredje årsaken til diskriminering. Ifølge forskning foretrekker de fleste 

av oss til det vi er trygge på, det vi kjenner til. Dette er i overenstemmelse med Goffmans 

stigmateori, som går ut på at funksjonshemmede blir stigmatisert på grunn av manglende 

informasjon fra arbeidsgivers side (Goffman 1963). Anviks funn blant en gruppe ledere hun 

intervjuet, framhevet tre ulike motiver for å ansette jobbsøkere med funksjonsnedsettelser: 

Enten var det pålagt av toppledelsen, eller fordi de ville gjøre en god gjerning (sosialt ansvar), 

eller på grunn av økonomiske interesser (subsidiert arbeid, hvor NAV dekker lønnen og 

arbeidsgiveren får gratis arbeidskraft) (Anvik 2006). 

2.2.1.4 NAVs kompetanse  

Unge med funksjonsnedsettelser har, i ulik grad, generelt mer å gjøre med det offentlige 

hjelpeapparatet enn andre, fordi de trenger en rekke tiltak for å kunne kompensere for 

funksjonshemninger (Finnvold og Grue 2014; Kassah og Kassah 2009; Tøssebro 2010). Blant 

annet trengs tekniske utstyr og andre hjelpemidler, tilpasning av disse, og ikke minst tett 

oppfølging ved behov, både i forbindelse med studier, arbeidssøking, og på arbeidsplassen. 

Tidligere funn viser at mangel på fysisk tilrettelegging, manglende eller sen tilgang på 

tekniske hjelpemidler, manglende transport, og manglende samarbeid og kompetanse fra 

NAV sin side, er viktige barrierefaktorer for arbeidsdeltagelse (Anvik 2006; 2013; Bliksvær 

og Hansen 2006; Bakken 2012; Legard og Terejesen 2010; Legard 2013; Skarpaas og Sverre 

2014; Vedeler og Mossige 2009). Vedeler og Mossige, i studien «Barriere for karriere», blant 

en gruppe bevegelseshemmede, går inn på hva som skaper mest utfordringer i arbeidslivet. 

De kommer også frem til tre sentrale faktorer, vedrørende manglende kompetanse, sen og 

mangelfull hjelp, og manglende samarbeid mellom etater (2009). Studien om «Rekruttering 

av personer med funksjonsnedsettelser på ordinær måte» er enda en undersøkelse som viser 

til manglende samarbeid og sen tilgang på hjelpemidler som viktige faktorer (Skarpaas og 

Sverre 2014). Mange med funksjonsnedsettelser synes overgangen til arbeidslivet er en 

krevende og slitsom prosess, og flere studier viser at mange av informantene har møtt på flere 

problemer. Funnene tyder på at mange har hatt en vanskelig overgang, hvor de følte seg 
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stigmatisert i møte med omgivelsene. Mange hevder deres kompetanse ble nedvurdert i møte 

med omgivelsene og først og fremst NAV (Anvik 2006; 2013; Bakken 2012; Berg 2007; 

Windspoll 2012). Casestudien viser at arbeidsdeltagelsen hang sammen med 

funksjonshemning, arbeidsevne og stillingens vanskelighetsgrad (Legard og Terejesen 2010). 

Både Bakkens (2012) og Windspolls (2012) respektive studier viser at informantene måtte 

bekjempe negative holdninger fra omgivelsene generelt, og særlig hjelpeapparatet, som var til 

lite nytte for dem. Dette blir bekreftet av Afis spørreundersøkelse hvor respondentene 

opplevde fordommer og byråkratiske hindringer (Legard 2013). Anvik (2006) viser at 

flertallet som trenger bistand opplever overgangen som vanskelig, særlig når NAV mangler 

kunnskap for å kunne hjelpe optimalt, og nedvurderer arbeidsevne og kompetanse. Bergs 

funn viser at informantene opplevde dårlig samarbeid mellom hjelpeapparatene, og sammen 

med manglende kompetanse om hva som kreves at tilrettelegging, gjorde dette at de 

utarbeidet tiltak uten å ta hensyn til behov og ønsker (Berg 2007). Mange har etter NAVs 

«beordring» gått gjennom den såkalte tiltakskjeden, hvor de blir gående i standardiserte og 

ikke individuelt tilpassede tiltak, som derfor er mindre nyttige (Anvik 2006; 2013; Legard og 

Terejesen 2010).  

 Yrkesdeltagelse 

Den overordnede målsetting i norsk arbeidsmarkedspolitikk er å gi alle i yrkesaktiv alder 

mulighet til å delta etter arbeidsevne og kapasitet (Arbeidsdepartementet 2012). På tross av 

dette viser statistikken at andelen funksjonshemmede i arbeid er relativt lav, sammenlignet 

med befolkningen for øvrig. Statistisk Sentralbyrås (SSB) definisjon av funksjonshemning er 

«personer med fysiske eller psykiske helseproblemer som er av mer varige karakter». Utfra 

denne definisjonen er det omtrent 15% av befolkningen i alderen 15-66 som har en 

funksjonshemning (Bø og Håland 2016). Videre viser tall fra SSB at andelen har variert fra 

44% til 42% fra 2002 til 2016. SSB gjennomfører årlige arbeidskraftsundersøkelser (AKU) 

som kartlegger antall funksjonshemmede i yrkeslivet (Bø og Håland 2016). Den siste 

arbeidskraftundersøkelsen fra andre kvartal i 2016, viser at andelen er på omtrent 44% som 

utgjør 282.000, mot 76% blant den øvrige befolkningen (Bø og Håland 2016). Forskjellen 

mellom yrkesaktive funksjonshemmede og andre er størst i alderen 30-59 år, hvor andelen 

blant funksjonshemmede er halvparten så høy som for funksjonsfriske, 47% mot 94% 

(Tøssebro 2012: 11).  
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Arbeidskraftundersøkelsene har informasjon om yrkesdeltagelsen blant personer med ulike 

funksjonsnedsettelser, men det er sjelden de offentliggjør slike detaljopplysninger (Bø og 

Håland 2016; Tøssebro 2012). Derfor blir det vanskelig å få en oversikt over hvilke 

funksjonshemmede som opplever mest utfordringer. En av få norske studier som kun tar for 

seg tre typer funksjonsnedsettelser, er en kartleggingsundersøkelse av Econ (2003). Econs 

undersøkelse av situasjonen for synshemmede, hørselshemmede og rullestolbrukere i 

arbeidslivet viser at på tidspunktet for undersøkelsen, var kun 23% av rullestolbrukere 

sysselsatt, blant synshemmede var andelen 44 % og blant hørselshemmede hele 67 % (Econ 

2003). Statistikk viser at omtrent 85 000 arbeidsledige av 349 000 funksjonshemmede i 

yrkesaktiv alder ønsker seg jobb. Men kun 25000 av dem blir regnet som arbeidsledige etter 

SSBs definisjon (Bø og Håland 2016). Nylig avslørte TV2 at i tillegg til disse, finnes det 

omtrent 131 000 personer til, som deltar aktiv på jobbesøkekurs i regi av NAV, men som ikke 

regnes som arbeidsledige og er synlige for arbeidsgivere når de leter etter jobbsøkere (Figtved 

og Fossheim 2017).  

Deltidsarbeid er mer utbredt blant personer med funksjonsnedsettelse enn befolkningen for 

øvrig. Det er en langt større andel funksjonshemmede som har deltidsjobb, 43%, mot 25% for 

resten av befolkningen, viser arbeidskraftundersøkelsene i 2016 (Bø og Håland 2016). 

 Arbeidsforhold på arbeidsplassen 

Tidligere forskning viser varierende funn når det gjelder funksjonshemmedes erfaringer fra 

arbeidslivet, avhengig av faktorer som utdanningsnivå, stillingstype, arbeidsforhold og 

tilrettelegging (Anvik 2006; 2013; Bakken 2012; Kilian 2005; Legard og Terejesen 2010; 

Legard 2013; Nordtrik 2008). Ifølge statistikken har omtrent 55% av yrkesaktive 

funksjonshemmede, fått tilrettelegging på arbeidsplassen. 14% av disse ønsker mer 

tilrettelegging enn de har i dag. Av de 45% som ikke hadde fått tilrettelegging, ønsker 20% 

fysisk tilpasning av arbeidsoppgavene (Bø og Håland 2016). Tidligere forskning viser at 

personer som enten er i arbeidsrettede tiltak eller i belastende, dårlig tilrettelagte 

arbeidsforhold, opplever utfordringer med arbeidsoppgavene (Anvik 2006; 2013; Kilian 2005; 

Nordtrik 2008). Et mindretall av respondentene i AFIs spørreundersøkelse opplever 

utfordringer med sine praktiske, fysiske arbeidsoppgaver, arbeidsmengde, fleksibilitet og 

kombinasjon av arbeid og medisinsk behandling. AFIs funn viser også at de som har hatt en 

vanskeligere overgang til arbeidslivet, har dårligere arbeidsforhold og tjener mindre (Legard 



20 

 

2013). Samtidig viser Anviks og AFIs studier at flertallet som har funnet jobb etter fullført 

utdanning i liten grad opplever at funksjonsnedsettelsen har betydning for arbeidet (Anvik 

2006; 2013; Legard 2013). Bakkens studie viser at deltakerne mener de opplever å mestre 

arbeidssituasjonen, så lenge de får den nødvendige hjelpen de har behov for og krav på. 

Behovet for nødvendige hjelpemidler og tilpasning er framhevet som avgjørende for 

synshemmedes mestring. Andersens og Skarholts funn om synshemmede i yrkeslivet, viser at 

omtrent to av tre mener de har full kontroll over sin arbeidstilværelse og står fritt til å ta egne 

beslutninger. De fleste anser mobilitet og lese- og sekretærhjelp som de viktigste 

forutsetningene for deres yrkesdeltagelse, mens noen trekker frem god opplæring og rask 

tilgang på hjelpemidler (Andersen og Skarholt 2014).  

Janika Kilian sin kvalitative studie «På tampen: Funksjonshemmede og barrierer i 

arbeidslivet», omhandler faktorer som er avgjørende for personer med funksjonsnedsettelser i 

arbeidslivet. Studien er utført blant 10 informanter i alderen 39-63 år, hvor halvparten av 

informantene var i arbeid, mens resten hadde sluttet eller var i prosessen med å få innvilget 

uførepensjon. Studien viser at de som fortsatt var yrkesaktive, var de som mente behovet for 

tilrettelegging og tilpasning ble godt oppfulgt, og som mestret sin arbeidstilværelse. Fysiske 

utfordringer, manglende tilrettelegging og overtid, bidro til svekket helse for de andre 

informantene, som resulterte i yrkesavgang (Kilian 2005). Dette blir bekreftet av Nortrik 

(2008) i studien «Veien fra arbeidslivet til uføretrygd», med 24 fysisk og psykisk 

funksjonshemmede i alderen 21-40. Flertallet hevdet mangel på tilrettelegging og oppfølging, 

samt nedvurdering av deres kompetanse bidro til at de ble uføretrygdet (Nordtrik 2008). 

 

 

2.3 Teoretiske perspektiver 

Substansielle teorier som jeg kommer til å belyse mine funn på bakgrunn av er: Sosial kapital, 

stigma og mestring. Siden jeg har gitt en omfattende presentasjon av disse tre teoriene i hvert 

analysekapittel hvor de er relevante, vil jeg her gi en kort beskrivelse av bakgrunnen for 

utviklingen av teorien om sosial kapital, stigmateori og mestringsteori. I tillegg vil jeg kort 

drøfte teorienes relevans i forhold til masteroppgavens funn. 
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 Sosial kapital 

Sosial kapital kan defineres som ressurser tilgjengelig for aktører gjennom deltakelse i sosiale 

nettverk. Når flere relasjoner kobles sammen i større, uformelle systemer, dannes det vi kaller 

sosialt nettverk (Schiefloe 2015: 57). Gjennom sosialt nettverk får man tilgang til en rekke 

ressurser som man ikke vil ha tilgang til ellers. Viktige ressurser som utveksles i sosialt 

nettverk kan være materielle goder: Penger og tjenester som informasjon og erfaringer; eller 

immaterielle som trygghet, støtte, oppmuntring, omsorg og trøst, når man befinner seg i 

vanskelige og utfordrende situasjoner (Schiefloe 2015: 89). Derfor har individer med varige 

og velfungerende sosiale nettverk preget av tillit et godt utgangspunkt for å håndtere mange 

av livets utfordringer. Personer med funksjonsnedsettelser vil ofte møte flere og større 

utfordringer enn andre, sosial kapital er derfor en viktig ressurs. Sosial kapital som begrep kan 

både studeres på individ- og samfunnsnivå (Wollebæk og Segaard 2011:29. Sentrale 

teoretikere som har gitt gode bidrag til teorien om sosial kapital er Pierre Bourdieu, Robert 

Putnam og James Coleman. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu (1930-2002) anses som 

den første som utviklet begrepet (Schiefloe 2015). Sosiologen Bourdieu snakker om en 

tredeling mellom økonomisk kapital, altså penger og økonomiske goder. Kulturell kapital, 

altså ressursene individer rår over i form av språk, atferd, kunnskap, ambisjoner og generelle 

sosiokulturelle ferdigheter knyttet til sosialisering og middelklassens kulturelle hegemoni. Og 

sosial kapital som vil si alle ressursene enkeltindivider og grupper kan få tilgang til gjennom 

deltagelse i sosiale nettverk (Bourdieu 1986; Schiefloe 2015: 99). 

I motsetning til Bourdieus bidrag til sosial kapital, som legger stor vekt på individuell 

måloppnåelse og mekanisme for maktutøvelse, definerer Coleman og Putnam sosial kapital 

mer på makronivå, hvor den kan bidra til kollektive måloppnåelser i samfunnet (Wollebæk og 

Segaard 2011: 28; Schiefloe 2015: 93-94). Den amerikanske sosiologen James Coleman 

(1926: 95) definerer sosial kapital som en ressurs forankret i en sosial struktur, knyttet til 

relasjonene mellom aktører. Han mener at sosial kapital er både en viktig, individuell ressurs, 

og en systemegenskap, som bidrar til målrettede handlinger og kollektiv, felles oppnåelse 

(Schiefloe 2015: 94). Når man diskuterer begrepet sosial kapital i dag, refereres det oftest til 

den amerikanske statsviteren Robert Putnams (1941) versjon av begrepet, ettersom han 

utviklet sosial kapital for å forklare samfunnsutviklingen i USA. Putnam bruker Coleman som 

hovedkilde, men følger ikke sistnevnte blindt. Det er allikevel mye felles mellom disse to. I 

likhet med Coleman, mente også Putnam at sosial kapital er en viktig egenskap ved 

samfunnet, som bidrar til felles måloppnåelse. Hos begge var gjensidig forpliktelse, tillit og 
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informasjonskanaler i form av sosialt nettverk og normer, viktige funksjoner som gjør 

deltakerne i stand til å arbeide effektivt sammen (Schiefloe 2015: 93-94; Wollenbæk og 

Segaard 2011: 26-27). På grunn av disse tre elementene, mente Coleman at man ikke trenger 

kontrollere relasjonene mellom individene, siden disse er bygget på tillit. Selv om begge 

definerte sosial kapital som en egenskap ved systemet, var også individuell oppnåelse mulig, 

basert på individuelle rasjonelle handlinger.  

Putnam og Coleman, og delvis Bordieu, kommer jeg ikke til å legge så stor vekt på siden 

deler av deres teorier baserer seg på makronivå. De er derfor ikke like relevante, siden denne 

oppgaven baserer seg på en mikro-interaksjonistisk tilnærming. 

 Stigma  

Ordet stigma kommer fra gresk, og viser opprinnelig til et synlig, påført merke, i form av kutt 

eller brennmerke (Goffman 1963: 11). Dette ble gjort for å vise personens sosiale status, som 

slave, kriminell eller sosialt utstøtt, med tilhørende, samfunnsekskluderende assosiasjoner 

(Kassah og Kassah 2009: 46). På den måten skapte man sosial orden. I dag knyttes ordet 

stigma til en negativ eller nedvurdert egenskap som skaper sosial avstand (Tøssebro 2010: 

65). Det brukes spesielt om negative følelser og erfaringer, knyttet til skam. Samfunnsviteren 

og sosiologen Erving Goffman (1922-1990) er meste kjent for å ha utviklet stigmabegrepet, 

som en samfunnsmessig svekkelse av selvbildet på bakgrunn av forhold angående livsstil, 

utseende eller tilhørighet til sosiale eller kulturelle grupper (Goffman 1963). Ifølge Goffman 

er funksjonshemming en av mange egenskaper som bidrar til stigma, i det at dette blir 

nedvurdert av andre. Derfor anses teorien for å være sentral for funksjonshemmede, fordi 

mange blir tildelt stigma av omgivelsene, på bakgrunn av synlige funksjonsnedsettelser. 

 Mestring 

Ordet mestring, som betyr «å greie seg», kommer fra engelsk «coping», og refererer i denne 

sammenhengen til situasjoner hvor man forsøker å takle anstrengende krav, som ser ut til å 

overgå egne ressurser (Grue 2001: 148). Begrepet «mestring» er sammensatt og vanskelig å 

definere entydig. Hvilke aspekt ved mestring som vektlegges varierer mellom ulike 

fagområder og teoretiske tradisjoner (KN LMH 2015). Men mestring er brukt mye i 

psykologi, om evnen til å håndtere livshendelser, situasjoner og påkjenninger som overstiger 

det som kan klares på ren rutine. Det er denne formen for mestring som vil være sentral i 
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denne oppgaven. I et psykologisk perspektiv er mestringsatferd hos enkelt mennesket 

målrettet, situasjonsbestemt og foregår bevisst (NK LMH 2015). Mestring består av ulike 

strategier eller teknikker som varierer fra person til person, og ikke minst situasjon. En 

mestringsteknikk eller strategi «kan være handling, atferd og tanker, som brukes for å 

forholde seg til stressende» situasjoner (Sommerschild 1998: 83), noe man bruker for å 

«angripe» vanskelige situasjoner (Metner og Storgård 2007). Ifølge Metner og Storgård 

(2007) kan man utvikle og anta ekstreme dimensjoner av mestringsstrategier, selv om det ikke 

er justert og utviklet av ansvarlige fagfolk. 

Sentrale teoretikere som har gitt gode bidrag til mestringsteorien er Antonovsky, Lazarus 

Heckhausen og Schulz (Grue og Rua 2013; Grue 2001; Sommerschild 1998). Jødisk-

amerikanske Aron Antonovsky er professor i medisinsk sosiologi på et universitet i USA. Han 

utviklet den såkalte salutogenetiske modellen og teorien om «opplevelsen av sammenheng», 

«oas» eller «sense of coherence» på engelsk (Antonovsky 2000:33; Sommerschild 1998:52). 

Salutogenesis er et begrep som viser til en tilnærming til medisinsk behandling, der det 

fokuseres på menneskers helse og velvære. Begrepet er sammensatt av det latinske ordet 

«salus» som betyr «helse», og det greske ordet «genesis», som betyr «opprinnelse» (Hanson 

2010: 45).  

Heckhausen og Schulz (Grue 2001; Rua og Grue 2013) sine bidrag om primærkontroll og 

sekundærkontroll i teorien om mestring, er forankret i den psykologiske fagtradisjonen, og er, 

sammen med teoriene til den amerikanske psykologen Richard Lazarus (1922–2002), to 

sentrale mekanismer for mestring: Problemfokusert og emosjonelt fokusert. Disse vil være 

relevante teoretiske perspektiver for å belyse studiens funn (Sommerschild 1998; Metner og 

Storgård 2007). I kapittel 6 vil det bli gitt en nærmere redegjørelse for disse ulike teoretiske 

perspektivene sammen med Antonovskys perspektiv. 
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3 Metode 

 

En kvalitativ forskningsprosess består av fire hovedfaser: Forberedelsesfasen, 

rekrutteringsfasen, datainnsamlingsfasen og -behandlingsfasen. I dette kapitlet vil jeg 

redegjøre for de ulike metodiske valgene jeg har gjort, samt gjennomgå de ulike fasene av 

forskningsprosjektet. 

3.1 Valg av kvalitativ metode 

 

Ordet kvalitativ «viser til kvalitetene, det vil si egenskapene eller karaktertrekkene ved 

fenomener» (Repstad 2007: 16), mens «metode viser opprinnelig veien til målet» (Kvale og 

Brinkmann 2009:99). På grunn av studiens tema og problemstilling, var det nødvendig å 

bruke en kvalitativ tilnærming. Kvalitativ metode er en utbredt forskningsmetode i sosiologi. 

Denne metoden er forbundet med forskning som innebærer en nær kontakt mellom forskeren 

og studiedeltagerne (Thaagaard 2013: 11). Masterprosjektets hovedmål har vært å utforske et 

utvalg unge funksjonshemmede, og deres opplevelser og erfaringer i overgangen til 

arbeidslivet, samt deres arbeidsforhold – et spesifikt tema som trenger nær kontakt, eller et 

tillitsforhold mellom meg som forsker og informantene, fordi slike temaer er personlige, 

sensitive og private. Dermed er det vanskelig å få tilgang til, ved bruk av andre metoder enn 

kvalitativ metode og særlig intervju (Thaagaard 2013). I tillegg er fenomenet jeg skal studere 

relativt lite utforsket. Kvalitativ tilnærming er også relevant når personene man vil studere 

ikke er så tilgjengelige for forskning. Personer med funksjonsnedsettelser er ikke så 

tilgjengelige, dermed er det behov for et nært samarbeid for at de skal ønske å delta. Å finne 

aktuelle informanter var ikke enkelt, mer om dette følger under avsnittet om utfordringer med 

rekruttering av informanter. Fordelen med kvalitativ forskning er at man får mulighet til å 

beskrive helheter; hele, konkrete miljøer og hele personer, ikke bare isolerte «variabler», som 

ville vært relevante for å svare på min problemstilling og forskningsspørsmålene (Repstad 

2007) 
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 Casestudie  

En casestudie innebærer å studere et problem eller fenomen innenfor gitte rammer, eller 

kontekster og som hver enhet, eller case, representerer (Thagaard 2013-56). Cresswell (i 

Thagaard, 2013: 56) beskriver casestudier som en kvalitativ tilnærming, hvor forskeren 

utforsker en avgrenset case eller flere caser gjennom detaljerte dybdedata og intensiv 

analyse av dem, basert på ulike kilder. En case kan gå fra å omhandle et enkelt individ til å 

omhandle grupper av individer, et program eller en aktivitet i en organisasjon. I min studie 

vil jeg behandle hvert individ som et case. Analysefokuset vil være rettet mot 

enkeltpersoner som jeg innhenter mye informasjon om (Thagaard 2013: 54).  

Hensikten med masterprosjektet har vært å studere sentrale begivenheter i informantenes 

liv på en detaljert måte, dette for å kunne oppnå en helhetlig forståelse og et bilde av dem. 

Derfor har det vært nødvendig å presentere informantene som case, og slik vil forskeren og 

leserne få detaljerte informasjon om de ulike informantene og deres tankegang, som 

forskeren og leserne har lite kunnskap om. 

3.2 Utvalg og rekruttering 

 Utvalg 

Ved bruk av kvalitative intervjuer er ikke hovedintensjon å sammenligne enheter, men å 

oppnå tilgang til handlinger og hendelser som er relevante for å svare på forskningens 

problemstilling (Ryen, 2010). Til dette kreves det at forskeren har et variert utvalg fra 

samfunnsgruppen(e) denne ønsker å studere. For å kunne finne et godt utvalg bør forskeren ha 

noen kriterier å gå etter, som stiller visse krav til hvilke egenskaper personene må ha for å 

være egnede informanter. Disse kriteriene må følgelig være relevante for oppgavens tema, 

slik at aktuelle informanter kan uttale seg på en reflektert måte om det gjeldende temaet 

(Tjora, 2012). Slike utvalg kalles strategiske (Thaagaard 2013:100), fordi informantene ikke 

er tilfeldig utvalgt for å representere en populasjon, men er plukket ut fra en gruppe eller et 

miljø fordi de kan gi informasjon om fenomener innenfor denne/dette. Ettersom jeg ønsket å 

studere unge funksjonshemmedes opplevelser i overgangen fra høyere utdanning til arbeid, 

stilte jeg tidlig noen spesifikke kriterier til hvilke informanter som kunne rekrutteres. Unge 

personer med funksjonsnedsettelser er ikke en homogen gruppe, og det finnes forskjellige 

varianter av psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser. Dermed vil de ulike individene ha 
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forskjellig behov for tilrettelegging, og ulike utfordringer. Derfor var det nødvendig for meg å 

velge to grupper av personer med synlige funksjonsnedsettelser som ikke nødvendigvis møter 

de samme problemene og utfordringene. Jeg valgte synshemmede og bevegelseshemmede 

fordi disse to gruppene har de mest synlige funksjonsnedsettelsene, og forventes å være mer 

homogene grupper enn andre med annen type funksjonsnedsettelser. Videre ville jeg studere 

dem som har tatt høyere utdanning og som har klart å etablere seg i arbeidslivet, siden 

formålet med oppgaven er å få innblikk i deres vellykkede erfaringer fra overgangen fra 

utdanning til arbeid, samt deres erfaringer fra arbeidslivet.  

Med utgangspunkt i disse tre hovedkravene – alder, type funksjonshemning, utdanningsnivå 

og arbeid– utformet jeg et informasjonsskriv (se vedlegg 1). På den måten fikk jeg gjenspeilet 

den avgrensningen jeg har valgt for forskningen. 

 Rekruttering og utfordringer med dette 

For å finne aktuelle informanter kontaktet jeg i begynnelsen flere aktuelle 

funksjonshemmedes organisasjoner, to kompetansesentre, og tre av atten hjelpemiddelsentere. 

I tillegg brukte jeg mange facebookgrupper opprettet av funksjonshemmede, særlig 

synshemmede, for å dele ut informasjonsskrivet om masterprosjektet mitt. 

Noen av organisasjonene ringte jeg først, presenterte meg og fortalte om masterprosjektet 

mitt. Deretter sendte jeg ut en e-post om masterprosjektet, samt informasjonsskrivet som 

vedlegg. Noen av organisasjonene fikk jeg ikke noe respons fra i det hele tatt. Til sammen 

fikk jeg rekruttert kun fire av mine informanter, fra tre av organisasjonene jeg kontaktet. Den 

femte fikk jeg rekruttert fra en av facebookgruppene. 

For å rekruttere de fem siste informantene brukte jeg snøballmetoden. Den innebærer at man 

bruker de rekrutterte informantene, for å rekruttere andre informanter med tilsvarende 

egenskaper (Thaagaard 2013: 61-62). To andre informanter fikk jeg rekruttert ved hjelp av en 

person som ville delta i masterprosjektet, men som ikke oppfylte alle kravene. 

Snøballmetodens utgangspunkt er at utvalget i begynnelsen er lite, men gradvis utvides. Siden 

jeg brukte flere kontaktpersoner/kanaler for å rekruttere informanter, kan jeg si at jeg brukte 

flere små snøballer. Faren med denne metoden er at utvalget kan bestå kun av personer 

innenfor samme nettverk eller miljø. Men dette mener jeg å ha unngått, siden jeg rekrutterte 
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informanter fra ulike miljøer, selv om noen få av dem har kjennskap til hverandre og er 

medlemmer av samme organisasjoner, men bor i ulike områder og byer.  

Noen av de jeg kjente fra nettverket mitt, sendte jeg en e-post til, angående min 

masteroppgave, men fikk ikke svar. Jeg tror hovedgrunnen til det kan være de var redde for å 

bli gjenkjent, selv om jeg hadde informert dem om at alle personopplysninger vil bli 

anonymisert, og at jeg har fått godkjenning fra Norsk Samfunnsdatatjeneste (NSD). I tillegg 

fikk jeg heller ikke svar fra enkelte jeg ble tipset om av noen av informantene. En annen 

grunn til dette kan være at noen av de jeg sendte e-post til ikke oppfylt alle kriteriene som var 

skissert i informasjonsskrivet, og at de ikke ville si noe om det. Det var også en del som 

meldte sin interesse, men ikke oppfylte alle kravene.  

Alle informantene jeg kontaktet fikk først en kort prestasjon av meg og mitt masterprosjekt, 

samt informasjonsskrivet på e-post. I dette skrivet ble det kort opplyst om masterprosjektets 

formål, at det var frivillig og konfidensielt, og at det var meldt inn til NSD og godkjent.  

Totalt brukte jeg mer tid og krefter for å rekruttere informanter enn forventet. I tillegg tok det 

ofte lengre tid enn forvent å finne passende tidspunkt for intervju, siden flere av informantene 

var i full jobb, og noen i tillegg hadde små barn. Derfor følte jeg at jeg måtte mase litt på dem. 

Men jeg følte ikke at jeg utøvde noe press med tanke på deltagelse, siden frivillighet er en 

viktig etisk retningslinje som må følges, og alle hadde godtatt å bli intervjuet. Noen få var 

veldig raske med avtaler om intervju. 

3.3 Datainnsamling 

 

Dataen som blir analysert er samlet inn fra ti informanter med funksjonsnedsettelser, som alle 

har etablert seg i arbeidslivet. I tillegg vil tidligere forskning om lignende temaer bli 

presentert og sammenlignet med det innsamlede datamaterialet. 
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 Intervju  

Intervju er den mest brukte metoden i kvalitativ forskning (Thagaard 2013: 97). 

Kvalitative intervjuer innebærer at forskeren benytter seg av samtaleformen for å få 

innblikk i informantens meningsdannelser, fortellinger og forståelser rundt et tema. 

Intervju er basert på mellommenneskelig samtale mellom intervjueren og 

intervjupersonen om et tema av felles interesse, hvor sistnevnte forteller om sine 

opplevelser, erfaringer, tanker og følelser (Thagaard 2013). 

Etter oppgavens hensikt; nemlig å studere unge funksjonshemmedes opplevelser og 

erfaringer i overgangen til arbeidslivet, og på arbeidsplassen, var det nødvendig med 

intervju som metode siden intervjuformen gir rom for fyldig informasjon (Thagaard 2013: 

95).  

I følge Pål Repstad «reflekterer et intervju hva en person føler og mener på ett bestemt 

tidspunkt og i en bestemt kontekst» (2007: 95). De begivenheter og erfaringer som 

intervjupersonene forteller om, gjenspeiler hendelser i deres liv, og preges derfor av den 

forståelse han eller hun har av sine opplevelser. Det er derfor vanlig at personen som 

intervjues, betrakter og reflekterer over egen fortid gjennom et filter av begreper og 

tenkemåter han/hun har tilegnet seg senere i livet (Repstad 2007: 95). Dermed vil 

informantenes fortellinger være basert på deres subjektive opplevelser og erfaringer 

gjennom lang tid, og slike data kan ikke si «sannheten om virkeligheten». I tillegg er 

informantenes fortellinger avhengig av deres minne, og er dermed basert på selektive 

oppfatninger og erfaringer. Samtidig kan fortellingene være i samsvar med tidligere 

studiers funn, siden det er snakk om spesielle begivenheter som andre med lignende 

funksjonsnedsettelser har vært gjennom, og dette kan styrke oppgaven. 

Abduktiv forskningsstrategi, som er en kombinasjon av induktiv/deduktiv, er mest relevant 

for denne oppgaven, ut fra hva jeg ønsker å oppnå med problemstillingen min. Den 

innebærer å forsøke å forstå informanters synspunkter og oppfatning av sin sosiale verden, 

gjennom deres egne subjektive livserfaringer og fortellinger (Blaikie 2010: 89-92). 
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 Intervjuguide 

 Det er viktig å ha en intervjuguide «for å strukturere intervjuene» (Tjora 2010:113). I en 

intervjuguide har man satt opp «forslag til rekkefølgen av temaene som intervjueren søker 

kunnskaper om (Thagaard 2013: 110). Dermed fungerer intervjuguiden som en huskeliste, og 

samtidig er den til nytte for at samtalen ikke skal spore av under intervjuet. Det er viktig å 

stille spørsmål på en måte som inviterer intervjupersonen til å reflektere over temaene det 

spørres om, og oppmuntre dem til å gi fyldige kommentarer (Thagaard 2013: 104, 110). Før 

gjennomføring av intervjuene hadde jeg utarbeidet en intervjuguide som var delt opp i fem 

hoveddeler, med faste spørsmål (se vedlegg 2). Etter det første intervjuet oppdaget jeg at det 

ville være nødvendig å justere intervjuguiden underveis, siden detaljert intervju med ferdige, 

faste spørsmål kan bidra til korte, passive svar, der personen ikke får uttrykt og fortalt alt, for 

eksempel om elementer intervjuer ikke har tenkt på. I tillegg oppdaget jeg at det var 

nødvendig med oppfølgingsspørsmål, når informantene snakket om noe jeg ville vite mer om. 

Selv om jeg brukte samme intervjuguide med faste hovedtemaer, ble rekkefølgen på temaene 

bestemt underveis, ut fra svar og hva det ble snakket om i øyeblikket. 

Oppfølgingsspørsmålene var til stor hjelp for å få informantene til å gi mer fyldige svar.  

De fem hovedtemaene i intervjuguiden er som følger:  

Yrkeslivet: Den første delen handler om informantenes stillingstype, deres oppfatninger og 

meninger om arbeidstilværelsen, håndtering av arbeidsoppgavene osv. Spørsmålene i denne 

delen var veldig åpne og generelle. Jeg startet hvert intervju med å stille et ganske åpent 

spørsmål om hva slags type stilling de har. Dette ga dem mulighet til å styre samtalen i den 

retningen de følte for. Hvis de svarte på de spørsmålene jeg hadde skissert, gikk jeg videre 

med flere åpne spørsmål og noen oppfølgingsspørsmål dersom det var nødvendig. 

Utdanningsbakgrunn: Her var spørsmålene knyttet til informantenes utdanningsnivå og 

retning. Her ville jeg undersøke informantenes valg og interesse for egen utdannelsesretning 

og deres erfaringer fra studietiden. 

Hjelpemiddelsentralen og andre hjelpeapparater: I tredje del var spørsmålene sentrert rundt 

informantenes oppfatninger, meninger og erfaringer med NAV og andre hjelpeinstanser, og 

betydningen disse hadde for deres utdanningsperiode, i tillegg til før og i yrkeslivet. 
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Bakgrunnsopplysninger: Jeg spurte om informantenes alder, sivilstand, funksjonshemning og 

om denne var medfødt eller ei, selv om jeg hadde fått de fleste av disse opplysningene på 

forhånd.  

Familienes og bekjentes holdninger: Den siste delen omhandler holdningene til informantenes 

nærmeste, utfra deres perspektiver. Her var spørsmålene sentrert rundt familieforhold: 

Hvilken rolle familien og den nærmeste vennekretsen har betydd for dem og deres valg i livet. 

I tillegg bestod avslutningsdelen av et åpent spørsmål som «om det var noe mer de ville 

fortelle som avslutningsvis», der informantene kunne uttale seg fritt dersom de hadde noe mer 

de ønsket å nevne. Det hendte ofte jeg hadde flere oppfølgingsspørsmål avhengig av hva 

informantene valgte å snakke om  

 Gjennomføring av intervjuene 

 Intervjuene ble gjennomført i tråd med det Thagaard (2013: 84) betegner som 

spørsmålsstrukturerte intervjuer; dvs. jeg brukte en intervjuguide med ulike temaer og 

spørsmål, men løsrev meg etter hvert. Før hvert intervju ga jeg en kort prestasjon av 

masteroppgavens formål og fokusområde. I tillegg spurte jeg alltid om det var greit å ta 

opptak av intervjuet, selv om jeg hadde opplyst dem i forkant om prosedyren.  

Det er anbefalt at forskere lar informantene velger sted for intervjuet, slik at det er tilrettelagt 

for en avslappet stemning (Tjora 2012: 120,). To av intervjuene ble derfor gjennomført på 

informantenes arbeidsplass, to hjemme hos informantene, tre på universitet. Telefonintervjuer 

kan være hensiktsmessige, siden denne formen for datainnsamling er billigere og lettere 

praktisk tilgjengelig, når personlige intervjuer er vanskelig å gjennomføre (Repstad 2007: 96; 

Tjora 2010: 124). Jeg har intervjuet tre av de ti informantene på telefon etter informantenes 

ønske, på grunn av lang avstand og informantenes travle timeplaner. Jeg oppdaget ikke noe 

forskjell når det gjelder type informasjon jeg fikk samlet inn, men merket at 

telefonintervjuene ble mer formelle, og mistet noe av informantenes «naturlige», sosiale 

kontekst, enn intervjuer ansikt-til-ansikt (Repstad 2007: 97). 

Mine erfaringer fra intervjuene var stort sett gode. Alle gikk greit, jeg opplevde at det, i noen 

av intervjuene, var vanskelig å holde fokus på hva jeg ville spørre om. Dette fordi noen av 

informantene var veldig aktive, og tok opp alle slags temaer knyttet til det å være 
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funksjonshemmet. Andre ganger var det nødvendig å stille mange oppfølgingsspørsmål, for å 

få svar på det jeg lurte på, fordi noen informanter mente at enkelte av mine spørsmål var 

veldig åpne og tvetydige, og de virket usikre på hvordan de skulle svare. Generelt merket jeg 

god stemning under alle intervjuene, selv om jeg gruet meg til de første. I tillegg var jeg 

ekstra nervøs på telefonintervjuene, som virket mer formelle og mindre sosiale enn de vanlige 

intervjuene. Den største utfordringen jeg opplevde var da PC-en hang seg opp under et 

intervju. Jeg var avhengig av PC for å kunne følge intervjuguiden. Da PC-en ikke fungerte i 

det hele tatt, var jeg nødt til å gjennomføre intervjuet uten guiden, men heldigvis husket jeg 

nesten alle de faste underspørsmålene, knyttet til de fem hovedtemaene bortsett fra ett. Jeg 

følte meg veldig stresset da dette skjedde, og var veldig redd for at dette skulle påvirke 

samtalen, men heldigvis viste lydopptaket at det gikk bedre enn jeg trodde. 

 Transkribering 

 Som anbefalt av Tjora (2010: 126) har jeg brukt lydopptak, og transkribert intervjuene i sin 

helhet, med informantenes samtykke. Ordet transkripsjon betyr «å transformere, skifte fra en 

form til en annen» (Kvale og Brinkmann 209:187). Transkripsjon er altså oversettelser fra 

talespråk til skriftspråk og slik blir intervjusamtalene tilgjengelige for analyse. Jeg tok opp 

intervjusamtalene på lydopptak, for å frigjøre meg selv under intervjuet. Slik hadde jeg bedre 

mulighet til å reflektere over informantenes utsagn underveis, og komme med relevante 

oppfølgingsspørsmål. Det finnes det ingen objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig (Tjora 

2010), men jeg har prøvd å være detaljert under transkriberingen, og har tatt med alt som ble 

sagt, inkludert latter, pauser, og lignende jeg anså som relevant. Men noen av intervjuene 

transkriberte jeg ikke fullstendig, fordi det dukket opp noe i samtalen som ikke var relevant i 

forbindelse med oppgavens tema og formål. Jeg har transkribert mitt datamateriale på bokmål, 

siden dette fungerer som en anonymisering, i de tilfeller der enkeltindivider ellers ville være 

lett identifiserbare (Tjora 2010: 127). Det var kun én av mine informanter som hadde en 

synlig dialekt, men derfor så jeg for meg at det var viktig å transkribere intervjuet på bokmål. 

Det blir sagt at man mister noe viktige informasjon under transkribering, og særlig om de som 

transkriberer ikke var med på intervjuet, men i mitt tilfelle tror jeg ikke at jeg har mistet noe 

viktig, siden jeg gjennomførte alle intervjuene og transkriberte selv. Jeg har ikke tatt med 

kroppsuttrykk, men dette var ikke så sentralt for meg, siden mitt fokus var på hvordan 

informantene snakket om sine erfaringer og svarte på mine spørsmål. I snitt tok hvert intervju 
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ca. 45 minutter, det korteste intervjuet varte i 35 minutter, og det lengste på én time og 18 

minutter  

3.4 Analysestrategi 

 Kvalitative studier starter ofte med forskerens antagelser, virkelighetsforståelse og bruk av en 

teoretisk tilnærming, for å få innblikk i meningen individer eller grupper tilskriver et spesifikt 

"fenomen" (Repstad 2007: 132). Derfor er det best om forskeren fortolker det innsamlede 

datamaterialet gjennom informantens forståelse og en teoretisk tilnærming, fokus er ofte på 

informantenes subjektive opplevelser og erfaringer med gitte temaer. Men forskerens faglige 

kompetanse til å tolke og reflektere over informantenes meninger i helhet, kan være relevante. 

Jeg hadde delvis utarbeidet et teoretisk grunnlag før gjennomføringen av intervjuene, som 

dataene skulle bli analysert utfra. Goffman (1963) påpeker at marginaliserte grupper utsettes 

for fordommer og stigmatisering på grunnlag av en manglende kunnskap og forståelse fra 

majoritetsbefolkningen. Derfor ønsket jeg fra starten å bruke stigmateori for å analysere 

informantenes situasjon. Underveis, etter at jeg fikk gjennomført en del intervjuer og 

analyserte funnene, oppdaget jeg flere teoretiske perspektiver, relevante for å analysere og 

fortolke informantenes subjektive oppfatninger og erfaringer. Dette er gjort rede for i 

teorikapittelet.  

Repstad (2007: 132) Å tolke resultatene av en undersøkelse innebærer å reflektere over 

dataenes meningsinnhold. Siden jeg var opptatt av å få fram informantenes meninger og 

oppfatninger utfra deres perspektiver, var en fenomenologisk analyseform hensiktsmessig. 

I kombinasjon med fenomenologisk analyseform, vil hermeneutikk bli brukt for å kunne 

danne et helhetlig bilde av funnene.  

 

 Fenomenologi som analysemetode 

 Fenomenologi er både en filosofisk teori og kvalitativt forskningsdesign (Johannessen, Tufte 

og Christoffersen 2010: 82). Som filosofisk teori ble den utviklet av den tyske filosofen 

Edmund Husserl på 1900-tallet, og som eksistensfilosofi av Martin Heidegger. 
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Fenomenologien hadde i begynnelsen bevissthet og opplevelse som sitt utgangspunkt, men 

senere ble den utvidet av nevnte filosofer, til å omfatte menneskets «livsverden». Livsverden 

vil si «virkeligheten som den erfares av menneskene gjennom hverdagslige samhandlinger» 

(Kvale og Brinkmann 2010: 45). I mikrointeraksjonistisk sosiologi ble fenomenologi utviklet 

av Alfred Schutz første gangen for å beskrive «den sosiale verden» [min utheving] som den 

erfares av mennesker selv. Derfor hevdes det at handlingene til den enkelte ikke kan forstås 

som fullstendig subjektive, men heller i lys av den sosiale sammenhengen de inngår i.  

I kvalitativ forskning blir fenomenologi gjerne brukt for å forstå sosiale fenomener utfra 

aktørenes oppfatninger og for å beskrive verden slik den er utfra deres ståsted. I følge 

Johannessen m.fl. «må vi forstå mennesket før vi kan forstå verden» (2010: 83). Det er 

mennesket som konstituerer virkeligheten, ikke omvendt. Det var hensiktsmessig å bruke 

fenomenologi som analytisk tilnærming, siden mitt formål var å forstå fenomenene utfra 

informantenes perspektiver, og å beskrive omverdenen slik den erfares av dem personlig, og 

ikke utfra forskerens perspektiv. Derfor har det vært svært nødvendig for mitt tilfelle å velge 

en slik analyseform, for å kunne tolke prosessene basert på informantenes subjektive 

opplevelser, for å oppnå en forståelse av den dypere meningen i enkeltpersoners erfaringer 

(Thagaard 2013: 40). Ved fenomenologisk tilnærming har man mulighet til å beskrive trekk 

som er felles ved de erfaringer som personene i et prosjekt gir uttrykk for. Selv om en 

fenomenologisk analysestrategi er basert på informantenes opplevde erfaringer, har vi i 

tillegg, gjennom intervjuer, oppdaget forhold og sammenheng, som kan danne utgangspunktet 

for å utvikle generelle fenomen som er utbredt og felles for flere. For eksempel vil ikke alle 

opplevelser og erfaringer i overgangsfasen, samt fra arbeidslivet, være subjektive, men også 

objektive siden noen av erfaringene kan være felles. 

 

 Hermeneutikk 

 Hermeneutikk betyr «læren om fortolkning av tekster» (Kvale og Brinkmann 2009: 223). I 

en hermeneutisk tilnærming søker man etter helhetlig forståelse og indre mening i en tekst. 

Teksten fortolkes og forstås i lys av helheten, som helheten blir også fortolket av konteksten 

og omvendt (Johannesen m.fl. 2010: 365). Det som kjennetegner denne prosessen er at 

forståelsen av fenomenet som skal undersøkes, blir til gjennom en sirkulær prosess, som 
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kalles for «den hermeneutiske sirkel eller spiral» (Johannesen m.fl 2010: 364-365; Kvale og 

Brinkman 2009:116). Her veksler man mellom helheten og delene, betrakter og tolker 

helheten og idéene i tekstanalysen for å nå frem til gyldige fortolkninger og forståelse av en 

teksts dypere mening (Fredslund 2005). Jeg kommer til å analysere og tolke de transkriberte 

intervjuene ved å fortolke delene som påvirker forståelsen av hele intervjuteksten. I en 

hermeneutisk fortolkning blir funnene analysert utfra forskerens helhetlige vurdering av 

informantenes fortolkede fortellinger. Ulempen med en slik forståelse er at den kan bidra til 

mindre objektivitet. Det som blir viktig for forskeren er å prøve å sette seg inn i den andres 

situasjon, og forsøke å forstå deres opplevelser og synspunkter, for å kunne tolke helheten og 

detaljene som stiller teksten i et annet og bedre lys enn andre fortolkninger (Johannesen mfl. 

2010).  

 Analysearbeid 

Ifølge Repstad er ordet «data» latin og betyr «ting som er gitt», derfor taler den ikke for seg 

selv, men må fortolkes» (Repstad 2007: 113), mens analyse er «den prosessen hvor man 

prøver å ordne data slik at det blir tilgjengelig for fortolkning (Repstad 2007: 113). Jeg har 

delt opp de ti transkriberte intervjuene kronologisk i tre analysekapitler etter problemstilling, 

før de ble klare for analyseringen. Derfor ble det aktuelt med tre forskningsspørsmål jeg tok 

utgangspunkt i, for fordeling av det transkriberte intervjumaterialet, og slik ble det lettere å 

dele opp materialet kronologisk etter tema. Hovedtemaene er følgende: Informantenes 

historier i overgangen til arbeidslivet, informantenes erfaringer fra jobbintervjuer og 

informantenes arbeidssituasjon. Relevante sitater fra intervjuene ble sortert ytterligere under 

hvert av disse temaene. Dette ble mitt utgangspunkt for analysen. Likevel måtte jeg flere 

ganger gå tilbake til transkripsjonene for å forsikre meg om at alt relevant ble tatt med, og var 

nødt til å fjerne en del tekst og temaer underveis, ettersom de var mindre relevante eller på 

grunn av begrenset tid og lengde.  
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3.5 Vurdering av studiens kvalitet 

I følge Tjora er begrepene pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet gode kriterier for å 

vurdere kvaliteten på kvalitativ forskning (2010: 175). 

 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om forskningens pålitelighet. For å styrke forskningens pålitelighet er det 

svært viktig for forskeren å gjøre rede for hvordan det innsamlede datamaterialet er utviklet 

(Thagaard 2013: 194). Det er viktig for forskeren å gi leserne en inngående og detaljert 

beskrivelse av framgangsmåten for hele forskningsprosessen, som for eksempel hvordan 

dataene er samlet inn, og hvordan de er bearbeidet (Thagaard 2013: 202). Jeg har beskrevet 

forskningsprosessen detaljert, slik at det bør være enkelt for leserne å få oversikt over de 

ulike strategiene og valgene jeg har tatt underveis. I tillegg har jeg transkribert alle 

intervjuene ordrett, noe som vil øke forskningens pålitelighet.  

 Validitet 

Validitet handler om troverdigheten eller gyldigheten til de tolkningene forskningen har ført 

frem til (Thagaard 2013: 204). Her må forskeren vurdere om de tolkningene som 

vedkommende har kommet til, er gyldige i forhold til den virkeligheten han/hun har studert 

(Thagaard 2013: 205). I tillegg blir det viktig for forskeren å vurdere egne tolkninger kritisk, 

og sørge for å skille tydelig mellom den informasjonen som kommer fra informantene, og den 

som er forskerens egne vurderinger og tolkninger, og slik kan forskeren sikre eller styrke 

tolkningenes troverdighet (Thagaard, 2013). For å sikre så høy troverdighet som mulig har jeg 

brukt direkte sitater, og forklart og tolket disse utfra informantenes subjektive oppfatninger, 

analysert funnene i lys av aktuelle teoretiske perspektiver, og gitt tydelig signaler på mine 

tolkninger av helheten, hvor det har vært behov for det. Thagaard skriver at hvilken relasjon 

eller posisjon forskerne har, i forhold til det miljøet eller de informantene som blir studert, har 

betydning for forskerens fortolkninger (Thagaard 2013: 195). Jeg har kun én 

funksjonshemning som er felles med informantene. Et annet viktig poeng, som kan styrke 

forskningens troverdighet, er å sammenligne tidligere studier funn med mitt studiets funn 

(Thagaard 2013: 207). Jeg har sammenlignet mine funn med tidligere studiers funn, noe som 

kan styrke masteroppgavens troverdighet. 
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 Overførbarhet 

Overførbarhet er knyttet til at den forståelsen forskeren har utviklet innenfor rammen av et 

prosjekt, kan være relevant i andre situasjoner. Forskeren må argumentere for de betingelsene 

som bidrar til at en tolkning basert på studier, i én sammenheng, også kan ha relevans i andre 

(Thaagaard 2013: 2010-211). Denne studiens resultater er ikke basert kun på mine 

fortolkninger, men informantenes subjektive opplevelser, analysert og sammenlignet med 

tidligere funn; noe som kan styrke studiets overførbarhet, selv om studiene ikke er fullt 

generaliserbare på grunn av metodevalg og få enheter. 

3.6 Etiske betraktninger og anonymisering 

I forbindelse med min studie har jeg hatt behov for personlige, sensitive og private 

opplysninger fra hver enkelt informant, derfor måtte prosjektet meldes inn til Norsk 

Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD 2015).  

Det er viktig å ta hensyn til etiske retningslinjer gjennom hele prosessen. Thagaard (2013: 26) 

trekker frem tre etiske retningslinjer som bør følges, når en forsker på mennesker. De etiske 

retningslinjene definerer rettighetene til informanter i forskningsprosjekter, og forskerens 

ansvar overfor dem. Det er følgende; informert samtykke, konfidensialitet og konsekvenser av 

å delta på et forskningsprosjekt (Thagaard 2013: 25). 

I følge Thagaard (2013:26) er et informert samtykke en samtykkeerklæring, som hver 

informant i en studie, må skrive under på, for at forskeren skal ha rett til å bruke deres 

personlige opplysninger (se vedlegg 2). Forskeren bør gi grundig informasjon om 

forskningsprosjektet gjennom det såkalte «informasjonsskrivet», for at informantene skal få 

innblikk i hva de deltar i. Alle aktuelle organisasjoner og informanter fikk tildelt et 

informasjonsskriv med studiens hovedtema og formål. Det ble også presisert at alle personlige 

opplysninger ville bli anonymisert, samt slettet ved prosjektets slutt, i tråd med NSDs 

regelverk. I tillegg ble det presisert at det var frivillig å delta og mulig å trekke seg når som 

helst, uten at dette ville få konsekvenser. Dette informasjonsskrivet var godkjent av NSD (se 

vedlegg 3). 

I tillegg har jeg sørget for å ta hensyn til forskningens andre etiske retningslinje, 

konfidensialitet. «Konfidensialitet innebærer at alle personlige opplysninger skal behandles 

konfidensielt» – anonymt og hemmelig – slik at informantene som blir studert ikke blir 
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identifisert (Thagaard 2013: 28). Alle personlige opplysninger i undersøkelsen er derfor 

forsvarlig anonymisert. Jeg har ivaretatt dette ved å bytte kjønn, alder, utdanningsretning, 

yrke, arbeidsplass/sted og andre gjenkjennelige kjennetegn. I tillegg har jeg utelatt en del 

viktige, personlige opplysninger for å kunne ivareta deres anonymitet.  

Den tredje etiske retningslinjen, «konsekvensene av å delta», innebærer at forskeren skal 

sørge for at informantene som blir studert, «ikke utsettes for skade, eller andre belastninger 

ved å ha deltatt» (Thagaard 2013: 30). I tillegg bør forskeren respektere informantens 

integritet, frihet og medbestemmelse. Jeg har hele tiden søkt å være bevisst på å fremstille 

informantene på en verdig måte og ikke sette dem i dårlig lys. Forskningsresultater vil ikke 

bidra til noe negativt for informantene, siden oppgavens formål har vært å få fram deres 

positive og sterke sider som har bidratt til at de har greid seg så bra på tross av livets 

utfordringer. Derfor anser jeg informantene som gode forbilder for meg og andre personer 

med funksjonsnedsettelser.  

I samsvar med mine forventninger var informantene veldig tydelige og åpne for å snakke om 

sine sårbare følelser og erfaringer fra ulike faser av livet så langt, og særlig under utdanning 

og i overgang til arbeidslivet, spesielt blant de som var arbeidsledige over lenger tid.  

 

Hovedgrunnen til informantenes åpenhet tror jeg kan knyttes til min egen 

funksjonshemming, som jeg har til felles med informantene. Derfor tror jeg de følte seg mer 

trygge på å fortelle om sine erfaringer, og hvordan de har følt på stigmatisering underveis. 

Jeg prøvde å stille spørsmålene på best mulig måte for å få svar på problemstillingen og 

temaene jeg var opptatt av, uten å såre eller sette informantene i et dårlig lys. Det så ut til at 

flere av informantene tok det for gitt, og ikke var dypt preget av de vanskelige situasjonene 

de har måttet takle. 
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4 Veien ut i arbeidslivet  

4.1 Innledning 

Sosial kapital betegnes som «ressurser som er tilgjengelige for aktører gjennom deltakelse i 

sosiale nettverk» (Schiefloe 2015: 20, 99; Wollebæk og Segaard 2011: 14). Arbeid og 

utdanning har en slik funksjon; Begge blir sett på som viktige arenaer for sosial deltakelse og 

sosial integrasjon. Tidligere undersøkelser viser at sosialt nettverk spiller en stor rolle i 

overgangen til arbeidslivet for alle samfunnsgrupper, og spesielt for personer med 

funksjonsnedsettelser (Andersen og Skarholt 2014; Windspoll 2012). Sosiale nettverk er 

viktige informasjonskilder i dagens moderne samfunn, hvor arbeidsmarkedet er turbulent og 

uoversiktlig. På grunn av dette kan nettverkene virke som viktige informasjonskanaler, der 

den enkelte kan skaffe seg ressurser i form av informasjon om ledige stillinger, hva ulike 

jobber innebærer, og hva slags kvalifikasjoner som kreves (Schiefloe 2015: 99). Flere studier 

bekrefter dette. Schiefloe (2015) viser til Pettersen mfl. (2005) som finner at omtrent 50% av 

alle jobbsøkere i USA får stilling gjennom sine personlige nettverk. Tilsvarende gjelder også 

for Norge, og andre vestlige samfunn. For eksempel viser Schiefloe til en undersøkelse som er 

gjennomført blant norske virksomheter, hvor hele 40% av dem som ansettes får jobben 

gjennom bedriftenes nettverk. Videre viser undersøkelsen at én av fire som får jobb, blir tipset 

om stillingen av en bekjent. I sin helhet viser undersøkelsen at det er flere som blir rekruttert 

gjennom uformelle kanaler, enn formelle utlysninger (Schiefloe 2015: 99). Dette er det 

generelle bildet som gjelder for alle arbeidstakere. Hvordan situasjonen er for 

funksjonshemmede er ikke like godt belagt gjennom forskning. Dette kommer jeg tilbake til.  

Sosial kapital i form av sosialt nettverk som mine informanter har bygget rundt seg, synes å 

være avgjørende for flere av informantenes arbeidsdeltagelse. Derfor blir teorien om sosial 

kapital et viktig teoretisk perspektiv for å belyse informantenes ulike tilnærminger i 

overgangen til arbeidslivet. 

Flere rapporter peker på at overgangen fra utdanning til arbeid er en spesielt kritisk fase for 

personer med funksjonsnedsettelser (Anvik 2006; 2013; Legard og Terjesen 2010; Legard 

2013). Mange greier ikke å finne seg jobb på egen hånd, derfor blir de plassert i ulike 

arbeidsrettede tiltak via NAV. Ofte bidrar ikke tiltakene til fast ansettelse, men kun 

midlertidig jobb, tiltakskjeder som skifter form, og i verste fall ender det med uføretrygd 
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(Anvik 2006; 2013; Anvik m.fl. 2007). Mange har flere og lange perioder preget av 

uforutsigbarhet. I denne sammenhengen kan marginaliseringen ses på som en mellomposisjon 

mellom inkludering og sosial ekskludering (Anvik 2006). Personer med funksjonsnedsettelser 

blir lett marginaliserte på arbeidsmarkedet. Derfor blir formålet med dette kapitlet å 

presentere informantenes opplevelser og erfaringer i forbindelse med deres ulike 

tilnærmingsmåter i prosessen med å finne arbeid. 

4.2 Sosial kapital  

 

Ifølge Robert Putnam er sosial kapital kjennetegnet av «sosiale nettverk, normer og sosial 

tillit som forenkler samordning og samarbeid for gjensidig nytte» (Putnam i Kassah, 2009: 

92). Bourdieu, derimot, definerer sosial kapital som ressurser som er tilgjengelige gjennom 

det sosiale nettverket. Gjennom sosiale nettverk får man tilgang til ressurser, som man uten 

lignende nettverk ikke har tilgang til (Schiefloe 2015: 20).  

Mulighetene for ressurser er avhengig av hva slags relasjoner folk står i, og hvordan denne 

relasjonen er. Unge med funksjonsnedsettelse mangler ofte den nødvendige innvesteringen i 

denne typen «bank», når de skal søke jobb, fordi en viktig faktor for å skape et godt nettverk 

er det sosiale aspektet ved utdanning og arbeid (Schiefloe 2015). Sosial kapital i form av 

sosialt nettverk er en viktig faktor som øker ens muligheter i arbeidslivet betraktelig. Ifølge 

Bourdieu er sosial kapital «summen av de reelle ressursene som tilkommer et menneske eller 

en gruppe mennesker, siden et varig nettverk med mer eller mindre institusjonaliserte 

relasjoner er viktig» (Kassah og Kassah 2009: 93). Gjennom deltagelse i sosiale nettverk 

skapes kontakter, som samlet blir en sosial kapital (Windspoll 2012: 95). Begrepet sosial 

kapital omhandler derfor relasjoner i uformelle nettverk, som gir en person et fortrinn overfor 

andre. Dette vil si at jo flere mennesker vi kjenner som har det vi streber etter, jo lettere blir 

det å få gjennomslag for vår sak. Ifølge Bourdieu er det behov for investering og anstrengelse 

for å kunne bygge et sosialt nettverk rundt seg, som vil komme til nytte ved behov (Schiiefloe 

2015). 

Forskningsspørsmålet som skal besvares i dette kapitlet er: Hvordan har informantene gått 

fram for å finne seg jobb? Og hva har vært avgjørende for deres arbeidsdeltagelse? 
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Men før jeg skal presentere funnene, knyttet til informantenes vei fra høyere utdanning til 

arbeid, vil jeg gi en kort presentasjon av de ti informantene som case, deres yrkesstatus, 

utdanningsnivå, alder, sivilstand, funksjonshemning osv. 

 

4.3 Presentasjon av casene  

Case 1: Jens er 32 år, med bevegelseshemning. Han studerte fysioterapi, men etter tre år 

hoppet han av studiene for å takke ja til tilbudet om en praksisplass, uten å fullføre 

bachelorgraden. Jens understreker at han har vært svært fornøyd med den hjelpen han har fått 

i forhold til tilrettelegging. Ifølge Jens har han hatt to andre stillinger tidligere. Den ene, som 

han hadde i fire år, var en kundekonsulentstilling og andre en resepsjoniststilling, i tre år. 

nåværende stilling som han har er en veilederstilling i et kompetansesenter for personer med 

ulike funksjonshemninger. I dag bor han alene og er i et forhold. 

Case 2: Lena er 27 år, med bevegelseshemning. Hun har to bachelorgrader: sosionom og 

språk. Ifølge Lena opplevde hun en del fysiske utfordringer på grunn av rullestolen, spesielt i 

begynnelsen av første bachelorstudiet. Den største utfordringen var forelesningssalene, som 

ikke var tilgjengelige for rullestol, men det var også klasserom i andre etasjer, uten heis. Hun 

fikk løst problemet ved å bli båret opp av medstudenter, sier hun. I dag jobber hun 70% som 

frilanstolk. Ifølge henne har familien vært støttende hele tiden, og kjørt henne rundt omkring 

ved behov. I tillegg til foreldrene, forteller hun at hun har en venn som har gitt henne mye 

psykisk støtte. Hun nevner også sin bestefar, som alltid har vært tilgjengelig ved behov. Lena 

bor fortsatt hos foreldrene, ifølge henne selv fordi det har vært praktisk og lønnsomt. 

Case 3: Lars er 28 år, med bevegelseshemning. Han er far til et barn. Ifølge Lars begynte han 

å bruke rullestol, da han begynte på videregående og synes rullestolen har vært avgjørende for 

at han kunne studere.* Han har tatt bachelorgrad i kultur og samfunnsfag på normert tid. 

Ifølge Lars har han fått den nødvendige tilretteleggingen han har hatt behov for: Klasserom i 

nærheten av bilparkeringen og egen parkeringsplass. Han sier samtidig at det var valgfag i 

utdannelsen han valgte bort, på grunn av fysiske utfordringer med rullestolen. To semestre tok 

han i utlandet, og første opphold fikk han dekket av NAV. I dag jobber han som 
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kundekonsulent i sikkerhetskontrollen på en liten flyplass. Han er den eneste i familien med 

høyere utdanning. Derfor forteller han at alle ble overrasket når de fikk høre at han ville 

studere, men de støttet ham og skjønte at han var skoleflink. Lars forteller videre at hans kone 

alltid har betydd mye. 

Case 4: Elin er 32 år, med bevegelseshemning. Elin har tatt mastergrad i samfunnsvitenskap 

uten å oppleve store problemer. I dag jobber hun som bibliotekar i byens bibliotek. Det var en 

selvfølge for henne å ta høyere utdanning, sier hun, siden hun kom fra en krets hvor de fleste 

har dette. Videre forteller Elin at familien henne alltid har støttet henne i de valgene hun har 

tatt, og i tillegg nevner hun en barndomsvenninne, som har betydd mye for henne mentalt.  

Case 5: Anders er 38 år, med bevegelseshemning. Han er gift, og er far til tre barn. Han har i 

master i administrasjon, økonomi og ledelse i Storbritannia. Han har vært fornøyd med den 

tilpasningen og hjelpen han har fått under utdanningen, og mener han har hatt et veldig 

lærerikt og sosialt studiemiljø. Anders har hatt tre stillinger i løpet av sin yrkeskarriere, så 

langt. I første jobben var en rekrutteringsrådgiverstilling og andre en avdelingslederstilling i 

offentlig sektor. Etter den andre stillingen fikk han tilbud på nåværende stilling som 

avdelingsleder i en offentlig institusjon. Han forteller, i likhet med Lars, at det var en 

selvfølge for ham å ta høyere utdanning, siden han kommer fra et miljø hvor flertallet av 

vennene er høyt utdannet. Ifølge Anders har foreldrene støttet ham hele tiden, men han 

understreker spesielt morens rolle og sier hun alltid har vært tilstede for ham. 

Case 6: Ivar er 30 år, sterkt svaksynt og bor med samboeren sin. Han er utdannet 

sivilingeniør. Utdanningsløpet har stort sett gått greit, hevder han, men nevner likevel noen 

små utfordringer underveis, på grunn av studiets visualisering. Både studieansvarlige og NAV 

var skeptiske til hans valg, men sistnevnte godtok det likevel og finansierte hele 

utdanningsløpet. I dag jobber han som kunderådgiver/konsulent i et datafirma. Før det jobbet 

han i to år som studiekonsulent på det fakultetet der han tok mastergraden sin i. Han er svært 

fornøyd med nåværende yrke, men gir uttrykk for å ville bytte jobb en dag, fordi han føler han 

ikke har større utviklingsmuligheter og ikke får brukt sin kompetanse fullt ut. Ifølge han selv 

har foreldrene støttet ham i alt. I tillegg mener Ivar at alle han har vært i kontakt med, i 

forbindelse med skole og studieperiode, har vært positive og støttende. Videre forteller Ivar at 

det var hans mor som hadde ansvaret for hjelpemidler og diverse andre ting han hadde behov 

for, før videregående skole, men etter det fikk han klar beskjed fra moren om å ta ansvar selv, 

noe han har tatt med seg videre, mener han. 
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Case 7: Christian er 32 år, med synshemning. Han har tatt psykologiutdannelse og mener 

utdanningsløpet har gått greit, bortsett fra noen små utfordringer i forbindelse med artikler fra 

forelesere, som ikke var godt tilrettelagt etter hans behov. Han skryter av norsk lyd-og-

blindeskriftbibliotek, som greide å produsere litteratur tilgjengelig for ham, til riktig tid. 

Under utdanningen benyttet Christian seg kun av offentlig transport, for å komme seg til 

universitetet, og ved siden av studiet hadde han småjobber. I dag jobber Christian som 

rådgiver i offentlig sektor. Videre forteller Christian at han har planer om å bytte jobben en 

dag i framtiden. Ifølge Christian har alle han har vært i kontakt med støttet ham, men familien 

har alltid vært mest tilstede og hjulpet til ved behov. Han forteller at foreldrene ville at han 

skulle ha et mest mulig normalt liv, og lot ham velge selv hva han ville jobbe med. Ingen i 

familien har tatt høyere utdanning, utenom ham, i likhet med Lars, Case 3. 

 Case 8: Tone er 38 år, og er sterkt svaksynt. Hun er gift, og mor til to barn. Hun har master i 

spesialpedagogikk. Hun forteller at hun har vært fornøyd med den hjelpen hun har fått, både 

fra utdanningsstedet. Hun har brukt lese- og sekretærhjelp ved behov, til lesing av fagbøker, 

og fått tilsendt artikler og nødvendige dokumenter per e-post av forelesere, som ble delt ut i 

papirformat på forelesning. Samtidig klager hun over litt forsinkelse av fagbøker, som ikke 

ble produsert til riktig tid i motsetning til Christian (case 7), og hjelpemidler fra 

Hjelpemiddelsentralen. Tone jobber i dag som rådgiver i kommunal sektor. Før den jobben 

hun har nå, hadde hun en vikariatstilling noen år, i en interesseorganisasjon. Hennes foreldre 

har vært tilstede for henne hele tiden, og Tone mener at det var en selvfølge for henne og 

familien at hun tok høyere utdanning, da foreldrene selv er høyt utdannet. Foreldrene kjøpte 

egen leilighet til henne da hun flyttet hjemmefra for å studere. 

Case 9: Anne er 33 år og er sterkt svaksynt. I tillegg har hun andre medfødte 

funksjonshemninger, men i denne sammenhengen ønsket hun å bli identifisert som 

synshemmet. Det som skiller Anne fra andre, er at hun har gått i barnehage for 

hørselshemmede, og på spesialskole for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Etter 

barneskolen fulgte hun vanlig skolegang, som andre. Hun har bachelor i spesialpedagogikk. 

Ifølge Anne ble hun nektet studieplass på en høyskole, på grunn av sine funksjonshemninger. 

Derfor forteller hun at hun søkte på en annen skole, hvor hun kom inn. Hun forteller at noen 

av faglærerne har vært positive, andre negative. Hun fikk en del tilrettelegging, i form av 

utvidet tid under kort skriftlig eksamen, og blanding av muntlig og skriftlig eksamen, men i 

motsetning til andre synshemmede studenter skannet Anne hele studielitteraturen selv, uten 
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hjelp utenfra. I løpet av hennes yrkeskarriere har hun hatt tre stillinger. Første stilling jobbet 

hun som saksbehandler i kommunal sektor og andre stilling i en barnehage. Begge stillingene 

sa hun opp selv etter noen år. Det tok deretter 17 måneder før hun fikk nåværende stilling, på 

en barneskole for psykiske utviklingshemmede barn.  Hun har hatt 70% stilling i alle de tre 

jobbene, etter eget ønske, og mener at hun ikke er i stand til å jobbe 100%, på grunn av sine 

multifunksjonshemninger. Ifølge Anne selv har hun ikke noen planer om å bytte jobb igjen, 

siden det har vært så utfordrende for henne å finne ny hver gang, men hun tenker mer på å 

stifte familie og bruke sitt overskudd på dette. Ved siden av jobben har hun vært et aktivt 

medlem i flere frivillige organisasjoner som kjemper for synshemmedes rettigheter. Videre 

forteller hun at hele familien har støttet henne, men spesielt foreldrene - og også bestemoren 

betydde mye for henne mens hun fortsatt var i live. Moren ønsket at Anne skulle bli advokat, 

for å kunne hjelpe dem med funksjonsnedsettelser som hadde det verre enn henne, forteller 

hun. 

Case 10: Rine er 33 år, med synshemning, og mor til to barn.  Rine forteller at hun valgte selv 

å studere psykologi i seks og et halvt år, og brukte et ekstra semester på grunn av forsinkelser 

med noen fagbøker, akkurat som Tone (case 8). Ifølge Rine har hun fått den hjelpen hun har 

hatt behov for, både fra universitetet, men likevel klager hun over noen forsinkelser av 

fagbøker og hjelpemidler. I tillegg opplevde hun en eksamensdag at kontrollkomiteen som 

måtte kontrollere pc-en hennes før eksamen, hadde slettet alle de nødvendige 

spesialprogrammene hun trengte. Derfor måtte hun skrive eksamensbesvarelsen uten å kunne 

lese selv, men hadde en eksamensvakt som hjalp henne med det. Hun var en aktiv student, 

sier hun, og satt i fagstyret for psykologisk fagforening, og jobbet med nettavisen til denne 

foreningen i studietiden. Hennes første jobb var en midlertidig stilling som psykologisk 

rådgiver i to år, i statlig organ. Før oppsigelsen av forrige stilling fikk hun tilbud på 

nåværende stilling, som er også en psykologisk rådgiverstilling i offentlig sektor. Hun har 

akkurat nå ingen planer om å bytte jobb, sier hun, men kanskje om ti års tid. Foreldrene 

hennes er akademikere, derfor var det en selvfølge for henne å ta høyere utdanning, som for 

flere av de andre. Ifølge Rine har familien støttet henne, og gitt henne den hjelpen hun har 

hatt behov for, og samtidig latt henne velge fritt hva hun ville, yrkes- og utdanningsmessig. 

Hun utpeker oppdragelsen og fokuset på selvstendighet, som hovedårsaken til det hun har 

oppnådd og er blitt i dag. Videre forteller hun at hun aldri vil identifisere seg med sin 

funksjonshemning – selv om den er en del av henne – men mer med den utdannelsen hun har 

skaffet seg. 
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Halvparten av informantene har gått på folkehøyskole, som de har fått dekket av NAV. 

Flertallet har brukt enten et halvt eller et helt år ekstra på utdannelse, på grunn av forsinkelser 

og tilretteleggingsbehov. Alle har fått utvidet tid, brukt egen pc og sittet i eget rom under 

eksamen. Informantene med bevegelseshemninger har vært mindre avhengige av hjelpemidler 

enn de synshemmede, og dermed har Hjelpemiddelsentralen hatt mindre betydning for dem. 

Med unntak av Elin som kun har fått utdelt rullestolen, har de bevegelseshemmede vært 

avhengige av rullestol og tilrettelagte biler, som de har fått støtte til av Hjelpemiddelsentralen. 

Synshemmede informantene har vært avhengige av flere hjelpemidler, som har vært 

avgjørende for at de fullførte sine utdanningsløp. Alle de synshemmede understreker at 

Hjelpemiddelsentralen har hatt fundamental betydning for deres utdanning. Alle er født med 

funksjonshemninger bortsett fra to som fikk den i tenårene. Utenom Anne og Lena, er de 

andre fast ansatt. 

 

4.4 Informantenes ulike beretninger i 

overgangen til arbeidslivet 

 

Personer med funksjonsnedsettelser er en heterogen gruppe, akkurat som andre. Derfor vil det 

variere fra person til person, når det gjelder hvilke utfordringer de står ovenfor på veien til 

arbeidslivet. Tidligere studier viser at personer med funksjonsnedsettelser har brukt ulike 

kanaler for å finne seg jobb. Noen har funnet seg arbeid på ordinær måte, mens andre har fått 

bistand fra NAV til å komme ut i arbeid (Andersen og Skarholt 2014; Anvik 2006; 2013; 

Legard og Terjesen 2010). De som har deltatt i min studie har også funnet seg arbeid gjennom 

ulike kanaler. Disse kan deles i tre hovedkategorier: Flertallet har funnet seg jobb på 

egenhånd, etter en normal søknadsprosess med intervju. Sosialt nettverk: Andre har funnet 

jobb gjennom det sosiale nettverket de har bygget rundt seg. Kombinasjon av NAV og 

nettverk: Resten har funnet jobb via en kombinasjon av faktorer. 
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 Jobb på ordinær måte  

Flere av informanter har funnet seg jobb på ordinær måte, på lik linje med funksjonsfriske. Å 

finne jobb på en slik måte blir regnet som den første og enkleste veien til arbeidslivet (Anvik 

2006). Ivar fikk tilbud om stillingen som kundekonsulent, etter at han registrerte jobbsøknad 

og ble innkalt til jobbintervju. Han hadde en midlertidig jobb i to år, og før oppsigelsen hadde 

han sørget for å finne seg en jobb for å ikke bli arbeidsledig etter oppsigelsen. 

Jeg hadde fått midlertidig stilling. Jeg hadde bare toårig kontrakt. Jeg var veldig redd for ikke å få en ny 

jobb hvis jeg skulle ta pause. Fordi jeg så dårlig. Jeg var redd for å gå uten jobb. Jeg gikk ut for å søke 

jobb. Det var faktisk veldig morsomt. Jeg registrerte CV i datafirmaet og de ringte meg en uke etter.  

Når de ringte meg angående jobben. Det er en fordel at du har en teknisk realfagbakgrunn (Ivar). 

 

Ivar forventet å oppleve negative og fordomsfulle reaksjoner fra omgivelsene i overgangen til 

yrkeslivet, noe han var lettet for at han ikke opplevde. Opplevd stigmatisering drøfter jeg 

nærmere i neste kapittel, på bakgrunn av Goffmans teori. Også for Christian gikk det fort å 

finne seg jobb etter utdannelsen. Han registrerte sin jobbsøknad mens hun holdt på med de 

siste eksamenene på studiet sitt og ble innkalt til jobbintervju rett etter siste eksamen. 

Fire dager etter eksamen var jeg på intervju. Og litt tid etter det var jeg ansatt, men begynte ikke før 

august. For de tenkte på at jeg trengte ferie. Så jeg begynte i august samme år som jeg var ferdig. 

(Christian). 

 

Ifølge Christian kunne han ta sommerferie med en god følelse, fordi han hadde sikret seg 

jobb. Også Anders, i likhet med Ivar og Christian, kom ut i arbeid rett etter endt utdanning, og 

har så langt hatt tre forskjellige stillinger. I forbindelse med samtlige stillinger har han fått 

jobben etter en normal søkeprosess. Han forteller at han tok lang ferie i noen måneder, og rett 

etter det fikk han tilbud på ordinær stilling, som han hadde i over fem år. I dag jobber han 

som avdelingsleder i offentlig sektor. For Ivar, Christian og Anders var veien til arbeidslivet 

raskt og lett. I motsetning til disse tre har ikke Lena lyktes med å finne seg fast arbeid, men 

hun jobber i dag som frilanstolk. Det første oppdraget fikk hun bare en måned etter siste 

eksamen. Lena forteller at hun var positivt overrasket over at det gikk så fort å finne betalt 

jobb da hun først hadde skaffet seg bachelorutdanning nummer to.  

For noen tok det lengre tid. Lars ble tilbudt en sikkhetskontrollør stilling på flyplassen 18 

måneder etter at han var ferdig utdannet, etter en normal søkeprosess. For Tone tok det seks 

måneder før hun kom ut i arbeid. Det som er felles for de nevnte fem informantene er at alle 
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kom ut i ordinær jobb etter egen innsats, uten andres hjelp. Anders, Ivar, Rine, og delvis Lena, 

fikk tilbud om jobb rett etter utdanning, mens for Lars og Tone tok det som sagt lengre tid.  

Flere kvalitative studier tegner et lignende bilde; noen finner seg jobb på egen hånd uten 

støtte eller hjelp (Anvik 2006; 2013; Legard og Terjesen 2010; Legard 2013). Anviks funn 

viser at de som har fått fast arbeid, er de som har søkt jobb på ordinær måte; flertallet av disse 

var personer med relativt høy utdanning. Andre studier viser også at utdanningsnivå og lengde 

har stor betydning for yrkesdeltakelse blant personer med funksjonsnedsettelser (Borg 2008; 

Grue 2014). I mitt materiale møtte personer med relativt høy utdannelse minst motstand, noe 

som også er samsvar med Anviks funn (2006; 2013). 

 

 Sosialt nettverk 

Sosial kapital har hatt stor betydning for mine informanter. Sosial kapital består av ressurser 

som informantene har skaffet seg ved etablering av sosialt nettverk. Flere har funnet seg 

jobb, eller har fått hjelp til å finne seg jobb, gjennom det sosiale nettverket de har bygget 

opp. Det gjelder spesielt de som har slitt med å finne seg jobb på egen hånd. Anne er en av 

dem. Ifølge henne fikk hun tilbud om den første stillingen som saksbehandler gjennom en 

synshemmet bekjent, som ville være behjelpelig med å finne en jobb for henne. 

 

Det var gjennom at jeg kjente noen som kjente noen der. Jeg hadde vært i mange organisasjoner. Det var en 

synskonsulent som jobbet i kommune i som sa at om jeg var villig til å flytte dit, så kunne de ordne en jobb der. 

Men fikk jeg vite at det handlet om at de må ha ledig kontorplasser og relevante arbeidsoppgaver. Så når jeg kom 

dit, kjente jeg ingen, men de var veldig positive. Der fikk jeg jobbet med mange ting som jeg overhodet ikke 

hadde utdanning til. Men de så at jeg var veldig god i data, jeg jobbet med hjemmesider og mediepublisering og 

redigering og sånt (Anne). 

 

Ifølge Anne var det slitsomt å finne jobb, og hun var, arbeidsledig i seks måneder etter 

fullføring av utdannelsen. Folk i et nettverk har tillit til hverandre, og vil heller dele goder og 

byrder med medlemmer i nettverket enn med de som er utenfor. Dette stemmer med Annes 

venn, som hjalp henne med å finne en ledig stilling. Anne kom i kontakt med arbeidsgiveren 

som tilbød henne stilling via en bekjent. Denne formen for etablering av relasjoner, eller måte 

å komme i kontakt gjennom noen andre, omtaler Schiefloe som «utvidet sone» (Schiefloe 

2015: 15). Det sosiale nettverket var også til stor hjelp for at Anne fikk tilbud på nåværende 



47 

 

stilling som spesialpedagog, da en bekjent av henne, som hadde jobbet der tidligere, snakket 

med sjefen på vegne av Anne. Ifølge henne anbefalte vedkommende arbeidsgiveren å innkalle 

Anne til jobbintervju.  

«Når jeg søkte jobben, kjente jeg en som jobbet der tidligere. Hun anbefalte sjefen til å innkalle meg på 

intervju; hun må du innkalle til intervjuet.» (Anne) 

 

I likhet med Anne har også Jens funnet seg to av de tre stillingene han har hatt, gjennom 

bekjente.  

«Den (andre stillingen) fikk jeg gjennom bekjente som jobbet der, de ordnet jobben for meg» (Jens).  

 

Jens fikk ordnet resepsjoniststilling i et privat firma via noen venner, uten å bli kalt inn til 

jobbintervju. Jens hadde arbeidserfaring fra sin første stilling, som han tror kan ha vært 

årsaken til den tilliten vennene hadde til ham. Det er ikke uvanlig at personer i et sosialt 

nettverk prioriter å rekruttere jobbsøkere i nettverket sitt, fremfor de som befinner seg utenfor. 

Også nåværende stilling fikk han ved hjelp av en bekjent. Jens forteller at denne vennen 

anbefalte ham å søke på stillingen. Videre forteller Jens at vedkommende snakket med sjefen 

på hans vegne som deretter fikk en telefon om intervju. Siden Jens ikke hadde fått jobbtilbud 

tidligere, etter å ha søkt på lignende stillinger, trodde han ikke at han kom til å få stillingen 

denne gangen heller, sier han. Likevel fikk han den. 

Ifølge Bourdieu er ikke tilgangen til sosial kapital et resultat av tilfeldigheter, men 

hovedkilden til sosiale nettverksrelasjoner er et produkt av investeringsstrategier, individuelle 

eller kollektive,  

Som har formål å etablere eller vedlikeholde sosiale relasjoner som er direkte nyttige, på kort 

eller lang sikt (Schiefloe 2015). Derfor vil det alltid være behov for etablering av nye 

relasjoner med nye folk for å få informasjon, og få hjelp og støtte ved behov. Funnene tyder 

på at Jens og Anne har bygget et godt sosialt nettverk over tid som var nyttige for deres 

arbeidsdeltagelse. Under intervjuet forteller Anne at hun var veldig aktiv i frivillige 

organisasjoner, så han hadde bygget et relativt godt sosialt nettverk rundt seg over tid. 

Ifølge Lin «har man i et sosialt nettverk muligheten til å dra nytte av andre aktørers 

innflytelse» (Lin i Schiefloe 2015: 98), og særlig når innflytelsesrike personer kommer med 

anbefalinger, har det ofte stor betydning. Etter dette teoretiske perspektivet, kan aktørene som 
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bistod Anne og Jens hatt stor innflytelseskraft på arbeidsgivernes avgjørelse. Sosial kapital 

kan gjøre det mulig for mennesker å fatte raske og komplekse beslutninger, fordi relasjonene 

er bygget på et gjensidig tillitsforhold. Denne tilliten kan ha vært årsaken til at Anne og Jens 

fikk tilbud på nåværende jobb etter vennenes anbefalinger. Anne forteller at hun var villig til å 

flytte hvor som helst i Norge for å ta imot en hvilken som helst jobb som kunne tilbys henne, 

og hun flyttet da hun ble tipset om en ledig stilling, i forbindelse med den første stillingen 

som saksbehandler. Derfor trekker Anne frem sin egen innsats og motivasjon og ikke bare sin 

sosiale kapital i form av venner og bekjente, i motsetning til Jens som trekker frem sin sosiale 

omkrets som avgjørende for hans arbeidsdeltagelse. 

Informasjon flyter gjennom nettverk. Rine er profesjonspsykolog og etterspurt på 

arbeidsmarkedet. Ifølge Rine ble hun anbefalt av en bekjent, om å søke på sin nåværende 

stilling. Hun fikk tilbud på en annen stilling, samtidig med nåværende stilling, og valgte 

nåværende på grunn av fast ansettelse og bedre lønn. Anne trengte altså ikke hjelp til å finne 

en stilling, men fikk en bedre stilling gjennom sitt sosiale nettverk, som hun uten det ikke 

ville fått tilgang til. 

Det finnes ikke omfattende studier om betydningen av sosial kapital for funksjonshemmedes 

yrkesdeltagelse. De eneste studiene jeg har funnet er den kvalitative masteravhandlingen til 

Windspoll (2012), og en kvantitativ undersøkelse av Andersen og Skarholt (2014). 

Masteravhandlingen viser at sosiale nettverk, som noen av informantene selv hadde bygget 

opp, var en avgjørende faktor for at de kom ut i arbeid. Andersens og Skarholts studie viser at 

20% av de synshemmede informantene som var i arbeid, hadde funnet jobb via sitt sosiale 

nettverk; enten bekjente eller venner (2014). Borgs (2008) studie om «betydning av utdanning 

for arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne» peker i samme retning, og viser at 

manglende arbeidserfaring, manglende sosialt nettverk, manglende fysisk tilrettelegging, og 

manglende kunnskap og erfaring, er de viktigste barrierene for funksjonshemmedes deltakelse 

i yrkeslivet. Ifølge Borg (2008) bidrar manglende erfaring og kunnskap om personer med 

funksjonsnedsettelser, til at mange arbeidsgivere utvikler dårlige og negative holdninger til 

funksjonshemmede søkere. Men når personer med funksjonsnedsettelser får muligheten til å 

vise sine kvalifikasjoner, sin kompetanse og arbeidskapasitet, øker sannsynligheten for at de 

blir prioritert og får tilbud om jobb, fordi arbeidsgiveren får kunnskap om dem, og dermed får 

arbeidsgivere utviklet positive holdninger (Anvik 2006; 2013; Windspoll 2012). Rine, fikk 

tilbud om arbeid mens hun hadde en praksisplass under sin studietid. 
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Jeg ble kalt inn til sjefen «vil du komme tilbake hit?» «Ja det hadde vært fint». Jeg har ikke levert 

avsluttende oppgaven sa jeg, og det gikk bra. Bare send inn søknad uansett, og ettersend vitnemålet og 

karakter etterhvert. Mens jeg skrev oppgave så sendte jeg samtidig søknad om stilling som psykologisk 

rådgiver, og fikk klarsignal i desember og leverte oppgaven på slutten av november. Så jeg var sikret 

jobb før jeg var ferdig utdannet (Rine). 

 

I tråd med overnevnte funn så arbeidsgiveren hennes arbeidsevne i praksis, og ble litt kjent 

med henne, fikk vedkommende tillit til hennes kompetanse. Arbeidsgiveren fikk erfaring 

med, og kunnskap om Rine som funksjonshemmet, som gjorde at han følte seg trygg på å 

ansette noen med synshemning, da dette ikke nødvendigvis ville bety nedsatt arbeidsevner 

eller lavere kvalifikasjoner. Med anbefaling gjennom sosialt nettverk og/eller med direkte 

erfaring bedres sjansen for å unngå feilansettelse, og arbeidsgivere føler seg tryggere. Borgs 

funn tilsier at manglende erfaring også er en viktig faktor, som gjør at mange personer med 

funksjonsnedsettelser ikke kommer ut i arbeid. Når de blir sortert bort på grunn av 

fordommer, får de ikke vist seg i praksis overfor arbeidsgivere. Tidligere forskning viser at 

unge med funksjonsnedsettelse velger å prioritere studier fremfor å skaffe seg ekstra jobb. På 

den måten mister unge med funksjonsnedsettelse muligheter til å bygge nettverk (Magnus 

2009). Arbeid er en viktig forutsetning for å etablere sosiale relasjoner med andre (Schiefloe 

2015). Men både erfaring og kunnskap om personer med funksjonsnedsettelser påvirker 

arbeidsgivernes holdninger i mer positiv retning. De som har funnet seg jobb gjennom sitt 

sosiale nettverk har fått hjelp til å overbevise arbeidsgivere om å ansette dem på tross av, eller 

uavhengig av, funksjonshemning. Derfor vil det være svært viktig for personer med 

funksjonsnedsettelser å skaffe seg sosiale nettverk, som kan være til nytte ved behov, særlig i 

overgangen fra utdanning til arbeid.  

 

 NAV og nettverk 

Resten av informantene har ikke lyktes med å finne seg jobb på ordinær måte, derfor har 

NAV bistått dem med hjelp til dette. Arbeids- og velferdsetaten NAV har ansvaret for å 

bistå personer som sliter med å konkurrere på arbeidsmarkedets premisser og hjelpe disse ut 

ai arbeid (Arbeids- og sosialdepartementet 2017; Schreiner 2012; Rusnes 2010). 

Datamaterialet viser at for noen har både NAV og sosial kapital vært inngangsporter for 

deres arbeidsdeltagelse.  
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NAV har ansvaret for å tilby brukere ulike arbeidsrettede tiltak, dersom de ordinære 

tjenestene ikke er tilstrekkelige. Det finnes en rekke arbeidsrettede tiltak og tjenester for 

mennesker som trenger bistand for å finne jobb (Rusnes 2010; Regjeringen 2017a). Hvilken 

betydning NAV har hatt for informantenes yrkesdeltakelse er ikke entydig. For noen av mine 

informanter har NAV-bistand vært avgjørende for at de fikk muligheten til å delta i 

arbeidslivet. Andre mener at NAV ikke har gjort noe for å finne dem en passende jobb, og de 

har derfor negative erfaringer med både den hjelpen de har fått, og den rollen som NAV har 

hatt. Funnene tyder på at erfaringene som informantene sitter med er veldig personavhengige, 

og bygger på deres egne opplevelser i møte med NAV. 

Informanter har benyttet seg av flere ulike, arbeidsrettede tiltak som tilbys av NAV. Blant 

annet har de brukt arbeidspraksis, arbeid med bistand, og lønnstilskudd. Arbeidspraksis er et 

arbeidsrettet tiltak hvor den enkelte blir utplassert, og får praktisk opplæring på en 

arbeidsplass, finansiert av NAV. Formålet med arbeidspraksis er å gi deltakeren opplæring i 

et arbeid, teste ut hvordan arbeidstakeren fungerer i den aktuelle jobben, og om 

vedkommende mestrer oppgavene jobben krever (Rusnes 2010:39). Lønnstilskudd er et annet 

arbeidsrettet tiltak NAV kan tilby personer som sliter på jobbmarkedet, eller når de står i fare 

for å miste jobben de har av helsemessige årsaker. For å få innvilget lønnstilskudd må den 

aktuelle arbeidssøkeren bli ansatt av arbeidsgiveren ved hjelp av NAV, og NAV gjør en 

avtale med bedriften, om å dekke hele eller deler av lønnsutgiftene. Personer med 

funksjonsnedsettelser som menes å ha nedsatt arbeidsevne har muligheten til å få dekket 

lønnen via lønnstilskudd i inntil tre år. NAV kan også tilby personer med betydelig og varig 

nedsatt arbeidsevne, ubegrenset lønnstilskudd. Forutsetningen for å få innvilget ubegrenset 

lønnstilskudd er at andre arbeidsrettede tiltak er forsøkt før, uten resultat (Rusnes 2010: 24). 

Arbeid med bistand er et tiltak som skal hjelpe arbeidssøkere ut i jobb på det ordinære 

arbeidsmarkedet. Det er en tiltaksarrangør som hjelper den enkelte med å finne en 

arbeidsplass i tråd med individuelle interesser, på vegne av NAV (NAV 2017). Jens er en av 

informantene som har benyttet seg av arbeidspraksis, for å komme ut i ordinær jobb. Han 

forteller at han fikk den første stilling som kundekonsulent i skolekjøring, gjennom praksis 

via NAV, som senere ble til fast stilling.  

«Kundekonsulentjobben fikk jeg gjennom NAV faktisk. Jeg hadde praksis på høyskolen, så fikk jeg 

telefon av NAV, som spurte om jeg ville ha jobb. Jeg hoppet av studiet og tok jobb i stedet» (Jens). 
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NAV fulgte opp Jens siden han mottok arbeidsavklaringspenger under utdanningen. Som for 

Jens, var NAVs bistand til stor hjelp for at Elin fikk muligheten til å finne jobb. En venninne 

av Elin tilbød henne jobb som bibliotekar, mot at NAV ville dekke hennes lønn til å begynne 

med. 

«Den stillingen fikk jeg gjennom nettverk. Sjefen på biblioteket kjente jeg fra før av, hun kontaktet 

NAV, også gikk jeg på lønnstilskudd et halvt års tid» (Elin). 

 

Elin forteller at hun fikk fast stilling etter seks måneder med lønnstilskudd, og et år med 

midlertidige kontrakter. Det sosiale nettverket i form av kontakt med NAV for Jens, og for 

Elin i form av venninne, sammen med den økonomiske ytelsen fra NAV, var hovedkildene til 

at de kom ut i ordinær jobb. Men de har ulike, motstridende oppfatninger av NAV. Jens synes 

NAV har vært til stor nytte for hans yrkesdeltagelse, mens Elin har negative erfaringer med 

NAV selv om hun kom ut i ordinær jobb via NAVs bistand. Ifølge Elin var hun arbeidsledig i 

flere år, uten å få noe hjelp til å komme ut i arbeid. Hun hadde gått gjennom diverse jobbkurs 

via NAV, uten å lykkes. Derfor tror hun at den sosiale kapitalen, i form av nettverk, har vært 

avgjørende for at hun til slutt fikk fast jobb.  

Anne har blandende erfaringer med NAV. Hun forteller at NAV ikke alltid har bistått henne 

med å finne arbeidsrettet tiltak. Ifølge henne har hun funnet de fleste praksisplassene og 

jobbene på egenhånd; via sitt sosiale nettverk. Videre forteller Anne at praksisordningen er et 

av tiltakene hun er mest misfornøyde med, siden hun hadde flere praksisplasser uten å få fast 

ansettelse i de fire årene hun har vært arbeidsledig. Derfor tror hun at arbeidsgivere velger å 

ansette personer med funksjonsnedsettelser bare fordi de får gratis arbeidskraft. Videre 

forteller hun at hun fikk fast jobb etter ett års vikariatstilling, hvor NAV hjalp til med arbeid 

med bistand, etter at hun hadde sagt opp sin første stilling i håp om å finne en mer relevant 

jobb.  

«Andre jobben fikk jeg gjennom arbeid med bistand i NAV» (Anne). 

Anne understreker at arbeidsgiveren var denne gangen imponert over hennes kompetanse, og 

fokuserte ikke på begrensningene funksjonshemningen kunne medføre; noe som tyder på at 

tidligere arbeidsplasser hun har hatt praksis i, har lagt for stort fokus på hennes 

funksjonshemming (jf kapittel 5.5. Derfor, sier hun, det er arbeidsgivernes holdninger som er 

avgjørende for om en får jobb eller ikke og ikke bare NAV. Anne forteller videre at hun er 

mot lønnstilskudd, på tross av at hun får 50% av lønnen sin dekket av et slikt tiltak selv. Hun 
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forteller at hun godtar dette, siden hun ikke er i stand til å jobbe fulltid, men vil samtidig 

understreke at hun føler hun er i stand til å gjøre en like god jobb i sin aktuelle stilling som en 

funksjonsfrisk, siden hun jobber redusert.  

Annes negative erfaring med arbeidspraksis som et mindre nyttige arbeidsrettede tiltak er i 

samsvar med tidligere funn, som viser at tiltak som lønnstilskudd, hjelper bedre for å få den 

enkelte ut i betalt jobb, enn arbeidspraksis (Anvik 2006; Norvoll og Fossestøl 2010). 

 

4.5 Hvor mye utdanning?  

Alle mine informanter har fått dekket utdanning av NAV, via arbeidsavklaringspenger. AAP 

er et tiltak i regi av NAV, for å styrke den enkelte med funksjonsnedsettelser og deres 

arbeidsmulighet, samt redusere kostnader ved å ta høyere utdanning. NAV finansierer 

utdanningsløpet til mange personer med funksjonsnedsettelser, som eget arbeidsrettet tiltak 

(Grue 2014). Kravet for å få innvilget en slik ytelse er at den enkelte har en eller flere 

betydelige funksjonsnedsettelser (Arbeids- og sosialdepartementet 2017b).  

Hvor lenge informantene fikk dekket studier varierte fra informant til informant. De som 

søkte på profesjonsutdannelser fra starten, fikk dekket hele utdanningsløpet, som for noen tok 

7 år. For dem som begynte med bachelorgrad, ble derimot bare tre år dekket. Noen få av 

informantene som kun har bachelorgrad understreker at de ønsket å studere videre, eller 

begynne på en annen utdannelse for å styrke deres arbeidsmuligheter, ettersom de ikke fikk 

noe jobbtilbud. Lars og Lena forteller at de ble nektet videre økonomisk støtte av NAV for å 

studere mer fordi NAV på sin side mente det holdt med kun bachelor for å få jobb. 

 De mente at det ikke var nødvendig for meg å studere mer, det var nok med den bacheloren for å få 

meg jobb. De ville at jeg skulle begynne med arbeidssøkerkurs og sånne ting i regi av NAV, så ville jeg 

fortsatt få AAP (Lena). 

 

Lena ville ikke delta på jobbsøkerkurs og lignende, fordi hun så ikke noen fordel med dette. 

Derfor tok hun årsstudium i oversetting for å ha noe å gjøre mens hun lette etter jobb. Men 

siden hun ikke fikk jobb, fortsatte hun fram til bachelorgraden, hvor hun tok opp lån fra 

lånekassen for å finansiere studieløpet. Lars ønsket ikke å studere videre, siden NAV ikke 

ville finansiere utdanningsløpet, til tross for at han var arbeidsledig over en lang periode uten 
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å få bistand eller arbeidsrettede tiltak. Videre forteller Lars at han drev med frivillig arbeid og 

deltidsstudier; noe han ville fylle CV-en med, og for å ikke kjede seg hjemme. Mens Lena 

bestemte seg for å begynne på en annen bachelorgrad i språk, som førte til at hun fikk jobb. 

Lars og Lena følte at NAV motarbeidet deres ønsker, da de fortsatt kunne få ytelse fra NAV 

når de var arbeidsledige og holdt seg innendørs, men ikke når de ville ut og studere. Derfor 

har de tilegnet seg negative erfaringer med NAV. 

Lengre og mer yrkesrettet utdannelser, vil gi informantene bedre kvalifikasjoner og dermed 

styrke deres arbeidsmuligheter, viser tidligere funn (Anvik 2006; 2013; Vedeler 2013). Lena 

lyktes med å komme ut i arbeid da hun tok bachelor i språk, i stedet for å delta på 

jobbsøkerkurs i regi av NAV, slik Elin gjorde uten hell; jf 4.4.3.  

Tidligere studier beskriver NAV som en barriere for ansettelse, på grunn av stive og 

tidkrevende prosedyrer, med vekt på begrensninger og funksjonshemninger av 

tjenestemottakere, og autoritær holdning til sine brukere (Anvik 2006; Berge 2007; Grue 

2001; Legard og Terjesen 2010; Legard 2013; Nordrik 2008; Vedeler og Mossige 2009; 

Skarpaas og Svare 2014). Studiene om unge funksjonshemmede viser at de har mange 

negative opplevelser i møtet med hjelpeapparatet, på grunn av deres manglende kunnskap om 

slike personers behov for tilrettelegging, og deres rigide systemer. Ifølge informantene 

vurderer og utarbeider NAV tiltak som er svært standardiserte, tiltak mange opplever som 

formålsløse og urealistiske (Anvik 2006; Berg 2007; Legard og Terjesen 2010; Legard 2013; 

Nortrik 2008). Vedelers og Mossiges (2009) samt Skarpaas og Svares (2014) viser at 

manglende transport, tett oppfølging og sene hjelpemidler er de viktigste barrierene for 

informantenes arbeidsdeltagelse i arbeidslivet. Ifølge Anvik (2006) viser de fleste studiene 

kun de negative sidene ved NAV, og legger mindre fokus på de positive sidene. Selv om 

studiene viser at NAV har fungert som en byrde for mange med funksjonsnedsettelser, helt 

mot sin hensikt, har et mindretall positive erfaringer med NAV siden noen av dem har lyktes 

med å komme ut i ordinær jobb via hjelpeorganets bistand (Anvik 2006; 2013; Legard og 

Terjesen 2010). 

I samsvar med disse tidligere kvalitative studier, har mine informanter varierende subjektive 

opplevelser i møte med NAV i overgangen til arbeidslivet. Noen av dem som har vært 

arbeidsledige i enten kortere eller lengre perioder har ikke fått noe bistand eller tett 

oppfølging av NAV til å finne en tilpasset jobb. Derfor har de tilegnet seg mer negative 
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erfaringer med hjelpeorganet. Derimot har den økonomiske støtten NAV bisto noen av 

informantene med, vært til nytte. Og ikke minst framhever alle den økonomiske støtten de har 

fått til utdanningsløpet som gjorde det mulig for dem å ta høyere utdanning uten å måtte tenke 

på gjeld. 

 

4.6 Riktig utdanningsvalg, avgjørende for 

arbeidsmuligheter 

 

Tidligere studier viser at det ikke kun holder med utdanning, for personer med 

funksjonsnedsettelser for å komme ut i arbeid, men utdanningsretning og -nivå har også stor 

betydning (Anvik 2006; 2013; Borg 2008; Vedeler 2013). Vedeler viser gjennom sin 

doktoravhandling at de som har master, profesjonsutdannelse, eller annen spesifikk 

utdannelse, har hatt større sannsynlighet for å komme ut i arbeid enn andre. Dette blir 

bekreftet av Anviks funn (2006; 2013). Borg viser i tillegg at den enkeltes grad av 

funksjonshemning, har stor betydning for arbeidsdeltagelse. De som har relativt høy 

utdanning og en lettere grad av funksjonshemning, har større sannsynlighet for å finne arbeid, 

enn de med større funksjonshemning og ikke nødvendigvis lavere utdanning (Borg 2008).  

Flere av mine informanter framhever viktigheten av å velge en profesjonsutdannelse som er 

yrkesrettet, etterspurt og lett å få jobb med. De som kommer med slike poeng, er gjerne de 

som kom rett ut i jobb etter at de var ferdig utdannet. Rine er en av dem. Hun understreker at 

hun først vurderte å studere litteratur, men ombestemte seg, siden det ikke var så lett å finne 

jobb med slik utdannelse med synshemningen. 

Mye jeg hadde lyst til å holde på med. Jeg skjønte fort at hvis jeg skulle ha håp om å komme noen vei 

som funksjonshemmet akademiker, så måtte jeg ta noe som var jobbrelevant. Det kunne vært interessant 

å studere litteraturvitenskap og skrive en doktoravhandling om bruk av Bjørnstjerne Bjørnson. Men hvor 

mange slike jobber trengs det i et lite land som Norge? Så vurderte jeg litteraturvitenskap og teologi, 

men jeg endte opp med å ta psykologistudier.  Klar over at det fantes mange jobber innen psykologi, på 

den tiden (Rine). 

 

Tone tenker på samme måte som Rine, at man bør vurdere nøye, og ta den utdannelsen som er 

lett og mulig å få seg jobb i. 
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Før man begynner å studere er det viktig å tenke på: hvilken utdanning bør jeg ta for å kunne få jobb. 

Jeg er glad jeg ikke tok sosionomutdanningen. Det er så mange sosionomer og for vanskelig å få jobb. 

Det er viktig å tenke på hva som trengs, hvor det er lett å få jobb, tenke på forhånd (Tone). 

 

Dette sier Tone på tross av at hun valgte å studere spesialpedagogikk etter egen interesse, 

uavhengig av funksjonshemning. Hun ser i etterkant at man bør tenke nøye før man 

bestemmer seg for type studieretning. Men hun har ikke angret på valget av utdannelse. Dette 

selv om hun slet med å finne seg jobb med en gang, noe hun skylder på manglende stillinger 

den gangen. Anders og Christian forteller at de ikke ville lage begrensninger for seg selv når 

det gjelder deres utdanningsvalg, men begge understreker at de heller ikke ville velge en 

utdanning som kom til å skape problemer for dem, mht. å finne en passende jobb utfra deres 

behov. For eksempel nevner Anders at han ikke ville jobbe med noe som kunne være fysisk 

belastende, og nevner blant annet at han hadde «ikke blitt håndverker eller jobbet fysisk med 

kroppen», på grunn av funksjonshemningen. Derfor anbefaler han alle personer med 

funksjonsnedsettelser sterkt til ikke å velge en utdanning som krever mye tilrettelegging og 

dermed mye krefter av dem for å håndtere. Christian forteller at han ikke ville studere noe 

som var for visuelt basert og umulig for ham å mestre i arbeidslivet. Lena er enige med 

Anders og Christian, og forteller at hun ombestemte seg mht. å studere for å bli førskolelærer, 

og heller tok sosionomutdannelse etter at hun ble lam i 18års-alderen. 

Utsagnene fra disse informantene tyder på at alle fem var klar over effekten av 

utdanningsnivå og retning, og derfor har de planlagt nøye før de bestemte seg for type 

utdanningsretning, for å sikre seg passende jobb. Det er disse som greide å komme ut i 

ordinær stilling etter en normal søkeprosess, med unntak av Lena, som ikke kom ut i ordinær 

jobb før sin andre bachelorgrad i språk, noe hun mener skyldes egne forventninger og 

stillingenes krav.  

I motsetning til disse fem har de andre valgt ulike utdanningsretninger etter sine interesser, og 

ikke etter hva som er relevant for deres funksjonshemninger. For eksempel var Ivar interessert 

i elektronikk (sivilingeniør), selv om han sier dette studiet var litt krevende for synshemmede, 

fordi det var så visuelle arbeidsformer, noe som gjorde det alltid behov for tilrettelegging. 

Derfor bød studiet på en del utfordringer for ham, og han trodde det kunne bli vanskeligere å 

finne en jobb som var relevant med den utdannelsen. Likevel lyktes han i å finne jobb, selv 

om kompetansen hans ikke var direkte relevant for nåværende jobb, som kundekonsulent i et 

datafirma. Der imot lyktes ikke andre med å finne arbeid med den utdannelsen de valgte ut fra 
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interesse, da den var mindre yrkesrelevant. Lars og Elin, med henholdsvis master og bachelor 

i omtrent samme utdanningsretning, understreker at de har angret på å ha tatt en utdanning 

som ikke gir en yrkesrettet kompetanse og som ikke er så etterspurt på arbeidsmarkedet med 

deres funksjonshemninger.  

«Typisk problematikk, skal man velge noe som er nyttig eller noe som er morsomt. Jeg valgte noe som 

er morsomst, som ikke nødvendigvis er så nyttig» (Elin). 

 

Ifølge Elin var hun 20 år og tenkte ikke særlig mye på arbeidslivet på den tiden, da hun 

bestemte seg for å studere samfunnsvitenskap. 

Jens som ikke fullførte sin bachelorgrad i fysioterapi, hevder at han ikke har angret på at han 

begynte på en utdanning lite egnet for ham som bevegelseshemmet. Han var skolelei, og ville 

komme ut i jobb så fort som mulig.  

Mine funn bekrefter tidligere funn når det gjelder effekten av utdanning og utdanningsretning. 

Mitt datamateriale viser at økt utdanning og utdanningsretning bedrer jobbmulighetene 

betraktelig. Generelt har informanter som har utdannelser med spesifikke kompetanser og 

kvalifikasjoner hatt en normal jobbovergang, i tråd med tidligere forskningsfunn (Anvik 

2006; 2013; Vedeler 2013). 

4.7 Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg redegjort for informantenes ulike historier fra søkeprosessen og 

arbeidslivet. Informantene har varierende opplevelser og erfaringer i overgangen til 

arbeidslivet, avhengig av deres måte å finne seg jobb på. Hvordan informantene har funnet 

seg jobb er avhengig av en rekke faktorer som bidro til deres arbeidsdeltagelse. Fire 

hovedfaktorer viser seg å ha vært avgjørende i denne prosessen: Master- og 

profesjonsutdannelser, informantenes positive holdninger og motivasjon, sosialt nettverk og 

NAVs bistand. 

Utdanning har vist seg å være en helt avgjørende faktor for informantenes arbeidsdeltagelse. 

Tidligere forskning viser at utdanningsnivå og profesjonsutdannelser øker arbeidsdeltagelsen 

betraktelig (Anvik 2006; 2013; Vedeler 2013). Dette er i tråd med mine funn, hvor alle mine 

informanter har tatt høyere utdanning. Dessuten viser mitt datamateriale at desto mer 

spesifikk kompetansen er, desto større er sannsynligheten for å få jobb. Dette betyr igjen at 
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personer med funksjonsnedsettelser bør tenke seg nøye om utfra begrensningene og ta 

utdannelser der det er lett å få jobb uavhengig av funksjonshemning. Derfor kan vi hevde at 

høyere utdanning ikke er tilstrekkelig; men utdanningsnivå og -retning er avgjørende for den 

enkeltes arbeidsdeltagelse.  

For informantene uten spesifikk utdanning har innsats og motivasjon sammen med sosialt 

nettverk vist seg å være viktige faktorer. Derfor er både mestringsteori og teorien om sosial 

kapital viktige teoretiske rammer og perspektiver for å belyse informantenes situasjoner.  

Funnene viser at selvtillit, tro på egen kompetanse og kvalifikasjon samt deres motivasjon og 

positive livsholdninger kan anses som viktige mestringsstrategier for en vellykket vei ut i 

jobb. Flere av informantene har vært arbeidsledige overtid (ett til fire år), uten å miste troen 

på egen kompetanse. De har alltid gjort noe for å øke sine arbeidsmuligheter og søkt på jobb 

etter jobb fram til de kom ut i arbeid. Ut fra Antonovskys (1987) tre grunnleggende forhold: 

god forståelse for egen situasjon, tro på at det finnes løsninger og at det er meningsfullt å 

forsøke, får informantene kraft til å trosse utfordringer og påkjenninger. Funnene viser at 

personlig innsats også har hatt betydning for oppbygningen av et godt sosialt nettverk. Dette 

viste seg å være nyttig i søkeprosessen. Teorier om sosialt nettverk legger til grunn at 

personer som har gode, tillitsfulle og varige relasjoner til andre mennesker, har et godt 

utgangspunkt for å håndtere mange av livets utfordringer. Dette vet vi fra tidligere forskning, 

som viser at sosial kapital i form av sosiale nettverk er en viktig ressursformidler (Schiefloe 

2015; Wollebæk og Segaard 2011).  Mine funn tyder på at sosialt nettverk er spesielt viktig 

for personer med funksjonsnedsettelser i den vanskelige overgangen til arbeidslivet. Den 

forskningen som finnes støtter dette (Andersen og Skarholt 2014; Windspoll 2012). 

NAV har som et overordnet mål å få flest mulig ut i inntektsgivende arbeid. Men studiets 

funn viser at NAV har hatt varierende betydning for informantenes arbeidsdeltagelse. På den 

ene siden har NAV finansiert alle informantenes utdanning og bistått dem som har hatt behov 

for økonomisk hjelp når de har funnet seg jobb. På den andre siden har NAVs standardiserte 

vurderinger vært til lite hjelp for informantene som hadde behov for hjelp og bistand til å 

finne en tilpasset jobb. Tidligere studier støtter mine funn i det de viser at NAVs tiltak ikke er 

individuelt rettet og til lite hjelp for den enkelte. Dette tyder på at NAV bør øke sin 

kompetanse om hvilke behov personer med funksjonsnedsettelser har, og involvere seg mer i 

denne gruppens problematikk. I tråd med tidligere studier, tyder også min undersøkelse på at 



58 

 

jobbsøkere med funksjonsnedsettelser har behov for individuelle tiltak, snarere enn 

standardiserte jobbsøkerkurs og lignende. 
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5 Jobbintervju: Stigma og 

anerkjennelse 

 

5.1 Innledning 

Mange personer med synlige funksjonsnedsettelser møter utfordringer i overgangen 

til arbeidslivet. Funksjonshemningen blir ofte retningsgivende for personens identitet 

eller arbeidsgivernes fortolkninger av dem. Goffman (1963) betegner slike forhold 

som stigmatiserende, og stigmabegrepet er ofte brukt i sosiologi, for å betegne dem 

som blir utsatt for forskjellsbehandling. Stigmatisering innebærer at personer som 

har et synlig kjennetegn som skiller den enkelte ut fra majoriteten– eller det som blir 

sett på som normalt - blir tillagt ulike roller, som gir mindre status. Personer med 

funksjonsnedsettelser føler ofte at deres funksjonshemninger får en egen plass og 

betydning, i relasjoner og sosiale situasjoner. De opplever at de får uønsket særbehandling, 

eller identifiseres på bakgrunn av deres synlige funksjonshemninger. Funksjonshemningen 

blir det sentrale premisset omgivelsene identifiserer dem ut fra (Anvik 2013; Grue og Rua 

2013). Dette skaper en barriere for mange funksjonshemmede jobbsøkere, og gjør det 

vanskelig å delta i yrkeslivet på lik linje med funksjonsfriske. 

Tidligere forskning viser at personer med funksjonsnedsettelser blir stigmatisert på en rekke 

arenaer i samfunnet (Anvik 2006; 2013; Berge 2007; Flataas 2013; Grue 2001; Kassah og 

Kassah 2009; Grue og Rua 2013; Nordtrik 2008; Norvoll og Fossestøl 2010; Øverby og 

Hammer 2006; Tøssebro 2010; 2012). De kan bli utsatt for stigma både i møte med fremmede 

folk, under utdanning og i andre sammenhenger (Flataas 2013; Grue 2001; Windspoll 2012). 

Jobbintervju er den siste barrieren før en får tilbud om jobb, og undersøkelsene viser at mange 

jobbsøkere med funksjonsnedsettelser føler seg stigmatisert eller diskriminert i intervjuene, 

og opplever at deres kompetanse kommer i skyggen av funksjonsnedsettelsen (Anvik 2013). 

Noen hevder at en viktig årsak til diskriminering, og særlig av personer med 

funksjonsnedsettelser, kommer av at tilbudet på arbeidskraft lenge har vært større enn 

etterspørselen. Dette bidrar til at ledere er selektive i valg av ansatte og ekskluderer marginale 

arbeidstakere (Kassah og Kassah 2009). En annen faktor er det moderne arbeidsmarkedet som 
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er preget av økende grad av effektivisering og rasjonalisering, hvilket gir lite rom for 

fleksibilitet og tilgjengelighet for funksjonshemmede (Gjertsen 2013; Kassah og Kassah  

2009). En tredje faktor er negative holdninger hos arbeidsgivere, som kan generalisere, og 

feilaktig tenke at personer med fysiske funksjonshemninger ikke er like arbeidsdyktige som 

befolkningen for øvrig (Borg 2008; Gjertsen 2013). En kompleks kombinasjon av forhold kan 

få mange arbeidsgivere til å velger å ansette «funksjonsfriske» jobbsøkere. Studier viser at 

selv om mange greier å finne seg jobb, beskriver funksjonshemmede en krevende prosess, 

hvor de føler seg stigmatisert av omgivelsene (Anvik 2006; 2013; Bakken 2012; Berge 2007). 

Senere i dette kapitlet vil jeg presentere slike funn nærmere og sammenligne med det mine 

informanter forteller. Stigma blir det sentrale teoretiske perspektivet. Men først vil jeg gi en 

kort presentasjon av stigmateori, før hver enkelt informant blir presentert som case i 

forbindelse med jobbsøkeprosessen. 

5.2 Stigmateori 

 

Samfunnsforskeren Erving Goffman regnes som en sentral teoretiker innen sosiologi, og 

særlig innenfor den mikrointeraksjonistiske retningen. Han har bidratt med en rekke teorier og 

begreper i denne retningen, som har fått stor plass i sosiologistudier (Aakvaag 2008; Collins 

1994; Tøssebro 2010). Blant annet er han kjent for å ha utviklet begrepet stigmabegrepet i 

egen boka, «Stigma: notes on the management of spoiled identity» (1963) (oversatt til: 

«Stigma; om håndtering av en forspilt identitet», se Tøssebro 2010: 66). Begrepet «stigma» 

ble sentralt på 1960-tallet, spesielt innen avviksosiologi. Ifølge Goffman er samfunnet bygget 

opp av en rekke situasjoner, relasjoner og interaksjoner på mikronivå mellom individer og 

små grupper av mennesker som er i samhandling med hverandre. Derfor mener han at stigma 

er rasjonelt og situasjonelt, dvs. at mennesker føler og erfarer stigma i relasjon til hva andre 

gjør eller ikke gjør, hva de sier eller ikke sier (Kassah og Kassah 2009: 51). Altså er stigma i 

en sammenheng, ikke nødvendigvis tilstede i en annen sammenheng. Goffman mener på 

bakgrunn av dette, at begrepet stigma ikke er et absolutt fenomen, men en prosess som er 

avhengig av interaksjonen i en spesifikk kontekst (Goffman, 1963: 138-140). Goffman er 

opptatt av hva stigma utløser av reaksjoner fra andre, og forbinder det med en komplisert 

tilstand, men åpent negative reaksjoner har ikke stor plass i hans beskrivelser. Hans versjon av 

stigma dreier seg mer om subtile ekskluderende mekanismer, som bidrar til ubevisst 
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diskriminering, understreker Tøssebro (2010). Ifølge Goffman oppstår stigma «når det ikke er 

samsvar mellom den enkeltes virtuelle, sosiale identitet, og den faktiske, sosiale identitet» 

(1963: 12). Dette gjelder for eksempel når en arbeidsgiver nedvurderer jobbsøkerens 

arbeidsevne, basert på vedkommendes funksjonshemning. Ifølge Goffman (1963: 14) finnes 

det tre ulike former for stigma:  

1. Fysiske misdannelser: Synlige, fysiske tegn som skiller den enkelte ut fra 

majoriteten.  

2. Atferd eller karakter: Bestemte trekk ved det enkeltes individs karakter eller 

atferd, som oppfattes som unormal eller avvikende. Mennesker med psykiske 

lidelser, rusmisbrukere, alkoholikere, kriminelle og andre med mer usynlige tegn, 

kan være eksempler på denne formen for stigma. 

3. Gruppestigma, dvs. stigma på grunn av rase, nasjon eller religion: Stigma kan 

overføres til alle medlemmer av samme gruppe, familie osv. 

Informantene som har deltatt i denne studien har den fysiske formen for stigma, men de kan 

også utsettes for gruppestigma siden mange personer med funksjonsnedsettelser føler at de 

blir identifisert utfra gruppeidentiteten som funksjonshemmet og ikke utfra deres personlige 

identitet. 

Ifølge Grue (2004: 137) beskriver Goffman tre strategier som kan benyttes når en person har 

uønskede egenskaper som skaper stigma: For det første «covering» (tildekking), en strategi som 

den med et synlig stigma kan bruke for å hindre at kjennetegnet vedkommende har, kan 

overskygge deres andre egenskaper, i samhandling med andre.  

For det andre «withdrawal» (tilbaketrekking), hvor man prøver aktivt å unngå møter med «de 

normale» (Grue 2004: 137). For det tredje «passing» (å passere), ulike strategier personer med 

et usynlig stigma bruker, for å skjule sin annerledeshet. Her vil ikke den enkeltes 

funksjonshemning være synlig, derfor ønsker det enkelte individ å gi minst mulig informasjon 

om egen sykdom, fram til vedkommende blir kjent med andre. Dette gjør at deres 

annerledeshet kommer i bakgrunnen, og vekker ikke andres oppmerksomhet (Grue 2004: 137; 

Schanke 2005: 61). Corrigan deler i likhet med Goffman, stigma i to deler: Offentlig stigma 

og selvstigma. Med «offentlig stigma’ mener Corrigan stigma i form av fordommer og 

stereotyper den generelle befolkning har, mot personer som skiller seg negativt ut. Med 
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‘selvstigma’ mener han stigma som en person internaliserer, noe som bidrar til redusert 

selvtillit og mestringstro – selvdiskriminering (Corrigan i Byrkje 2014: 8).  

Scambler og Hopkins har bidratt med en egen teori, i debatten om stigma (Scambler og 

Hopkins i Kassah og Kassah 2009: 48). Ifølge dem er stigma et generelt begrep som kan 

brukes om ulike forhold, egenskaper eller trekk som bidrar til å stemple et menneske som 

kulturelt uakseptabelt og nedvurdert. De deler også, i likhet med Corrigan, stigma inn i to 

deler: Påført («enacted») og følt («felt») stigma (Kassah og Kassah 2009: 48). Med «påført 

stigma menes det stigma som gjør at mennesker blir diskriminert, fordi de ikke er sosialt 

aksepterte» (2009: 48). Mens «følt stigma er en konsekvens av påført stigma», og handler for 

eksempel om funksjonshemmedes redsel knyttet til andres oppfatning av 

funksjonshemningen, og det å oppleve påført stigma (2009: 48. Ifølge Scambler og Hopkins 

er følt stigma mer alvorlig enn påført stigma, fordi det har satt sitt preg på individet. De har 

internalisert denne formen, som er kilden til deres ulykkelighet, fortvilelse og ikke minst 

dårlig selvbilde, på grunn av påført stigma. Forfatterne Scambler og Hopkins betrakter derfor 

følt stigma som en mer forstyrrende tilstand enn påført stigma, men dette mener Kassah og 

Kassah det er vanskelig å avgjøre, når en person ikke har erfart påført stigma i virkeligheten.  

 

5.3 Informantene og jobbintervju 

Case 1: Jens mener det som er viktig å opplyse om i en jobbsøknad, er egne kvalifikasjoner 

med betydning i jobbsammenheng. Derfor mener han at funksjonshemningen ikke er relevant 

i forbindelse med jobb, og man trenger ikke bli diskvalifisert på grunn av det. Han har dermed 

ikke pleid å opplyse om sin funksjonshemning, men i det siste jobbintervjuet, hvor han fikk 

tilbud om jobb, visste de på forhånd at han var bevegelseshemmet. 

Case 2: Lena forteller i likhet med Jens at hun er imot at jobbsøkere med 

funksjonsnedsettelser skal opplyse om sin funksjonshemning i jobbsøknader, på grunn av 

faren for diskriminering. Derfor har hun ikke informert om sin funksjonshemning i 

forbindelse med de jobbene hun har søkt på. Hun forteller at hun har vært på tre-fire 

jobbintervjuer, etter fullført bachelorgrad i sosialt arbeid (sosionom), uten å få noe jobbtilbud. 

Siden hun nå jobber som frilanser, har hun ikke vært på noe jobbintervju i forbindelse med 

denne stillingen. 
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Case 3: Lars forteller at han har søkt på stillinger kun i offentlig sektor. Derfor har han i 

motsetning til Jens og Lena pleid å opplyse om sin funksjonshemning i jobbsøknadene, sier 

han, siden mesteparten av offentlig sektor har inngått IA-avtalen, som omhandler plikt til å 

tilrettelegge arbeidsplassen for jobbsøkere med funksjonsnedsettelser. Ifølge Lars følte han 

seg som en avviker ved å ikke få noe jobbtilbud på så lang tid, og skylder både på 

funksjonshemningen sin og manglende arbeidserfaring som viktige årsaker.  

Case 4: Elin opplyser at hun har søkt på mange jobber, men har blitt innkalt til kun to 

jobbintervjuer, uten å få tilbud om jobb. Hun skylder også på en kombinasjon av 

funksjonshemningen, manglende arbeidserfaring og sosialt nettverk. For nåværende stilling 

var det ikke noe jobbintervju, da hun fikk tilbudet om jobben gjennom sin venninne, og NAV 

steppet inn og dekket lønnen hennes fra starten. 

Case 5: For Anders har det variert om han opplyste om sin funksjonshemning eller ikke, 

avhengig av type stilling og arbeidsplass. Han har søkt på 15-20 jobber uten å få noe tilbud. 

Han skylder både på sin funksjonshemning og sin kompetanse, som hovedgrunner til at han 

ikke fikk noen av jobbene. Ifølge Anders har han vært på intervjuer i forbindelse med alle de 

tre stillingene han har hatt. 

Case 6: Ivar forteller at han var veldig redd for å ikke komme ut i arbeid, på grunn av 

omgivelsenes holdninger og reaksjoner til hans synshemming, og manglende arbeidserfaring. 

Derfor opplyste han ikke om sin synshemming i søknaden, men varslet arbeidsgiver om det 

etter at han ble innkalt til jobbintervju, og fikk tilbud om ansettelse.  

Case 7: I likhet med flere av de andre vil ikke Christian opplyse om sin synshemming i 

jobbsøknader, fordi han mener det ikke har noe med jobben å gjøre. Men akkurat som Ivar, 

varslet han om det etter at han ble innkalt til intervju. 

Case 8: I likhet med Lars, har Tone opplyst om sin synshemning i alle jobbsøknadene hun har 

sendt ut, fordi hun mener hun ser på det som en viktig ressurs. Ifølge henne har hun fått to 

stillinger på jobbintervjuer. 

Case 9: Anne sier hun alltid har informert om sine funksjonshemninger i søknadene, og 

mener det er viktig at arbeidsgivere tar avgjørelsen om de er villige til å ansette personer med 

funksjonsnedsettelser før intervjutidspunktet, heller enn etterpå. Hun tror det ikke har noe å si 

for arbeidsgivere om de får vite om funksjonshemningen tidlig eller sent, da fordommer vil 

spille inn likevel.  
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Case 10: Rine forteller at hun fikk jobbtilbud på den første stillingen hun søkte, uten et 

formelt jobbintervju. I forbindelse med sin nåværende stilling ble hun innkalt til intervju, men 

da visste de hvem hun var og var informert om hennes synshemning.  

 

Forskningsspørsmålet som skal besvares i dette kapitlet er: Hvilke oppfatninger og meninger 

har informantene dannet seg i interaksjon med arbeidsgivere på jobbintervju? 

 

5.4 Hva er et jobbintervju? 

Jobbintervjuet er en hendelse der jobbsøkerens kvalifikasjoner skal settes i sentrum (Vedeler 

2013: 54). Det er ingen formelle krav om hvordan et jobbintervju skal gjennomføres, da det 

vil variere fra jobb til jobb (Sande 2012). Ifølge karrierestart.no finnes det åtte typer 

jobbintervju, hvor det såkalte «tradisjonelle jobbintervjuet» er mest utbredt. 

Med det tradisjonelle jobbintervjuet menes det jobbintervjuet hvor arbeidsgiveren og den 

aktuelle jobbsøkeren møtes fysisk, og hvor jobbsøkeren svarer på en rekke jobbrelevante 

spørsmål som er viktig for arbeidsgiveren å vite før ansettelse. Det finnes ingen formelle krav 

om hvordan et slikt jobbintervju skal gjennomføres, men ut fra arbeidsmiljøloven, er det en 

rekke private spørsmål som arbeidsgiveren ikke har lov til å stille. Blant annet har 

arbeidsgiveren ikke lov til å stille spørsmål om politisk syn, medlemskap i 

arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, religion og livssyn, graviditet, adopsjon og 

familieplanlegging (Arbeidsmiljøloven 2005; Sande 2012). Etter diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven (2013) er det også forbudt å diskriminere personer på grunn av 

funksjonsnedsettelser, i arbeidsforhold. 

Seniorrådgiveren Peter Knudsen i personalhuset startkarriere.no peker på at selv om det 

finnes en rekke regler for å beskytte den enkelte jobbsøkeren i private saker, er ikke reglene 

entydige. Han hevder at mange arbeidsgivere spør mye mer enn det som er jobbrelevant, om 

ting som er privat, men ligger i gråsonen (Sande 2012).  

 



65 

 

Undersøkelser blant personer med funksjonsnedsettelser  viser at mange funksjonshemmede 

jobbsøkere forteller om hvordan deres funksjonsnedsettelser blir det sentrale 

orienteringspunktet i jobbintervjuer (Anvik 2013; Grue og Rua 2013). I dette kapitlet skal jeg 

presentere informantenes oppfatninger fra jobbintervjuer, i situasjoner hvor informantene og 

arbeidsgivere har vært ukjente for hverandre. Her er kategoriseringen og samhandlingen 

mellom dem basert på observerbare kjennetegn og ikke på nærmere kjennskap til personlige 

egenskaper. Hvilke oppfatninger og erfaringer mine informanter har fra jobbintervjuer kan 

grovt sett deles i to hovedkategorier; noen har negative erfaringer (stigmatisering), mens 

andre har positive erfaringer (anerkjennelse). 

 

5.5 Opplevd stigma  

Mange av informantene tror stereotypier og fordommer som omgivelsene har skapt om dem, 

er årsaken til at de har negative opplevelser fra jobbintervjuer. Noen mener at de har dårlig 

opplevelse fra jobbintervjuer fordi deres funksjonshemninger ble det sentrale temaet, det som 

fikk mest oppmerksomhet, mens andre kognitive og personlige egenskaper som var 

jobbrelevante ble undervurdert eller usynliggjort. 

Flere av informantene har vært i jobb hele tiden og har ikke vært arbeidsledige, mens andre  

har vært arbeidsledige enten i korte eller lengre perioder. Derfor har noen av informantene 

vært på flere jobbintervjuer uten å få noe jobbtilbud, og de har dermed flere erfaringer å 

fortelle om. Jens og Tone har begge søkt på mellom 20 og 30 stillinger, og har vært på i 

underkant av ti jobbintervjuer, uten å få noe jobbtilbud. Hos andre har dette variert mer. Jens 

understreker at han har hatt en god opplevelse fra det siste jobbintervjuet, hvor han fikk 

jobben. Dette tyder på at han ikke har gode erfaringer fra tidligere intervjuer, siden han bare 

trekker frem det positive ved det siste. Tone tror hun har vært på ca. ti intervjuer, før hun fikk 

tilbud om jobb i løpet av de seks månedene hun var arbeidsledig og jobbsøker. Hun uttrykker 

misnøye med erfaringen fra intervjuene, og spesielt fra det der hun fikk jobb.  

"De hadde typisk dumme spørsmål, mye uprofesjonelt. Det må jeg si. Det imponerte meg ikke" (Tone). 

 

Tone forteller at de som intervjuet henne virket skeptiske på grunn av hennes synshemning, 

og hun fikk mange spørsmål hun mener ikke hadde noe med hennes faglige kompetanse og 

jobben å gjøre. Ifølge Tone var hun nummer to blant fire søkere. Den første takket nei, 
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dermed fikk hun stillingen etter jobbintervjuet. Hun mener at hun fikk jobben fordi de var 

nødt til å gi henne den, siden hun var den eneste kvalifiserte søkeren, etter at den første trakk 

seg. Derfor sier hun at hun har tenkt i etterkant at hun har valgt riktig type utdanning, da 

arbeidsgiver ikke kunne stigmatisere henne ved å forbigå henne, når andre jobbsøkere ikke 

hadde de rette kvalifikasjonene. Det var nødvendig å tilby henne stillingen selv om hun følte 

at intervjuerne var preget av fordommer mot hennes funksjonshemning, i tråd med «offentlig 

stigma». 

I likhet med Tone har heller ikke Lars positive erfaringer fra sitt andre jobbintervju hvor han 

fikk tilbud om jobb. Ifølge Lars  har han søkt på mer enn 100 stillinger, i løpet av de 18 

månedene før han fikk noe jobbtilbud, og forteller sin opplevelse fra jobbintervjuet slik. 

Oi, det var veldig fælt. Det var fire stykker til stede når jeg ble intervjuet. De stilte de vanskeligste 

spørsmålene; altså hva vet du om ditt og datt... Jeg tror ikke de har hatt noen søkere med 

funksjonsnedsettelser i det hele tatt. De var sånn ‘Hvordan fungerer det for deg å jobbe her?’ (Lars ). 

 

Ifølge Lars var han én av 300 søkere på den stillingen og følte seg veldig nervøs og utrygg, 

fordi han mener at han fikk mange vanskelige spørsmål om hvordan arbeidsoppgavene skulle 

kunne gjennomføres med nedsatt bevegelsesevne, noe han ikke var forberedt på og heller ikke 

hadde kontroll på. En annen grunn til det var at intervjueren ikke hadde erfaring med personer 

med funksjonsnedsettelser, som gjorde at de stilte mange uforventede spørsmål knyttet til 

funksjonshemmingen. Videre forteller han at nestsjef og øverste sjef begynte å krangle seg i 

mellom, om han kunne ansettes i det hele tatt, på grunn av funksjonshemmingen og 

utfordringer med det. Derfor trodde han ikke at han kom til å få jobben etter intervjuet, men 

fikk den likevel. Han tror hovedgrunnen var at den øverste sjefen var motivert for å ansette 

ham, og sto på sitt. Funnene tyder på at Lars  kunne risikert å bli tillagt rollen som syk, og 

dermed nedvurdert på grunn av sin funksjonshemming. Utfra «påført stigma» ble Lars  

diskriminert av den ene sjefen som ville nekte ham jobb. Lars opplyser at bedriften han er 

ansatt i er en IA-bedrift. IA-bedrifter har inngått intensjonsavtale hvor de tar på seg ansvaret 

for å tilrettelegge arbeidsplasser for jobbsøkere som har behov for det, jf kapittel 2 om 

intensjonavtale. Den øverste sjefen kan ha hatt dette i tankene.  

Anne har også tilegnet seg mest negative erfaringer fra jobbintervjuer. Selv har hun vært på 

15 intervjuer i forbindelse med de omtrent 250 jobbsøknadene hun har sendt til ulike 

arbeidsplasser, og sier at hun kunne skrevet en bok om arbeidsgivernes holdninger, ut fra egne 

erfaringer fra intervjuene. Riktignok forteller Anne om blandede erfaringer, men hevder 
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samtidig at det ofte var flest spørsmål knyttet til funksjonshemningen og utfordringer med det, 

og mindre fokus på henness faglige bakgrunn. 

"På selve intervjuet har på en måte arbeidsgiverne vært interesserte, men ofte har det blitt spørsmål om 

faktiske tilrettelegging, i stedet for å snakke om faglige spørsmål." (Anne). 

 

Anne sier at hun har fått inntrykk av at flere arbeidsgivere har vært interessert i å kalle henne 

inn til jobbintervju, uten å ha noe ønske om å ansette henne i etterkant, på grunn av usikkerhet 

rundt hennes funksjonsnedsettelse. 

Så mange tenker: ‘Ja du er funksjonshemmet ja; kjekt å ha deg her, men du skal jo egentlig ikke jobbe. 

Mange arbeidsgivere som skriver at de oppfordrer funksjonshemmede til å søke, men det virket at de har 

ingen plan for deg når du kommer på et intervju» (Anne). 

 

Ifølge Anne har hun blitt utsatt for «påført stigma», siden hun har opplevd flere ganger å ikke 

få noe jobbtilbud på grunn av at arbeidsgivere har nedvurdert hennes kompetanse og fokusert 

på funksjonshemmingen. 

Jobbsøkere med funksjonsnedsettelser har ikke den samme muligheten som funksjonsfriske 

jobbsøkere, til å fremstå «normale» eller som «alle andre», overfor arbeidsgivere. Mange 

uttaler at det første inntrykket arbeidsgivere får, er på bakgrunn av den enkeltes synlige 

funksjonshemning. De observerbare kjennetegnene, eller annerledesheten, utløser ulike 

væremåter og forståelsesformer, fra arbeidsgivere som ikke kjenner til personer med lignende 

funksjonsnedsettelser. I noen tilfeller blir funksjonshemningen mer synliggjort enn i andre 

tilfeller (Grue 2001). Hvordan arbeidsgiverne forholder seg til jobbsøkere med 

funksjonshemninger kommer an på både type funksjonshemning, og hvor synlig denne 

funksjonshemningen er i utgangspunktet. I Annes tilfelle var funksjonshemningen både synlig 

og kompleks, siden hun har multifunksjonshemning. Multifunksjonshemningen kan ha vært 

en viktig faktor for noen av arbeidsgivernes nedvurdering av hennes kompetanse og andre 

personlige, individuelle egenskaper, tror hun. I tillegg understreker Anne at hun noen ganger 

ikke har fått jobbtilbud fordi arbeidsgiverne var redde for kollegaenes reaksjoner. En annen 

faktor Anne skylder på, er seg selv, siden hun ikke er i stand til å jobbe 100%, som mange 

arbeidsgivere har behov for; dette er i samsvar med tidligere forskning som viser at 

arbeidsgivere velger fleksible og effektive arbeidstakere (Anvik 2006; Borg 2008; Gjertsen 

2013).  

Stigma bidrar til økt sosial avstand. I dag knytter man ordet stigma til et negativt eller et 

nedvurderende kjennetegn, som skaper sosial avstand, på grunn av samfunnets og den 
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enkeltes forventninger og ønsker (Tøssebro 2010: 65). Denne avstanden kan virke som en 

subtilt ekskluderende mekanisme for personer med funksjonsnedsettelser. Tone, Lars  og 

Anne prøver å håndtere stigma, når de reagerer bevisst på de følelser og erfaringer som er et 

resultat av at de er annerledes i negativ forstand. Disse tre informantene, mener at deres 

synlige funksjonshemninger ble tilskrevet negative egenskaper, noe som sterkt preget 

arbeidsgivernes oppfatning av dem. Teorien om stigma legger som sagt til grunn at personer 

med synlige funksjonsnedsettelser lett blir tildelt en sosial status, som overskygger alle øvrige 

egenskaper; den typen sosial status kaller sosiologen Howard Becker (Grue 2001) for en 

masterstatus.  

Ifølge Grue (2001) representerer stigma et negativt kjennetegn, en uønsket form for 

forskjellighet. Lars, Tone og Anne forteller om å ha opplevd seg annerledes, i den forstand at 

deres funksjonshemninger ble utgangspunktet for deres sosiale identiteter. Grunnet deres 

kompetanse forventet de ikke å bli utsatt for offentlig eller påført stigma; altså å møte 

fordommer og stereotypier og ikke bli sosialt akseptert i jobbsammenheng.  

Signalene vi møter fra omgivelsene til daglig har stor innvirkning på hvordan vi oppfatter oss 

selv, og hvordan vår adferd er (Goffman 1992). Samfunnets signaler er ikke alltid like tydelige, 

og ulike deler av samfunnet gir ulike signaler. Signalene som Lars, Tone og Anne har plukket 

opp i interaksjonene med arbeidsgivere, oppfattes av dem som stigmatiserende, da de følte at 

de ble behandlet annerledes. Ifølge Goffman (1963: 3) bidrar ikke alle uønskede egenskaper 

til stigma, men bare de egenskapene som er i strid med vår stereotypi, av hva en gitt type 

person skal være. Stigma oppfattes av Goffman som rasjonelt og situasjonelt. Hva og hvem 

som blir stigmatisert er sosialt konstruert, og endres over tid. Goffmans perspektiv er i 

overenstemmelse med Michel Foucault sitt. Etter Foucaults perspektiv er funksjonshemning 

sosialt konstruert, eller et produkt av samfunnets rolleforventninger (Schanke 2005: 51). 

Arbeidsgivere har makten til å forme jobbintervjusamtalene, temafokuseringen, osv. Det 

stemmer med noen av informantenes negative opplevelser, hvor deres synlige 

funksjonshemninger ble jobbintervjuets sentrale tema, etter arbeidsgivernes ønsker. Dette var 

for eksempel tilfellet med Lars: Han følte seg stigmatisert på jobbintervjuet, da en av 

intervjuerne ville nekte ham jobben, mens den andre intervjueren var villig til å ansette ham. 

Dermed kan det, ut fra Goffmanns stigmateori, sies at stigma ikke kun er rasjonelt. Det kan 

også være personavhengig, på grunn av negativ stereotypi. Men den øverste sjefen, i Lars sitt 

tilfelle, var villig til å trosse utfordringene de risikerte å oppleve med ham. Dette kan være 

relevant for å analysere Annes og Tones tilfeller. Dersom alle jobbintervjuene de har vært på 
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var preget av stigmatiserende holdninger, ville de neppe ha fått tilbud om jobb i det hele tatt. 

Derfor kan mine funn tyde på at en person som opplever å generelt bli stigmatisert, ikke 

nødvendigvis blir utsatt for det i enhver sammenheng, som også Goffmans teori tilsier. 

Manglende erfaring og kunnskap bidrar til fordommer. Ifølge Goffman (1963) og Corrigan 

(Byrkje 2014) forekommer stigma i form av stereotypier i samfunnet, på grunn av for lite 

informasjon, feilinformasjon, forhåndsdømming, og frykt for det ukjente. 

Tone fikk tilbud om profesjonsstilling, som hun er kvalifisert til, selv om hun mener hun fikk 

mange irrelevante spørsmål knyttet til hennes funksjonshemming. Disse spørsmålene kan 

skyldes intervjuernes manglende kunnskap, og kjennskap til personer med lignende 

funksjonshemninger. Dette uten at de er klar over at de med så mange private spørsmål skaper 

en negativ opplevelse for Tone. Arbeidsgiver ville derimot neppe ha tilbudt henne jobben, 

selv om hun var kvalifisert, dersom meningen var å stigmatisere henne. Dette kan også ha 

vært tilfellet for Lars. Ifølge Lars fikk han mange spørsmål knyttet til funksjonshemningen 

sin, og hvordan jobben skulle kunne utføres med denne. Arbeidsplassen hvor Lars har vært på 

jobbintervju, hadde behov for å stille ham spørsmål om funksjonshemningen, siden de ikke 

har hatt ansatte med lignende funksjonshemninger tidligere. For det andre var ikke hans 

utdanning så sentral i jobben som kontrollmedarbeider, og han fikk tilbud om utdanningskurs 

innenfor sitt arbeidsområde ved siden av jobben. Derfor kan det hende at arbeidsplassen ikke 

har hatt behov for å spørre mye mer om type kompetanse og utdanning, enn det som har stått 

på CV-en og søknaden han sendte inn. I Annes tilfelle var det verre, siden hennes utdanning 

var relevant i forhold til de jobbene hun søkte på. Arbeidsgiverne burde ha lagt større vekt på 

jobbrelevant kompetanse og utdanning, i stedet for å fokusere på hennes funksjonshemning – 

selv om det også er delvis relevant å spørre noe om dette, med tanke på tilrettelegging.  

Funnene viser at Tone, Lars og Anne opplever at de har blitt utsatt for stigmatiserende 

holdninger, basert enten på manglende kunnskap og informasjon om dem, blant de aktuelle 

arbeidsgivere eller på nedvurderende holdninger. Jobbstrategien utarbeidet av regjeringen, og 

tidligere studier bekrefter dette. De viser også at stigma fortsatt eksisterer blant mange 

arbeidsgivere, noe som er en stor barriere for yrkesdeltagelse blant funksjonshemmede. 

Regjeringens handlingsplan, kalt «jobbstrategi», har som mål å iverksette generelle og 

konkrete tiltak, for å øke yrkesdeltagelsen blant unge personer under 30 år. Ifølge 

jobbstrategien er det fire hovedbarrierer, knyttet til den lave andelen av personer med 

funksjonsnedsettelser i arbeidslivet: En diskrimineringsbarriere, en kostnadsbarriere, en 

produktivitetsbarriere og en informasjons- og holdningsbarriere. Diskrimineringsbarrieren 
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innebærer at personer med nedsatt funksjonsevne utsettes for påført stigma, og dermed 

diskriminerende holdninger og handlinger når de skal søke arbeid. Informasjons- og 

holdningsbarrieren innebærer mangel på informasjon om det som avviker fra «normalen», og 

kan unødvendig hindre ansettelse av arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne 

(Arbeidsdepartementet 2012) i istedenfor, jf kapittel 2.3. Disse to barrierene kan omfattes av 

stigmateori. De to siste barrierene er knyttet mer til effektivitet og ekstra utgifter, siden 

produktivitetsbarrieren går ut på at mange arbeidsgivere ikke tror personer med 

funksjonsnedsettelser er like arbeidsdyktige, raske og flinke som funksjonsfriske. 

Kostnadsbarrieren går ut på at mange tror det vil koste dem mye å ansette noen med spesielle 

behov, på grunn av fysisk og praktisk tilrettelegging. Det er ikke alle som er klar over at 

tilpasning skal dekkes av det offentlige, jf kapittel 2.2. 

Panelstudiene gjennomført av forskeren Cecilie Anvik, blant personer med 

funksjonsnedsettelser, viser at mange av informantene de intervjuet, mente å ha blitt utsatt for 

stigma (Anvik 2006; 2013). Studienes funn viser at mange personer uten høyere utdanning 

følte seg stigmatisert, hvor deres personlige ressurser og evne ble nedvurdert i møte med 

hjelpeapparatet (NAV), som bistod med hjelp i overgangen til enten videre utdanning, eller 

rett ut i jobb (Anvik 2006). Anviks andre studie, hevdet at de har blitt stigmatisert på veien til 

arbeidslivet. Deltagerne skylder stort sett på negative holdninger fra omgivelsene, som 

undervurderer deres kompetanse. Noen ble nektet jobb etter at arbeidsplassen fikk vite om 

deres funksjonshemninger, andre følte seg stigmatisert på jobbintervjuer, hvor deres 

kompetanse ble nedvurdert på tross av relevant utdannelse (Anvik 2013). Flere andre studier 

viser at personer med funksjonsnedsettelser forteller om en vanskelig overgang til 

arbeidslivet, preget av fordommer og stereotypier. Bakkens (2012) og Berges (2007) studier 

viser at informantene som de har intervjuet, forteller om en krevende overgang til arbeidslivet 

hvor de følte seg stigmatisert på grunn av omgivelsenes manglende kunnskap som 

usynliggjorde deres kompetanse og positive egenskaper. 
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5.6 Opplevd anerkjennelse 

  

I motsetning til Anne, Lars og Tone har andre høstet positive erfaringer med jobbintervjuer. 

Flere av dem har kun vært på et intervju, hvor de fikk jobbtilbud med én gang. Ivar er en av 

dem som fikk jobb rett etter studieslutt, på første søknad. Ifølge ham var det et hyggelig 

jobbintervju, der hovedfokuset var på hans faglige bakgrunn og ikke noe fokus på hans 

funksjonshemning. 

"Veldig hyggelig intervju. De hadde ikke så mye spørsmål om jeg så dårlig, for de så på bakgrunnen 

min" (Ivar). 

Christian har heller ikke hatt noen negativ erfaring fra sitt første jobbintervju. Også her var 

det mest fokus på hva han hadde studert og spesialisert seg i, og om hvordan det hadde gått. 

Nei ingen fokus på min funksjonshemming. Jeg spurte dem om de hadde noe spørsmål om å være 

synshemmed, det hadde de ikke. Mer opptatt av hva man hadde gjort og spesialisert seg i og hvordan det 

har vært før og sånne ting (Christian). 

 

Disse funnene tyder på at når arbeidsgiverne legger vekt på søkernes faglige bakgrunn, og 

ikke mye fokus på funksjonshemmingen, oppfattes de av informantene som positive. Ivar 

trekker frem at kanskje hovedgrunnen til at han ikke fikk spørsmål om hvor dårlig han så, var 

at en av intervjuerne hadde jobbet med synshemmede, og visste hva dette ville innebære. 

Dette er i overensstemmelse med stigmateorien til Goffman (1963), som legger til grunn at 

stereotypier og fordommer kommer av manglende kunnskap og kjennskap til personer med 

funksjonsnedsettelser. Ivar forventet å oppleve vanskeligheter og fordommer i overgangen til 

arbeidslivet, det som omtales som «følt stigma», mens Christian ikke fryktet å oppleve noen 

form for stigmatisering, fordi han mener egen synshemming ikke hadde noe med stillingen å 

gjøre.  

Funnene viser at spørsmål om funksjonshemningen og utfordringer som er relevant i forhold 

til jobben, ikke blir oppfattet som stigmatiserende, så lenge det blir lagt vekt på personenes 

kvalifikasjoner parallelt. Men når det kun blir fokus på funksjonshemning og utfordringer 

med tilrettelegging, oppfattes det som negativt, stigmatiserende og diskriminerende, fordi 

kompetanse og andre egenskaper blir usynliggjort og undervurdert. Anders bekrefter dette, 

men mener samtidig at det er viktig at arbeidsgiverne stiller noen spørsmål rundt 
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funksjonshemningen, for at de skal få kunnskap og oversikt over hvordan arbeidet skal kunne 

utføres, med eller uten tilrettelegging. 

Bør ikke være mye, men en del fokus på funksjonshemning og hvordan det skal tilrettelegges for at 

arbeidsgiveren skal danne et bilde, eller få bedre forståelse og innsikt om hvordan den kan fungere. Men 

når funksjonshemningen blir det sentrale temaet, som i utgangspunktet ikke skulle være et tema en gang 

på jobbintervjuene, og ikke noe fokus på fagbakgrunn, tyder det på stigmatisering (Anders). 

 

Anders understreker at jobbsøkere med funksjonsnedsettelser vil ikke oppfatte enkelte 

spørsmål om funksjonshemning som stigmatiserende og negativt, så lenge arbeidsgiveren 

ikke stiller kompetansen deres i skyggen. Anders har vært på flere jobbintervjuer i forbindelse 

med hans hittil tre stillinger. Derfor har han mye erfaring. Ifølge han var det vært litt fokus på 

hans funksjonshemning og utfordringer knyttet til den, i forbindelse med den første stillingen 

som rekrutteringsrådgiver på arbeidslivssenter. Hovedfokuset lå likevel på hans kompetanse, 

men siden arbeidsoppgavene innebar mye farting hit og dit, var arbeidsgiveren også opptatt av 

funksjonshemmingen hans og hvordan han skulle kunne gjennomføre oppgavene. Derfor var 

det forståelig at han fikk spørsmål om funksjonsnedsettelsen, på grunn av potensielle 

utfordringer, syns han. Videre forteller Anders at arbeidsgiveren rekrutterte ham fordi de 

trengte hans kompetanse, og hans erfaring nettopp med funksjonshemninger. Om sin 

opplevelse fra andre jobbintervjuer, i forbindelse med hans andre og tredje, og nåværende, 

stilling, forteller Anders at han bare har positive erfaringer. 

Så ble jeg positivt overrasket. Jeg merket god stemning, det var ikke mye fokus på min 

funksjonshemming, mer fokus på hvilke strategier jeg kunne legge fram og bruke i den rollen (Anders). 

 

Ifølge Anders var arbeidsgiveren opptatt av å få fram de positive egenskapene hans, noe som 

bidro til mindre fokus på funksjonshemning.  

Funnene tyder på at om en opplever jobbintervjuet stigmatiserende eller ikke, er svært 

avhengig av arbeidsgivers måte å spørre på, angående behov den enkelte har for 

tilrettelegging, og hvordan vedkommende skal kunne bruke sin kompetanse og takle 

utfordringer knyttet til funksjonshemningen. Anders’ andre og tredje jobb var i en statlig 

organ som jobber for likestilling og forebygging av diskriminering i samfunnet. Denne jobben 

spesielt, kan være en annen grunn til at han tror han ikke opplevde noen former for negative 

reaksjoner, da tilrettelegging var et felt de jobbet med uansett og hadde erfaring med. I tråd 

med stigmateorien til Goffman, innebærer dette at stigmatisering er et resultat eller en 
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konsekvens av uvitenhet og manglende kunnskap om den enkelte; noe som Anders og Ivar 

hevder at de ikke har blitt utsatt for på grunn av arbeidsgivernes kunnskap og kjennskap til 

deres funksjonshemninger. 

Stigmateori legger til grunn at hvis man har oppnådd en prestisjefylt status, kan denne 

statusen overskygger de synlige kjennetegnene som man ofte identifiseres ut fra (Goffman 

1963). Goffman nevner USAs 32. president Franklin D. Roosevelt, som et godt eksempel. 

Ifølge Goffman ville folk som møtte ham tilfeldig på gaten, med stor sannsynlighet 

identifisert ham ut fra de synlige tegnene på poliosykdommen han hadde hatt. Men etter at 

han ble godt kjent under presidentperioden, var det mer vanlig at hans status ble knyttet til 

presidentstillingen, og det ble lagt mindre fokus på sykdomstegnene. Derfor kan det hevdes i 

tråd med denne teorien, at Ivar-, Rine- og Anders’ mastergradutdannelser tilsvarer en slik 

status, og tvang deres funksjonshemninger i bakgrunnen, på jobbintervjuer. I samsvar med 

Goffmans coverings- og passingsstrategier har disse informantene opparbeidet seg relevant 

kompetanse og status, som var med på å fjerne stigmatisering i samhandling med framtidige 

arbeidsgivere. Både Ivar og Christian opplyser at de ikke synliggjorde sine 

funksjonshemninger på jobbsøknadene, noe som kan tolkes i retning av at de, ved å benytte 

passingsstrategien, rettet arbeidsgivernes oppmerksomhet vekk fra funksjonshemninger og 

over på andre positive egenskaper; som relevante kompetanse og kvalifikasjoner. Slik kan 

deres funksjonshemninger ha fått mindre betydning, til fordel for faglig kyndiget og erfaring. 

På den annen side, er stigmateorien i overenstemmelse med Lars, Annes og særlig Tones 

negative erfaringer.  

Ordet anerkjennelse betyr å godta den enkelte som personen er; anerkjennelse bidrar til å 

skape en god følelse hos andre fordi forutsetningen for anerkjennelse er å godta den enkeltes 

egenart og individualitet og samtidig legge vekt på vedkommendes verdier og følelser i 

interaksjon. Derfor anses anerkjennelse som en bekreftelse på personlige styrker og evner.  

Ved å bli anerkjent av andre får man dannet seg en positiv identitet, med selvtillit og 

selvrespekt. Mennesker utvikler respekt overfor seg selv og ser sin verdi gjennom å bli 

anerkjent av andre (Møller 2012: 14). Anders, Ivar og Christian understreker at de ble møtt 

som de er, og deres kompetanse og kvalifikasjoner ble anerkjent; dette bidro til at de fikk 

positive erfaringer. Funnene tyder på at informantene har utviklet positive selvbilder; de følte 

seg bekreftet og likeverdig behandlet, på linje med de funksjonsfriske søkerne, noe de satte 

pris på. I Vedelers (2013) studie av en gruppe bevegelseshemmede i arbeidslivet, viser at 
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informantenes hindringer, med tanke på tilgang til velferdsordninger, og i form av 

arbeidsgivere som ikke anerkjente dem som likeverdige jobbsøkere, var de viktigste grunnene 

til deres yrkesdeltakelse. Informantene beskrev en krevende vei inn i arbeidslivet, selv om alle 

hadde greid å komme ut i ordinært arbeid. I tillegg viser studien, at deltakerne, som opplevde 

å bli møtt av omgivelsene med anerkjennelse og fokus på sin kompetanse og kvalifikasjoner, 

heller enn eventuelle begrensninger knyttet til sin funksjonsnedsettelse, fortalte om færre 

barrierer. Dette er i overenstemmelse med mine funn. De av mine informanter som følte at 

deres kompetanse og kvalifikasjoner ble anerkjent, er de som har hatt en lettere, mindre 

strevsom og mer positiv overgang til arbeidslivet. 

 

5.7 Selvpresentasjon på jobbintervju 

Måten personer med funksjonsnedsettelse presenterer seg selv, gjennom selvpresentasjon kan 

være påvirket av deres opplevelse av å bli stigmatisert. Informantene hevder erfaringsmessig 

at deres identitet er knyttet opp mot kroppen, som ikke fungerer optimalt i forhold til 

samfunnets forventinger og ønsker. Derfor forventer de selv at de blir identifisert ut fra dette, 

basert på manglende kunnskap, i tråd med teorien om stigma (Goffman 1963). Derfor anser 

noen av informantene det som nødvendig å kontrollere andres inntrykk og definisjon av seg 

selv på jobbintervju. Goffman kaller dette forholdet for «selvpresentasjon», hvor den enkelte 

prøver å kontrollere andres definisjon av seg selv, gjennom ulike strategier og teknikker, for å 

fremstå på best mulig måte (Goffman 1992: 173). Informantene i denne studien hevder at det 

er viktig for alle jobbsøkere å utvikle ulike personlige mestringsteknikker og strategier, for å 

være best mulig i stand til å presentere seg selv og sine kvalifikasjoner (Goffman 1992: 173). 

Dette for å bidra til at intervjupersonene ikke identifiserer dem ut fra deres synlige 

funksjonshemninger. Ivar bekrefter dette og mener personer med funksjonsnedsettelser bør 

jobbe mer med å overbevise arbeidsgivere om å ansette dem på tross av nedsatt 

funksjonsevne, siden det kan bli mye fokus kun på funksjonshemningen. Anders er enig i 

Ivars argument, og forteller at man bør være i stand til å få fram de positive egenskapene for å 

selv kunne definere samhandlingsituasjonen, noe som kan hindre, eller i hvert fall dempe, 

arbeidsgiverens oppmerksomhet på funksjonshemningen. Ifølge Anders har hans gode 

egenskaper vært avgjørende for at han har fått tilbud om jobb. 
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Jeg er ganske god til å selge meg selv når jeg er på et intervju, jeg er ganske god til å presentere meg 

selv, og det er viktig at de fokusere på meg som person, hva jeg kan og hva som er mine styrker. Det er 

jeg veldig god på generelt og det tror jeg gjør at folk ser forbi min funksjonshemning som kanskje 

mange andre sliter med som er funksjonshemmet (Anders). 

 

Anders forteller videre at man med funksjonsnedsettelse bør føle seg trygg og sikker på seg 

selv og sine muligheter, før man er i stand til å overbevise arbeidsgiveren til å ikke legge for 

stor vekt på funksjonshemningen. Dette er Tone enig i når hun sier at man alltid bør virke 

selvsikker og glad, for å kunne vise seg fra sin beste side for aktuelle arbeidsgivere. Videre 

forteller Tone at hun var forsiktig og usikker på jobbintervju i begynnelsen. Dette gjorde at 

hun ikke fikk jobbtilbud så fort, tror hun.  

(…) lærte jeg hvordan man bør være på intervjuet. I starten var jeg forsiktig, og etter hvert tenkte jeg at 

nå må jeg ta litt kommando, for de er selvfølgelig usikre, de tror ikke at du klarer den jobben. De har 

mer lyst til å ansette en som ser bra, så jeg måtte overbevise dem. Så da fant jeg ut hvordan jeg skulle 

gjøre intervjuer (Tone). 

 

Selv om Tone har negative erfaringer fra jobbintervjuet hvor hun fikk jobb, synes hun at de 

teknikkene hun lærte seg var til stor hjelp. I likhet med Ivar og Anders er hun klar over at 

personer med funksjonsnedsettelser bør jobbe mer med sin egen identitet, og være mer 

pågående for å vise fram sine gode egenskaper, og for å ufarliggjøre sine 

funksjonshemninger. Dette blir bekreftet av Rine, som mener at jobbsøkere med 

funksjonsnedsettelser bør ha kunnskap om hvilke rettigheter og muligheter vedkommende har 

fra offentligheten ved ansettelse. Dette kan vedkommende informere arbeidsgiveren om på 

intervjuet, så blir arbeidsgivere klar over at det ikke vil koste dem mer å ansette en med 

funksjonshemning, da alle ekstra kostnader knyttet til tilrettelegging blir dekket av staten. 

Det å være løsningsorientert i forbindelse med en intervjusituasjon og å ha satt seg inn i hvilke 

rettigheter man har fra det offentliges side før man kommer på intervju. Fordi hvis man kan si til 

arbeidsgiver at det eneste du trenger å skaffe meg er det du trenger å skaffe hver arbeidstaker; en 

datamaskin. Så all annen tilrettelegging ordner jeg selv fra det offentlige, det offentlige ordner det. Hvis 

det er noe fysisk tilrettelegging som jeg trenger, så kan du som arbeidsgiver få tilretteleggingstilskudd 

også fra det offentlige hjelpeapparatet. Også fokusere på at det ikke er noe økonomiske risikabelt å 

ansette en funksjonshemming. Vi har en oppfatning om at det er fælt og kaldt å tenke penger (Rine). 

 

Ifølge Rine vil det være lettere for arbeidsgivere å tilby en jobbsøker med 

funksjonsnedsettelse jobb, når en får vite at det ikke vil koste ekstra. Hun understreker at 
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mange arbeidsgivere vil ansette produktive personer som ikke vil skape ekstra strev og 

omkostninger. 

Datamaterialet viser at i tillegg til utdanning, kompetanse og kvalifikasjoner, er det helt 

nødvendig at personer med funksjonsnedsettelser har utviklet individuelle strategier og 

teknikker for å kunne være i stand til å presentere seg selv på en fordelaktig måte, for å få 

fram sine viktige, positive egenskaper og ressurser overfor arbeidsgivere. Selvpresentasjon 

handler om hvordan mennesker presenterer sin identitet i det daglige liv, overfor andre 

mennesker, og prøver å fremstå så fordelaktig som mulig i ulike sosiale situasjoner 

(Goffmann 1992: 173). Ifølge Goffman foregår det alltid forhandlinger mellom interne og 

eksterne forståelser av hvem man er og den enkeltes identitet. Men han understreker at folks 

refleksjoner bygger på eksterne erfaringer, og man modererer sine handlinger og 

identitetsforståelser ut fra disse refleksjonene. Dette vil igjen påvirke hvordan en plasserer 

andre, derfor kan de eksterne strategiene og teknikkene som man har utviklet, ha hatt stor 

påvirkning på situasjonen under jobbintervju, og intervjuernes holdninger. Flertallet av 

informanter var klar over at deres selvpresentasjon – altså deres kognitive, personlige 

egenskaper og strategier, sammen med deres kompetanse – har bidratt til at de har vært i stand 

til å påvirke samhandlingssituasjonen, og intervjuernes oppmerksomhet rundt deres 

kompetanser og kvalifikasjoner. Tidligere studier støtter også betydningen av 

selvpresentasjon. Ifølge Anvik (2013) er det mange personlige egenskaper, som å være 

positivt innstilt, fleksibel og hyggelig, sammen med intelligens og dyktighet, som er 

avgjørende for at personer med funksjonsnedsettelser skal lykkes i overgangen fra utdanning 

til arbeid.  

5.8 Oppsummering 

 

Studiens informanter er bærere av fysiske funksjonsnedsettelser, som samsvarer med 

Goffmans første stigmaform; de har en kropp som avviker fra «den normale kroppen», dette 

kan igjen bidra til stigmatisering (Goffman 1963) Funnene viser varierende oppfatninger og 

erfaringer fra informantenes side, i interaksjon med arbeidsgivere på jobbintervjuene. Noen 

har negative, andre har mer positive erfaringer. Funnene viser at opplevelsen av stigma 

avhenger av en rekke faktorer: Utdanningsnivå- og retning, personlige ressurser og 
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egenskaper (selvpresentasjon), samt sammenhengen mellom funksjonshemning, stillingstype 

og arbeidsgivernes holdninger. 

Det er tydelig utfra funnene at master- og særlig profesjonsutdannelser er viktige 

forutsetninger for usynliggjøring av informantenes funksjonshemninger. I stillinger som 

krever profesjonsutdannelse blir selve kompetansen et sentralt tema på jobbintervju, mens der 

jobbsøkerne med funksjonsnedsettelser ikke har den nødvendige kompetansen, fokuserer 

arbeidsgiver mer på selve funksjonshemningen. I disse tilfellene utløses dermed fort negative 

holdninger til funksjonshemmede på jobbintervjuer. I tråd med Goffmans covering og 

passing, blir profesjonsutdannelser og rett kompetanse dermed en viktig strategi for å tvinge 

synlige funksjonshemninger i bakgrunnen. Dette blir også støttet av tidligere forskning 

(Anvik 2006; 2013; Vedeler 2013). 

Selvpresentasjon kan være en viktig strategi for å bli møtt med samme grad av respekt og 

aksept som funksjonsfriske. En funksjonshemmet jobbsøker med god evne til 

selvpresentasjon overfor arbeidsgivere, hvor vedkommen virker selvs ikker og positiv 

innstilt, har langt større jobbmuligheter og mindre sjanse for å bli stigmatisert. Ofte 

definerer arbeidsgivere jobbsøkere med synlige funksjonshemninger ut fra deres fysiske 

begrensning, som gir gruppen eller individet en negativ status (Goffman 1963). Derfor 

er rett kompetanse til rett jobb sammen med selvpresentasjon, viktige forutsetninger for 

positive erfaringer på jobbintervjuer siden disse forholdene kanta arbeidsgivernes 

oppmerksomhet fremfor den synlige funksjonshemningen. 

Funnene tyder videre på at sammenhengen mellom type utdanning og type stilling kan 

spille en stor rolle for den enkeltes arbeidsmulighet. Stillinger som innebærer en del 

praktiske og fysiske arbeidsoppgaver, kan fort utløse negative reaksjoner blant 

arbeidsgivere på jobbintervjuer, hvor arbeidsgivere nedvurderer den enkeltes 

kompetanse og kvalifikasjoner på bakgrunn av stillingens vanskelighetsgrad. Derfor kan 

dette skape vanskelige situasjoner i møte med arbeidsgivere som har lite eller dårlig 

informasjon om den enkeltes arbeidsdyktighet og kapasitet, samtidig som informantene 

ikke har full kontroll på håndtering av arbeidsoppgavene. 

Generelt er noen arbeidsgivere mer positive til jobbsøkere med funksjonsnedsettelser 

enn andre, enten det skyldes deres kjennskap til  lignende tilfeller eller ikke, noe 

tidligere studier også har vist (Anvik 2006). Anviks funn viser at arbeidsgivere velger 

jobbsøkere med funksjonsnedsettelser fordi dette enten er blitt pålagt av toppledere, 
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fordi de føler seg ansvarlige, eller på grunn av økonomiske interesser fra offentligheten 

(Anvik 2006). Dette støtter delvis mine funn, ettersom noen av informantene fikk tilbud 

om jobb, på tross av deres negative erfaringer fra jobbintervjuet. For det andre ville 

ikke alle som har negative erfaringer fra jobbintervju, ha fått tilbud om jobb, dersom 

alle arbeidsgivere var like fordomsfulle og preget av stereotypier om jobbsøkere med 

funksjonsnedsettelser. Dette er i samsvar med tidligere funn når de viser at noen av 

informantene på tross av en vanskelig overgang, med fordommer og stereotypier, greier 

å komme ut i ordinær jobb (Anvik 2013; Bakken 2012; Legard 2013; Windspoll 2012). 

Derfor kan vi hevde at ikke alle arbeidsgivere er preget av negative holdninger til 

jobbsøkere med funksjonsnedsettelser og vil nedvurdere deres kompetanse og dette er 

situasjonelt og rasjonelt etter Goffmans stigmateori.  

Funnene viser likevel at det er tydelige tendenser til at personer med 

funksjonsnedsettelser kan få tildelt et stigma i samhandling med omgivelsene, avhengig 

av den enkelte situasjonen og arbeidsgiveren. Derfor tyder funnene at de norske 

myndighetenes sosiale politikk om et inkluderende arbeidsliv som gir rom til 

arbeidsdeltagelse til alle etter sine evne og kapasitet, ikke har oppnå sitt overordnede 

mål. 
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6 Hvor vanskelig er det å mestre 

arbeidssituasjonen? 

 

6.1 Innledning 

Mestring handler om hvordan en forholder seg til utfordrende situasjoner uten å miste 

kontroll. Hvordan en vil håndtere utfordrende situasjoner vil være avhengig av en rekke 

forhold som «personens opplevelse av seg selv, sine egne ressurser og muligheter til å påvirke 

situasjonen» (Grue og Rua 2013: 41). Derfor handler mestringsteori om hvilke forhold som 

bestemmer (utformer) mestring i ulike situasjoner (NK LMH 2015). Personer med 

funksjonsnedsettelser mangler en vesentlig kroppsfunksjon sammenlignet med 

funksjonsfriske. Derfor forventes det at de opplever flere utfordrende hendelser i 

arbeidssituasjonen, siden arbeidsforholdene fysisk eller sosialt ikke er hundre prosent 

tilrettelagte etter deres behov, akkurat som samfunnets strukturer. For denne gruppen vil 

derfor mestring anses som en kontinuerlig prosess, som de bør benyttes seg av for å takle 

utfordringer og påkjenninger. 

Tidligere forskningsfunn viser at egeninnsats, utdanningsnivå og type stilling anses som 

viktige faktorer for å kunne tilpasse seg, mestre eller redusere de sosiale og fysiske barrierene 

i arbeidslivet (Anvik 2006; 2013; Legard og Terjesen 2010; Legard 2013). Høyere utdannelse, 

og særlig profesjonsutdannelse, gir kompetanse og anledning til å finne mer fleksible jobber. I 

tillegg har høyere utdannede ofte jobb hvor de har mer frihet og mulighet til å bestemme over 

egen arbeidsform og innsats (Anvik 2006; 2013).  

Den norske velferdsstaten har et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv som mål, og ønsker et 

arbeidsmarked som er tilgjengelige for alle personer i yrkesaktiv alder, uavhengig av 

funksjonshemning (Arbeidsdepartementet 2012; Kassah 2009). Myndighetene har utviklet og 

iverksatt inkluderingstiltak og velferdsordninger i forsøk på å oppnå målet om full deltagelse 

blant alle samfunnets borgere som har evne og kapasitet til å delta i yrkeslivet. Disse gjelder 

blant annet tilbud om hjelpemidler (jamfør kapittel 2.1), og bidrar til at personer med 

funksjonsnedsettelser per i dag har flere alternativer for å mestre og tilpasse seg arbeidslivets 

krav. For eksempel har en ansatt med funksjonsnedsettelse krav på å få de nødvendige 
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hjelpemidlene og tilpasningene vedkommende trenger for å kunne håndtere sin 

arbeidssituasjon på lik linje med funksjonsfriske. Dette bidrar til at mange ansatte med 

funksjonsnedsettelser lettere mestrer sin arbeidstilværelse.  

Mine funn viser at kompetanse, kvalifikasjoner, nødvendige hjelpemidler og tilpasninger, 

samt mestringstro anses som sentrale faktorer for informantenes mestring av egen 

arbeidssituasjon.  

Arbeid i dagens samfunn gir status og selvstendighet samtidig som det bidrar til sosial 

deltagelse (Borg 2008; Hansen 2009). Arbeid blir ikke lenger sett på kun som en kilde til 

økonomisk trygghet, men bidrar i tillegg til konstruksjon av egen identitet, tilhørighet og 

selvrealisering. Mennesker konstruerer et selvbilde gjennom det de driver med (Giddens 

1997; Hernes 2010; Molden m.fl. 2007).I tillegg fungerer arbeidslivet som en viktig arena for 

sosial integrasjon og sosial interaksjon (Esping-Andersen 1990; Borg 2008; Gjertsen 2013; 

Mossige 2009). Arbeidslivet bidrar til bedre struktur i hverdagen, samtidig som det fungerer 

som en helsefremmende faktor for mange (Hansen 2009; Molden m.fl. 2009). Derfor vil det 

være lønnsomt å satse på arbeidsinkludering både fra et sosialt, politisk og 

samfunnsøkonomisk perspektiv (Stort. meld nr. 9 2006-07).  

Statistikken viser at det er langt færre personer med funksjonsnedsettelser i arbeid, enn 

befolkningen for øvrig. Ifølge de siste arbeidskraftundersøkelsene fra SSB, har antallet 

funksjonshemmede i arbeidslivet vært ganske stabilt, mellom 43 og 44% de siste årene (Bø og 

Håland 2014; 2015; 2016). Den siste arbeidskraftsundersøkelsen (2. kvartal 2016) viser at 

44% av alle funksjonshemmede i alderen 15-66 år var sysselsatt. Til sammenligning var 

andelen sysselsatte i hele befolkningen nær 73 prosent. Andelen av personer med 

funksjonsnedsettelser har sunket med 2 prosentpoeng siden 2002 (Bø og Håland). 

Econs kartleggingsundersøkelse av situasjonen for synshemmede, hørselshemmede og 

rullestolbrukere i arbeidslivet, viser at på tidspunktet for undersøkelsen var kun 23% av 

rullestolbrukere sysselsatt, blant synshemmede var andelen på 44% og blant hørselshemmede 

var andelen på 67% (Econ 2003). Målet med dette kapitlet er ikke å finne ut hvilken av 

gruppene med funksjonsnedsettelser som er sysselsatt, målet er å redegjøre for hvordan de ti 

informantene som har etablert seg i arbeidslivet jobber for å mestre sin arbeidstilværelse. 
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6.2 Mestring 

  

Mestring handler i stor grad om å ha krefter til å møte utfordringer, og følelsen av å ha 

kontroll over eget liv. Grue (2001) beskriver mestring som individets evne til å forholde seg 

til de utfordringer og problemer en møter i livet (Rua og Grue 2013: 45). Å oppleve mestring 

er viktig når man har en funksjonsnedsettelse, fordi livet byr på ekstra utfordringer. Mitt 

utvalg består, som kjent, av mennesker som klarer seg i arbeidslivet på tross av utfordringene 

de har. I dette kapitlet vil jeg forsøke å få fram informantenes oppfatninger om det de selv 

mener er avgjørende for at de har funnet seg til rette i jobben sin. 

Den amerikanske psykologen Richard Lazarus skiller mellom to individuelle hovedstrategier 

for mestring, en problemfokusert og en emosjonelt fokusert (Gjærum 1998: 79; Metner og 

Storgård 2007). Problemfokusert mestring har som mål å løse problemer, håndtere 

utfordringer og utvide personens handlingsrom. Strategien som blir brukt er da rettet mot 

direkte handling, og oppgaven blir å skaffe mest mulig informasjon for å kunne konfrontere 

og løse problemet. Emosjonelt fokusert mestring har som mål å dempe, eller kontrollere 

følelser og ubehag når en står overfor et problem en føler det ikke finnes direkte eller 

rasjonelle løsninger på Metner og Storgård 2007:8). Oppgaven blir da rettet mot å finne 

grunner til å handle, søke trøst, tenke klokt, osv. I Lazarus mestringsmodell anses alle forsøk 

på å håndtere krevende oppgaver som mestring uansett utfall. Det har betydning for om det er 

snakk om emosjonelt fokusert eller problemfokusert mestring (Gjærum 1998: 83). I likhet 

med Lazarus skiller (Heckhausen og Schultz i Grue 2001:149; Rua og Grue 2013:41) mellom 

to typer handlingsorienterte mestringsstrategier som omtales som primærkontroll og 

sekundærkontroll. Her vil jeg bruke primærmestring og sekundærmestring i stedet for 

kontroll. Ved bruk av primærmestring kan man prøve å endre den situasjonen som skaper 

stress (negativ emosjonell opplevelse), mens ved sekundærmestring kan man prøve å 

tilpasse seg den situasjonen som fremkaller stresset. Dette gir to alternative 

handlingsstrategier, hvor den ene er å rette blikket mot den ytre verden og den andre mot 

en selv: Enten endre omgivelsene, eller tilpasse seg selv etter omgivelsenes krav og 

utfordringer (Grue og Rua 2013: 41-42). I denne modellen er ikke forfattere opptatt av 

dagligdagse avgjørelser i det private livet hjemme, men de er mer opptatt av sentrale 

hendelser som øker, minsker eller truer deres kontrollnivå i livet (Rua og Grue 2013: 42). 

Utfra disse to strategiene kan vi analysere informantenes fortellinger alt etter 

grunnleggende orientering mot primær og/eller sekundær mestring. 
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Den jødisk-amerikanske sosiologen Aaron Antonovsky har også utviklet en mye brukt teori 

om mestring, forankret i idéen om «salutogenese». Salutogenese viser til «opplevelsen av 

sammenheng», kalt «sense of coherence» på engelsk (Antonovsky 2000:33; Grue 2001: 150; 

Sommerschild 1998: 52). Antonovsky utviklet den salutogenetiske teorien da han holdt på 

med studier av personer som levde i utfordrende situasjoner, men likevel taklet det fint og 

hadde det bra. Teoriens utgangspunkt er å legge vekt på de positive sidene og mulighetene 

som fremmer god helse, økt mestring og livskvalitet hos det enkelte individ, heller enn å 

fokusere på hindringene, skaden eller sykdommen (Sommerschild 1998). Poenget er da å se 

personen mer som en som har overlevd, enn som et offer. På bakgrunn av dette kom 

Antonovsky til følgende konklusjon etter studien: Det som er avgjørende for hvordan vi 

greier oss er vår opplevelse av sammenheng; dvs om vi opplever tilværelsen som noe positivt 

og meningsfylt (Sommerschild, 1998: 52). Ifølge ham er det tre grunnleggende forutsetninger 

som bør være oppfylt for å oppnå denne følelsen: «Kunne forstå egen situasjon 

(comprehensibility), ha tro på og tilgjengelige ressurser til å finne frem til løsninger på de 

utfordringer omgivelsene stiller (manageability) og finne god mening i og en tro på 

betydningen av å løse utfordringene (meaningfulness)» (Grue, 2001: 150; Sommerschild, 

1998: 52). Antonovskys og Lazarus modeller har en del felles, siden begge modellenes 

grunnleggende forutsetning er å legge vekt på de positive, ikke de negative, sidene ved 

individets situasjon gjennom en personbasert og en omgivelsesbasert metode, og i begge 

modellene er individet i sentrum (Gjærum 1998: 81). Begge modellene er relevante for å 

analysere mine funn, i forhold til at mine informanter hevder å ha jobbet målrettet, på tross av 

utfordringer og påkjenninger. Dette vil bli analysert nærmere under presentasjon av funnene. 

 

Sosiologen Lars Grue har beskrevet tre dimensjoner for mestring: den praktiske, den sosiale 

og den psykologiske dimensjonen (Grue 2001-148; Rua og Grue 2013-45). Praktisk mestring 

handler om konkrete praktiske utfordringer som trenger konkrete tiltak for å forebygge og 

minske utfordringene, og hvordan man går frem for å finne praktiske og konkrete løsninger 

for å redusere fysiske plager og problemer i dagliglivet. For eksempel bør 

bevegelseshemmede finne en konkret, praktisk løsning for å kunne bevege seg mest mulig 

fritt, i og mellom bygninger som ikke er spesielt tilrettelagt (eks. mangler elektrisk døråpner).  

Sosial mestring handler om hvordan personer med funksjonsnedsettelser erfaringsmessig og 

opplevelsesmessig forholder seg til de utfordringene de møter i det sosiale miljøet, grunnet 

andres reaksjoner på deres funksjonshemninger (Rua og Grue 2013: 45). Denne 
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mestringsdimensjonen er forbundet med sosiologi, siden fokuset er mestring i sosiale 

situasjoner (Grue 2001: 148). Sosial mestring relevant for å analysere informantenes 

opplevelser og erfaringer i samhandling med arbeidskollegaer, arbeidsgivere og andre som de 

stifter bekjentskap med i jobbsammenheng. 

Den psykologiske dimensjonen til Grue handler om hvordan den enkelte håndterer og 

forholder seg mentalt til de utfordringer sykdommen eller skaden deres fører med seg. Den 

enkeltes erfaringer og opplevelser knyttet til skaden og eventuell smerte i kroppen, fører til 

sosiale og praktiske barrierer, og vil kunne være mentalt belastende for den enkelte (Grue og 

Rua 2013: 45, 69). Derfor dreier denne dimensjonen seg om hvordan informantene tenker 

rundt sine egne møter med rammebetingelsene i arbeidslivet, og konfliktene som oppstår i den 

forbindelse. For eksempel velger enkelte å justere sine ønsker og ambisjoner ut fra egen 

funksjonshemning, eller på grunn av manglende tilgjengelighet i omgivelsene. Kampen dreier 

seg om å håndtere misforholdet mellom egne drømmer og virkeligheten, og hva som kan være 

mulig å oppnå med den enkeltes skade eller sykdom, i møte med de sosiale og praktiske 

barrierene som er samfunnsskapt. I motsetning til sosial mestring er psykologiske 

mestringsstrategier rettet mot å redusere de psykiske belastningene ved å ha en 

funksjonshemning (Grue 2001). Det er svært viktig at personer med funksjonsnedsettelser har 

utviklet personlige ressurser i barndommen for å takle påkjenninger og utfordringer de kan 

møte senere i livet. Psykologisk mestring har mange fellestrekk med de to 

mestringsstrategiene (primær og sekundærmestring) til Heckhausen og Schultz, siden den 

enkelte selv velger hva vedkommende ønsker for å mestre utfordrende situasjoner. Noen av 

informantene som er med i denne studien har hatt en lang vei ut i arbeidslivet. Det er grunn til 

å tro at mye av det som gjør at de lykkes i dag, det at de evner å takle påkjenninger og 

utfordringer i jobben, kan føres tilbake til et fundament som er skapt for lenge siden, i 

barndom og ungdomstid.  

 

Forskningsspørsmålet som skal besvares i dette kapitlet er: Hvordan opplever informantene 

sin arbeidssituasjon, og hvordan går de fram for å mestre utfordrende arbeidsoppgaver? 

Før jeg går løs på å redegjøre for informantenes opplevelser og erfaringer i forhold til deres 

arbeidstilværelse, skal jeg først ta et raskt overblikk over hver enkelt sin situasjon.  
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6.3 Presentasjon av casene knyttet til 

arbeidslivet: 

 

Både Anders, Christian, Ivar Jens, Rine, Tone er ansatt som rådgivere/veiledere, mens resten 

har varierende stillinger: 

Case 1: Jens er fast ansatt som rådgiver i et kompetansesenter, i snart et år. Han jobber som 

kontaktperson og gir brukere med ulike funksjonshemninger rådgivning og veiledning, 

innenfor spesifikke temaer. Rådgivnings- og veiledningstimene foregår hovedsakelig per 

telefon eller via andre chattekanaler, men han har noen fysiske møter med klientene i året. 

Han jobber i team sammen med andre kollegaer som har ansvar for forskjellige områder, og 

de har jevnlige møter sammen. Jens synes det er utfordrende å sitte i rullestol, men han mener 

det går fint så lenge man jobber strukturert.  

Case 2: Lena jobber frilans som tolk, og har gjort dette i fem måneder. Arbeidsoppgavene 

hennes består stor sett av å tolke diverse møter og lignende, noe som gjør at hun alltid er på 

farten, og drar fra arbeidsplass til arbeidsplass. Ifølge henne er det litt stressende og 

utfordrende med tanke på at hun må passe nøye på om de bygningene hun skal utføre 

oppdragene i er tilgjengelige. I tillegg understreker hun at det er litt stressende fordi hun må 

sende inn en søknad for hvert eneste oppdrag. Lena jobber ca. 70%, og hun understreker at 

hun føler hun håndterer selve arbeidsoppgavene fint. 

Case 3: Lars har vært fast ansatt som kontrollørmedarbeider i tollvesenet på en flyplass i tre 

år. Hans ansvarsoppgaver er å kontrollere at passasjerer som reiser utenlands, ikke har 

ulovlige varer med seg. Stort sett skjer dette ved å sjekke at dokumentene er i samsvar med 

det de har med seg. Han forteller at han kan være åpen om sin funksjonshemning når noen 

spør, men det er ikke noe han selv tar opp på arbeidsplassen.  

Case 4: Elin er fast ansatt som bibliotekar i byens bibliotek, en jobb hun har hatt i fire år. Hun 

har hovedansvaret for ungdomsavdelingen; utlevering og innlevering av bøker, bistå 

ungdommer ved behov, holde databasen oppdatert for faglitteratur og ansvaret for bestilling 

av litteratur. Hun mener hun er veldig åpen om sin funksjonshemming blant sine kolleger da 

den er så synlig.  
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Case 5: Anders har vært fast ansatt som avdelingsleder i en offentlig institusjon, i seks år. 

Hans oppgaver består av å være leder for dem som er tilstede, samle trådene, sørge for at alt 

går i samme retning, utvikle strategier, og jobbe mot de strategiene de har satt som mål. I 

tillegg understreker han at han utfører arbeidsoppgavene for dem som eventuelt ikke har 

mulighet til å komme på jobb.  

Case 6: I tre år har Ivar vært fast ansatt som kundekonsulent i et privat datafirma, der de 

jobber med datautstyr. Hans hovedansvar består av å markedsføre for sine produkter til ulike 

forhandlere, ordne møter, skrive møtereferat osv. I tillegg forteller han at han gjør mye 

forskjellig og at dagene er varierte. Ifølge Ivar har han god kontakt med sine kollegaer.  

Case 7: Christian er fast ansatt som rådgiver i en offentlig institusjon, hvor han har jobbet i 

seks år. Han forteller at arbeidsoppgavene består av å behandle diverse søknader, skrive 

vedtak og ha veiledningssamtaler med klienter. I likhet med Ivar forteller Christian at han har 

god kontakt med sine kollegaer, og mener han opplever få fordommer, da arbeidsplassen 

består av høyt utdannede og unge mennesker, og han har jobbet der lenger enn mange andre.  

Case 8: Tone har vært fast ansatt i en kommunal institusjon i 10 år. Ifølge Tone består 

hovedoppgavene av å holde veiledningsforedrag, og individuelle veiledningssamtaler med 

barn og ungdom. Hun drar ofte til ulike barneskoler og ungdomskoler for å holde 

veiledningsforedrag. Som Christian og Ivar forteller hun også at hun har god kontakt med sine 

kolleger. Videre forteller hun i likhet med Elin at hun er veldig åpen, og hun føler seg 

respektert og akseptert, akkurat som alle andre, og opplever ikke noen fordommer.  

Case 9: Anne er midlertidig ansatt som spesialpedagog på en barneskole med psykisk 

utviklingshemmede barn. Ifølge Anne har hun hovedansvaret for å organisere omsorg og 

oppdragelse for barn. Siden hun jobber med barn med spesielle utfordringer, synes hun det er 

viktig å være åpen om sin funksjonshemning, for å ufarliggjøre det blant sine kolleger, og 

foreldrene til barna. På grunn av sin åpenhet, har hun bare fått positive tilbakemeldinger fra 

barnas foreldre, sier hun. Stillingen hennes er på 70%, etter eget ønske og mener har fått klar 

signal om fast stilling om kort tid. 

Case 10: Rine har vært fast ansatt som psykologisk rådgiver i et kompetansesenter, i nesten 

seks år. Hennes arbeidsoppgaver består av psykologisk rådgivning overfor medlemmer som 

hører til kompetansesenteret. 
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6.4 Arbeidsmestring 

 

Alle informantene mener at de mestrer sin arbeidssituasjon bra. Noen mener at de ikke 

opplever noen vanskeligheter i utførelsen av sine arbeidsoppgaver, mens andre mener at de 

kan ha noen små problemer. Christian og Rine er to av dem som ikke vil si at de møter 

utfordringer knyttet til daglige arbeidsoppgaver. Begge jobber som psykologiske rådgivere, 

hvor arbeidsoppgavene hovedsakelig går ut på å behandle søknader og henvendelser, og ha 

samtaler med klienter. 

«Den daglige håndteringen av stillingen og de sakene som kommer inn der, der vil jeg ikke si at det 

ligger spesielle utfordringer, vil ikke si det» (Rine). 

 

Rine jobber hovedsakelig innenfor det fagområdet hun har utdannet seg til. Dette kan være en 

viktig grunn til hennes mestring av arbeidsoppgavene, tror hun. I likhet med Rine forteller 

Christian også at han ikke opplever noen utfordringer i håndtering av arbeidsoppgavene på 

grunn av tilrettelagte arbeidsoppgaver: 

«Kommer i elektronisk og papirformat, Alt blir scannet inn, i et elektronisk arkiv. Det er arkivet som tar ansvaret 

for det, scanner for alle» (Christian).  

 

Christian tror god tilrettelegging og riktig utdannelse er avgjørende faktor for hans mestring 

av arbeidsoppgavene. Videre forteller Christian at han har en stilling som ikke forutsetter godt 

syn da det ikke er visuelle arbeidsoppgaver, men oppgaver som består av å lese, skrive, 

snakke, behandle søknader og tenke. Både Rine og Christian har sørget for å få alle 

hjelpemidlene på plass, det gjør at de ikke møter utfordringer i håndtering av sine 

arbeidsoppgaver. 

Rine og Christian har psykologiutdannelse og er ansatt i forskjellige institusjoner, uten at 

denne forskjellen hindrer hverken den ene eller den andre i å håndtere sine daglige 

arbeidsoppgaver, så lenge arbeidsoppgavene er godt tilrettelagte etter deres behov og de har 

den nødvendige kompetansen. 

Ifølge Lazarus finnes det som sagt to typer mestringsmekanismer; problemfokusert og 

emosjonelt fokusert mekanisme (Metner og Storgård 2007; Sommerschild 1998). Hensikten 

med den problemfokusert strategien er å løse problemer, håndtere utfordringer og utvide 

personens handling. Rine og Christian har planlagt og jobbet målrettet for å få ordnet de 
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praktiske hjelpemidlene og tilegnet seg nødvendig kompetanse for å skape en best mulig 

arbeidstilværelse.  

 

Med utgangspunktet i skillet mellom primær og sekundær mestring (handling og tilpasning), 

vil jeg dele informantenes fortellinger etter disse to strategiene og presentere og diskutere de 

to mestringsstrategiene utfra informantenes subjektive fortellinger. 

Mestringens psykologiske dimensjon er av mer «privat» karakter, og handler om hvordan en 

håndterer misforholdet mellom egne drømmer og virkeligheten. Her er vi opptatt av hvordan 

informantene håndterer motstanden de møter i livet mentalt, altså hvordan en selv ordner livet 

i sitt eget hode. Med dette mener vi for eksempel om man «legger skylden på skjebnen» for at 

man må justere sine ønsker på grunn av egen funksjonsnedsettelse (sekundærmestring eller 

på manglende tilgjengelighet i omgivelsene (primærmestring). 

 

6.4.1 Primærmestring 

De som mener at de møter en del utfordringer i håndtering av sine arbeidsoppgaver, påpeker 

at utfordringene ikke er så store at det går ut over jobben. De mener at de alltid finner en 

strategi for å mestre utfordringene. Tone forteller at hun mestrer sine arbeidsoppgaver som 

veileder fint. Samtidig understreker hun at hun opplever at hun trenger hjelp noen ganger med 

noen bestemte arbeidsoppgaver, og trekker fram skanning av papirer som et viktig eksempel, 

da kopimaskinen er komplisert og med touch-program, som er vanskelig for henne med dårlig 

syn å håndtere. 

Ja, det er småting, f.eks. vi har en kopimaskin med touch screen, da hender det at jeg må spørre noen 

om å kopiere på begge sider osv. man kan velge innstillinger. Det er sånne små ting. Det går mye 

fortere for han. Det tar lang tid for meg (Tone). 

 

Tone får hjelp til skanning når hun har behov for det uten noen utfordringer. Også Lars 

forteller at utfordringer oppstår til tider, når han føler at han ikke har full kontroll på om 

papirene er i samsvar med de varene som reisende skal ta med seg på flyet. 

Ja, det ser ut at vi er få på jobb, og så kommer det for eksempel en passasjer man skulle ha sett litt på 

fordi det er utydelige papirer eller ikke noe papir engang på varer som bør ses ekstra på. Jeg kan ikke 

sjekke bagasjen selv, så må jeg få en kollega som har tid til å sjekke nøye for meg… Det er vanskelig 

når jeg er på jobb da, å finne noen som har tid (Lars).  
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Han forteller at kollegaene er informert om hans utfordringer, og hjelper ham ved behov. Men 

av og til kan det bli problematisk når det er få tilstede, og han ikke får utført jobben sin så 

rask som vanlig.  

I motsetning til Rine og Christian som mente at deres kompetanse og full tilrettelegging var 

hovedforutsetningen for mestring av deres arbeidssituasjon, opplever Tone og Lars å møte 

noen utfordringer som skyldes mangel på fysisk tilrettelegging. Når man ikke kan utføre alle 

de pålagte arbeidsoppgavene, kan man i stedet utvikle strategier for å redusere utfordringene. 

Det kan man gjøre ved å få andre til å tilpasse seg eller tilrettelegge arbeidsoppgavene etter 

behov, utfra teorien om primær mestringsstrategi (Grue 2001; Grue og Rua 2013). Tone og 

Lars benytter en slik strategi. 

Ifølge Metner og Storgård (2007) er den typen mestringsstrategi en person velger, avhengig 

av flere og sammensatte faktorer. Disse kan blant annet være tidligere erfaringer med 

lignende utfordringer, personens intellektuelle nivå, personens kunnskap og tolkning av 

situasjonen, personens verdier (hva som er viktig for vedkommende), og ikke minst alder og 

modenhet. Alt dette er avgjørende for hvilke strategier man velger. Ifølge Rua og Grue (2013: 

41), vil det ikke alltid være mulig eller like lett å benytte seg av primærmestringsstrategien, 

som Tone og Lars velger når de står ovenfor en krevende situasjon. Vi snakker om mestring 

«når mennesker bruker sin evne til å forholde seg til utfordringer og påkjenninger de møter i 

livet» (Grue 2001: 149). Metner og Storgård (2007) peker i sin artikkel om «Mestring og 

mestringsstategier» på at man har behov for aktiv mestring i en rekke situasjoner: Ukjente og 

krevende situasjoner, når situasjonen er preget av høy risiko eller når den sosiale situasjonen 

er preget av misforståelser og liknende (Metner og Storgård 2007:2). Funnene tyder på at Lars 

eller Tone ikke har noe annet valg enn å benytte seg av primær mestringsstrategi med akkurat 

de hjelpemidlene som er tilgjengelig for dem, der og da. Tone og Lars har god forståelse for 

sin utfordrende situasjon og anser det som meningsfylt å be om hjelp for å løse sine 

problemer, etter Antonovskys tre grunnleggende elementer i teorien om «opplevelse av 

sammenheng». 

De to er klar over sin situasjon og tror at den eneste løsningen, for å mestre de nevnte 

arbeidsoppgavene, er ved å benytte seg av hjelp fra andre. Videre understreker begge at det 

ikke kun er dem som trenger hjelp på jobben. Ifølge de to informantene hjelper også de sine 

kollegaer ved behov, så det er gjensidig. Tone forteller at på arbeidsplassen hjelper alle 
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hverandre. Lars sier at flertallet på hans avdeling er en del eldre, som ikke behersker IKT så 

godt som ham, derfor pleier han som regel å hjelpe dem med datatjenester.  

Tone og Lars understreker at de ikke er de eneste som har behov for bistand. De andre kan ha 

behov for deres bistand også. For det andre vil de få frem at på en arbeidsplass er det normalt 

å hjelpe hverandre ved behov. Derfor har de ikke har tatt hindringene så alvorlig, selv om det 

er utfordrende for dem å være avhengige av andres bistand rett som det er. 

I dag har teknologiutvikling bidratt til å finne opp mange hjelpemidler, nyttige for personer 

med funksjonsnedsettelser så de kan mestre sine daglige oppgaver uten behov for andres hjelp 

(Norvoll og Fossestøl 2010). Samtidig har teknologiutvikling ført med seg en del problemer 

for de som har fysiske funksjonsnedsettelser. For eksempel kopimaskinen med touch-program 

på Tones arbeidsplass. Anne har også benyttet seg av primær mestringsstrategi, i det hun 

forteller at hun har avklart med sin sjef og arbeidskollegaer hvilke oppgaver hun ikke kan påta 

seg alene.  

Det har ikke vært sånn svart/hvitt altså; nei dette kan du ikke gjøre. Jeg har funnet praktiske løsninger, 

men det er klart at jeg har sagt på jobbintervju at nå er jeg synshemmet og har en bevegelseshemning, så 

derfor klarer jeg ikke å ha oversikt over like mange barn som andre uten funksjonshemning (Anne). 

 

Etter primær mestringsstrategi har Anne, akkurat som Tone og Lars, fått andre på 

arbeidsplassen til å tilpasse jobbene, etter hennes behov og ønske. Dette tror hun har hjulpet 

med å ikke oppleve for store utfordringer i jobben. Videre forteller hun at hun har funnet 

praktiske løsninger for å redusere anstrengende utfordringer.  For at man skal lykkes med 

håndtering av stressende forhold, er det viktig å bruke ulike strategier individuelt, i forskjellig 

rekkefølge og i ulike kombinasjoner, fordi bruk av en type strategi ikke vil hjelpe mot alt 

(Gjærum 1998: 88). Anne har funnet seg ulike strategier i kombinasjon med hverandre, som 

gjør at arbeidsoppgavene er tilpasset hennes behov, fagmessig og praktisk. 

 

6.4.2 Sekundærmestring 

Å være en del av en arbeidsplass handler også om å være en del av et team, en del av et 

arbeidsfellesskap. Å bli sosialt inkludert på jobb oppleves som å bli betraktet som en 

arbeidstaker på linje med resten av staben (Anvik, 2006). Personer med nedsatt funksjonsevne 

vil alltid oppleve anstrengende situasjoner, og må forholde seg til dette, siden samfunnet er 

utformet for personer uten funksjonsnedsettelser (Grue 2001; Rua og Grue 2013; Kassah og 

Kassah 2009; Tøssebro 2010). 
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Anne forteller at hun opplever utfordringer i forhold til sine arbeidskollegaer, noe hun tror har 

delvis med funksjonshemmingen å gjøre. Hun forteller samtidig at det i noen perioder er 

ekstra krevende å virke hyggelig og positiv ovenfor kollegaene. Derfor mener Anne at noen 

ganger er arbeidskollegene mer krevende enn selve arbeidet. 

 

Men til tider har jeg vært lei fordi det har vært krevende å forholde meg til andre mennesker, relasjoner, man 

skal være positiv hele tiden og unngå å havne i intriger med ulike personer, så jeg har ofte tenkt at det er ikke 

barna som er krevende, det er faktisk kollegaene som er ganske krevende å få til samspill med, men jeg har 

merket at hvis du er tålmodig og jobber der lenge nok så går det seg til (Anne). 

 

Ifølge Anne er det ikke alltid like lett for henne å opprettholde den tilstrekkelige relasjonen, 

og å fremstå som positiv ovenfor arbeidskolleger. Hun mener at når man har en hindring, så 

bør man alltid være positiv og stå på for å kunne skape en god relasjon til arbeidskolleger. 

Hun synes det er slitsomt å ha en slik innstilling hele tiden på grunn av ulike faktorer i 

privatlivet og konsekvensene av funksjonshemningen. Ifølge Grue (2001: 160) «bør personer 

med funksjonsnedsettelser velge en strategi hvor man er blid, glad og positiv, og slik kan 

man bli en del av den sosiale tilhørigheten og fellesskapet på en arbeidsplass». Denne 

strategien bidrar til at det blir lettere for andre å ta kontakt og opprettholde 

interaksjonen. Personer med funksjonsnedsettelser som velger denne type strategi– kjent 

som «Pollyanna strategien» en form for sekundær mestringsstrategi– forteller ofte hvor 

krevende det kan være å ha overskudd til å være blid hele tiden. Det er krevende å hente 

ut de ressursene man har og samtidig prøve å overkomme de fysiske og sosiale 

hindringene som ligger i omgivelsene (Grue 2001: 160). Dette er i tråd med Annes 

oppfatninger av hvorfor hun ikke mestrer den sosiale delen hele tiden. Samtidig 

understreker Anne at hun trenger mye tålmodighet, som hun føler hun har fått til nå. 

Hun understreker at hun har god kontakt med sine kolleger på intervjutidspunktet for 

denne oppgaven. Andre informanters utfordringer er i likhet med Annes, knyttet til deres 

funksjonshemninger. Tones og Ivars, synshemninger skaper en del sosiale utfordringer. Tone 

synes det er veldig synd at hun ikke kan gjenkjenne mennesker som hun har hjulpet og har 

hatt samtale med i forbindelse med jobben. 
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Ja, Jeg synes det som er vanskeligst er at jeg ikke kjenner igjen mennesker, og ikke for eksempel på 

arbeidsplassen kan se at der er den og der er den, etter hvert kjenner man igjen de som er der ofte… Så 

kan det være én som har vært der 10 ganger eller vært der 1 år, jeg har kanskje en samtale med dem og 

neste morgen så går jeg rett forbi dem uten å se dem. Det at jeg ikke kan følge opp en god kontakt, det 

synes jeg er trist fordi jeg har mye potensiale som ikke blir brukt. Jeg ville egentlig sagt; hei hvordan går 

det med deg nå osv. (Tone).  

 

På grunn av sin synshemming har ikke Tone mulighet til selv å sørge for en tettere kontakt 

med dem hun har hjulpet gjennom jobben. I likhet med Tone, bidrar Ivars synshemming til en 

del sosiale utfordringer. Ifølge Ivar blir han noen ganger redd fordi det kan bli mye fokus på 

hans synshemming. Han refererer til sin arbeidsplass, og forteller at han føler seg utrygg, 

fordi hans synshemming skaper usikkerhet blant kollegaer.  

«I forhold til at jeg ser dårlig blir jeg noen ganger redd. Det kan bli litt mye fokus på det noen ganger. 

Selv om de sier at de glemmer det noen ganger» (Ivar). 

 

Derfor sier han at han av og til faller ut i sosiale settinger og ikke får med seg alt, fordi 

kollegaene glemmer seg litt.  

Ut fra en emosjonelt fokusert strategi får hverken Tone, Anne eller Ivar gjort noe særlig for å 

endre situasjonen. Dette fordi det, for det første, er fornuftig og rasjonelt å la være å gjøre noe 

med det. For det andre finnes det ikke noen andre, alternative løsninger som de kan benytte 

seg av, for å mestre lignende sosiale utfordringer. Emosjonelt fokusert mestring har som mål 

å dempe eller å kontrollere følelser og ubehag når en person står overfor et problem som 

vedkommende ikke føler det finnes direkte eller rasjonelle løsninger på (Metner og Storgård 

2007:8). Ifølge Sommerschild (1998) kan man ikke få mestret alle problemer som man står 

overfor. I tillegg viser Rua og Grue (2013) i sin bok om bevegelseshemmede at man ikke kan 

mestre alle utfordrende situasjoner, men målet er å handle og ikke gi opp, da noen av 

problemene kan ligge utenfor menneskets evne. Derfor kan det anses som normalt når Anne, 

Tone og Ivar ikke får til å finne en bestemt strategi for mestre *alltid den sosiale 

samhandlingen med andre. 
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6.5 Nødvendig tilrettelegging for å mestre 

arbeidssituasjonen 

 

Informantene som har deltatt i denne studien, har som kjent enten nedsatt syn eller nedsatt 

bevegelsesevne. Det har vært svært nødvendig for dem at de får den tilretteleggingen og de 

hjelpemidlene de har behov for, for å kunne mestre sine daglige arbeidsoppgaver, eller i det 

minste redusere utfordringene som funksjonshemningen kan medføre. I denne delen skal jeg 

redegjøre for hva slags tilrettelegging og hvilke typer hjelpemidler den enkelte har fått.  

Arbeidsmiljøloven (aml) og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl) inneholder 

bestemmelser som verner ansatte med funksjonsnedsettelser mot diskriminering. Etter aml, §§ 

4.2 og 4.4 har arbeidsgiver ansvaret for å tilrettelegge arbeidsplassen så langt det er mulig for 

ansatte med funksjonsnedsettelser og stille nødvendige hjelpemidler til deres disposisjon 

(arbeidsmiljøloven, 2006). Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, §§ 16 og 26  tydeliggjør 

at arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne har rett til både universell og 

egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for å sikre at de kan få 

eller beholde arbeid, akkurat som andre. Etter § 16 har alle offentlige og private virksomheter 

rettet mot allmennheten ansvaret for å fremme universell utforming av deres virksomheter, jf. 

Punkt 2.1.  

Den norske velferdsstaten har plikt til å tilby sine borgere nødvendige tjenester og ytelser 

(Kassah 2009; Tøssebro 2010). Personer med funksjonsnedsettelser har behov for utstyr og 

tilretteleggingstjenester, som er en del av velferdsordningene myndighetene tilbyr, slik det 

blant annet er lovfestet i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 2013. De fleste 

velferdsordningene er lovfestet i folketrygdloven. Etter folketrygdloven har personer med 

nedsatt funksjonsevne rett til stønad i form av ulike hjelpemidler som er nødvendige og 

hensiktsmessige for at den enkelte skal forbedre funksjonsevnen til daglig, og i arbeidslivet 

Etter folketrygdloven, § 10-5, skal personer med nedsatt funksjonsevne få nødvendige 

stønader i form av hjelpemidler for å kunne få eller beholde passende arbeid, eller for å 

gjennomføre utdanning. Hjelpemiddelsentralen i hvert fylke har ansvaret for utlån av 

hjelpemidler (Kassah 2009; Folketrygdloven, 1997). 

Datamaterialet viser at synshemmede er mer avhengige av spesifikke og individuelle 

hjelpemidler, tilpasninger og tilrettelegging enn bevegelseshemmede. Flertallet av 
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bevegelseshemmede forteller at alt de trenger for å kunne mestre arbeidsdagen, for det meste 

er enten elektrisk eller manuell rullestol, og heis. Så lenge et bygg er universelt utformet, 

trenger de ikke mer tilrettelegging og hjelpemidler. Elin som sitter i rullestol, mener hun ikke 

har fått noen form for tilrettelegging og ikke har hatt behov for det heller, annet enn 

rullestolen, som hun har hatt siden før hun begynte å jobbe. 

«Ingen hjelpemidler. Vi har både heis, handikap-toalett, sitter i rullestol og har krykker. Har ikke hatt 

behov for tilrettelegging» (Elin).  

 

I likhet med Elin har ikke Anders heller hatt behov for større tilrettelegging av arbeidsplass, 

fordi alle byggene han har jobbet i har vært universelt utformet. 

Ja, alle stedene har vært det, ikke noe utfordringer i det hele tatt. Jeg trenger en pult og jeg har en ståstol 

som jeg nå bruker sjeldent, men den gjør at jeg har hevet bord. Jeg har aldri hatt behov for større 

tilpasning, ellers kunne jeg få hjelp til det (Anders). 

 

Anders tror ikke det er noe problem å få mer tilrettelegging og tilpasninger, dersom han skulle 

trenge det. Lars har heller ikke trengt store tilpasninger og hjelpemidler for å mestre sine 

arbeidsoppgaver. Han nevner at det kun var en elektrisk døråpner som ikke fantes før hans 

ansettelse, som han fikk fikset gjennom hjelpemiddelsentralen. 

«Ja, jeg har fått en elektrisk døråpner fordi jeg sitter i rullestol, bare trykk på en knapp og bare kom inn 

der. Også fikk jeg en kontorstol i tre » (Lars).   

 

Ifølge Lars var den elektriske døråpneren avgjørende for at han kunne gå inn og ut av bygget 

han er ansatt i, uten å trenge andres bistand. 

Det meste av befolkningen har syn, og derfor er både arbeidsplassen og allmenne møteplasser 

lagt opp med tanke på synsfriske. Dette kan gjøre det vanskelig for synshemmede, spesielt nå 

som verden begynner å bli mer og mer preget av ny teknologi, med touch-funksjoner og 

lignende. For en synshemmet er dette så godt som en umulig oppgave, da man ikke lenger kan 

føle seg frem til hvor knappene er. Da må man ha forskjellige hjelpemidler for å kunne 

fungere optimalt. Synshemmede har for eksempel ikke mulighet til å bruke PC, uten ekstra 

hjelpeutstyr og spesielle programmer, de har ikke mulighet til å lese vanlige bøker, aviser, 

tidsskrifter osv. hvis de ikke blir tilrettelagt, skannet eller lignende. Dermed forventes det at 

synshemmede må ha større individuell tilpasning og flere hjelpemidler, sammenlignet med 

bevegelseshemmede, for å kunne mestre arbeidsoppgaver, på lik linje med sine seende 

arbeidskollegaer. 
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Tre av de fem synshemmede informantene er sterk svaksynte, mens de to andre er fullstendig 

synshemmede. Derfor viser funnene at synshemmede har behov for forskjellige hjelpemidler 

utfra alvorlighetsgraden på synshemningen. Sterkt svaksynte trenger andre typer hjelpemidler 

enn fullstendige synshemmede. De svaksynte informantene forteller at de blant annet trenger 

lese-TV, forstørringsprogrammer, kikkerter/luper som hjelpemidler for å utføre sine 

arbeidsoppgaver. Ivar og Tone har fått omtrent de samme hjelpemidlene for å håndtere sine 

arbeidsoppgaver, og forteller at de ikke har fått noen spesiell tilrettelegging fra selve 

arbeidsplassen. 

 «Jeg bruker zoom-tekst, forstørrelsesprogram, og kikkert når det er foredragsmøter. Jeg har ingen andre 

tilrettelegging» (Ivar). 

 

Ivar og Tone mener hjelpemidlene de har fått fra hjelpemiddelsentralen, er avgjørende for 

deres evne til å utføre arbeidsoppgaver. Anne bruker også omtrent de samme hjelpemidlene 

som Ivar og Tone, men har i tillegg behov for flere hjelpemidler, for å håndtere utfordringene 

på jobb. 

«Jeg har høreapparat, også må jeg bruke rullator, forstørrelsesglass, og pc med forstørrelsesprogram og 

sånt, men ikke mer hjelpemidler utover det, nei» (Anne). 

 

Anne bruker høreapparat og rullator fordi hun har i tillegg til synshemmingen, en lettere grad 

av nedsatt hørsels- og bevegelsesevne. Videre forteller hun at hun ønsker seg litt bedre 

universell utforming av arbeidsplassen fysisk. I motsetning til Anne, Tone og Ivar har 

fullstendig synshemmede, behov for andre type hjelpemidler, samtidig som de gjerne trenger 

mer individuelle og større tilpasninger. De har behov for tilrettelagte PCer, med nødvendige 

programmer som leselist, talesyntese og skanner. Rine har fått egen pc fra arbeidsplassen, og 

andre nødvendige hjelpemidler og programmer har han fått via Hjelpemiddelsentralen, da det 

er spesielle programmer. 

 «Ja, det blir jo det; datamaskin, leselist, skanner, diverse programvarer, syntetisk tale, notorisk 

hjelpemidler (apex), hvit stokk» (Rine). 

Christian har vært avhengig av omtrent de samme spesifikke hjelpemidlene, som har måttet 

tilpasses etter hans behov. Derfor understreker Christian og Rine at disse hjelpemidlene har 

gjort det mulig for dem å kunne mestre sine pålagte oppgaver.  

Rine og Christian må noen ganger få hjelp av en kollega, i tillegg, med visuelle oppgaver som 

ikke blir tilrettelagt etter deres behov. Christian bruker lese- og sekretærhjelp til visuelle ting 

som adressering av brev, og opplesing av brev og papirer som hun ikke får elektronisk. 
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Christian får samme type hjelp. På hans jobb pleier alle ansatte å bruke en medarbeider som 

kun har ansvar for å tilrettelegge og hjelpe ansatte som trenger det, uavhengig av 

funksjonshemning. Vedkommende hjelper Christian i forbindelse med å lese dokumenter og 

diverse papir som ikke kan skannes eller sendes elektronisk. Dette er ikke noe som skaper 

problemer, ifølge Christian. Han ber om hjelp når han har behov for det, uten å planlegge med 

tilretteleggingsmedarbeideren på forhånd. 

Etter praktisk mestring har informantene på forhånd ordnet praktiske utfordringer ved å søke 

om hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen, og den type tilrettelegging de har fått fra 

arbeidsplassen. I tillegg har de brukt en blanding av primær- og sekundærmestringsstrategier, 

da de har fått hjelpemidlene for å tilrettelegge arbeidsplassene etter deres behov. De har 

samtidig brukt sekundær mestring siden de har prøvd å tilpasse seg omgivelsene, som i dette 

tilfellet er tjenestene de tilbyr ved bruk av hjelpemidlene.  

Ifølge Dybvik, Hansen og Vold (2009) finnes det to hovedstrategier for inkludering av 

funksjonshemmede i arbeidslivet: Universell og individuell tilrettelegging. Med universell 

tilrettelegging menes tilrettelegging hvor man legger vekt på å utforme samfunnet slik at alle 

har like muligheter til å delta uansett funksjonsnivå, jf. bevegelseshemmede informanter som 

mente at så lenge byggene de jobber i er universelt utformet, så kan de håndtere sin 

arbeidssituasjon fint. Den individuelle tilretteleggingen vil være tilpasset den enkelte, og på 

den måten synliggjøre at den som får en tilrettelagt arbeidsplass er spesiell; jf. synshemmede 

som har vært avhengig av mer spesielle og individuelle tilpasninger for å håndtere sin 

arbeidssituasjon.  

 

 For å kunne bevege seg og fungere som selvstendige ansatte, har bevegelseshemmede hatt 

behov for rullestol og små tilpasninger for å håndtere fysiske utfordringer. Rullestolbrukere 

har hatt mindre behov for individuelle tilpasninger, men mer universelle tilpasninger, 

sammenlignet med synshemmede. Det vil variere blant gruppen synshemmede hvilke typer 

tilretteleggingsbehov de har, utfra graden av synsnedsettelse. I motsetning til sterkt svaksynte, 

trengte fullstendige synshemmede andre typer hjelpemidler og større tilpasninger. Derfor var 

de to fullstendige synshemmede informantene klar over at uten de hjelpemidlene de fikk, 

hadde det vært helt umulig for dem å mestre og utføre jobben. De fleste var fornøyde med den 

hjelpen de hadde fått i forhold til tilrettelegging, enten det var fra arbeidsplassen eller fra 

Hjelpemiddelsentralen, som de mente var avgjørende for deres mestring av arbeidsoppgavene. 

Derfor kan det hevdes at alle informantene har fått de nødvendige hjelpemidlene og 
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tilpasningene de har lovfestet rett til, i Arbeidsmiljøloven, Diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven og Folketrygdloven.  

 

6.6 Å jobbe like raskt som andre 

 

En av de viktigste faktorene som hindrer personer med funksjonsnedsettelse i å delta i 

yrkeslivet, er om de kan være like raske og effektive i utførelsen av arbeidet sitt sammenlignet 

med funksjonsfriske. Mange hevder at arbeidsgivernes forventninger om redusert 

arbeidsdyktighet og arbeidstempo, er en viktig faktor for at de velger denne gruppen bort, til 

fordel for funksjonsfriske jobbsøkere (Anvik 2006; 2013; Borg 2008; Gjertsen 2013). Mange 

sidestiller nedsatt funksjonsevne med nedsatt arbeidsevne, men andre mener denne 

oppfatningen ikke stemmer og at nedsatt funksjonsevne ikke automatisk gir nedsatt 

arbeidsevne (Gjertsen 2013; Rosenberg m.fl. 2012). Personer med ulike funksjonsnedsettelser 

er en heterogen gruppe, akkurat som funksjonsfriske. Derfor vil det variere fra person til 

person, om de har nedsatt arbeidsevne eller ikke. Det forventes av personer med omfattende- 

eller multifunksjonshemninger, kan ha nedsatt arbeidsevne på grunn av konsekvensene av de 

omfattende plagene de må leve med (Borg 2008; Bliksvær og Hansen 2006). De som har kun 

en funksjonshemning, nedsatt syn, hørsel eller bevegelsesevne, kan forventes å være like 

effektive og arbeidsdyktige som andre når forholdene blir godt tilrettelagt etter deres behov. 

Det har alle informanter her bekreftet på jobbintervjuene.  

Noen av informantene forteller at de opplever at de bruker lengre tid i forhold til sine 

arbeidskollegaer, mens andre er i tvil. Flere tror de har behov for ekstra tid til håndtering av 

nye arbeidsoppgaver, mens andre tror det vil være mer avhengig av type oppgave og dens 

tilgjengelighet for dem. 

Flere av informantene understreker at det alltid vil være mer krevende og utfordrende for 

personer med funksjonsnedsettelser å begynne på en ny arbeidsplass, enn det vil være for 

andre. De peker på funksjonshemningen, som gjør at de bruker litt lengre tid for å orientere 

seg med nye arbeidsoppgaver. Jens forteller at han ikke opplever noen utfordringer i 

utførelsen av sine arbeidsoppgaver, men samtidig syns han at han trenger ekstra tid for å føle 

seg trygg, og for å lære nye arbeidsoppgaver. 
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«Jeg tror jeg bruker lengre tid på å bli trygg i arbeidsoppgavene, for å lære meg nye ting» (Jens). 

 

Anne og Lars er enig med Jens og tror at personer med funksjonsnedsettelser alltid vil ha 

behov for ekstra tid, for å bli kjent med nye oppgaver og lignende. 

«I begynnelsen av et nytt arbeidssted så har det vært utfordrende, men det har jeg fått det til» (Anne). 

Alle tre; Anne, Jens og Lars er enige om at de ikke vil bruke noe særlig lenger tid for å gjøre 

sine pålagte arbeidsoppgaver ferdig, sammenlignet med sine funksjonsfriske kolleger, så 

lenge oppgavene de utfører ikke er nye, uvante eller utilgjengelige. Andre informanter i denne 

studien har ulike meninger om hvor raske de kan være, i utførelsen av sine pålagte 

arbeidsoppgaver, sammenlignet med sine kollegaer. De tror tempo vil variere fra 

arbeidsoppgave til arbeidsoppgave og hvor godt arbeidsoppgavene er tilrettelagte. Derfor 

understreker disse informantene at de kan bruke lengre tid av og til, på noen bestemte 

oppgaver, i forhold til sine funksjonsfriske kollegaer, mens andre oppgaver tar mindre tid. De 

antar derfor at resultatet blir at de sammenlagt jobber like raskt som andre. Anders tviler på at 

han bruker lengre tid for å utføre sine arbeidsoppgaver som avdelingsleder. 

Ja, vanskelig å si. Hvis du ser den rene dagligdagse kontorjobbingen, så bruker jeg nok ikke mer tid, 

men hvis jeg skal ut og farte, reise og gjøre de tingene som skal gjøres, tar det lite grann mer tid. Jeg har 

ingen funksjonsassistent med meg når jeg er ute og reiser. Reiser alene. Hvis vi skal ha stand og noe 

sånt, så bruker jeg litt lengre tid. Men jeg gjør det sjelden. Har også folk som skal gjøre det for meg 

også. Denne jobben kunne jeg ha hatt i hvilken arbeidsplass som helst uten å ha brukt mer tid enn 

andre(...) (Anders). 

 

Ifølge Anders har han behov for ekstra tid på noen spesielle arbeidsoppgaver, som han ikke 

utfører så ofte. Derfor tror han ikke dette har noe virkning på hans arbeidseffektivitet. Ivar og 

Tone tror ikke heller at de vil bruke lengre tid i håndtering av sine arbeidsoppgaver, helhetlig, 

siden de jobber strukturert, planmessig og har god hukommelse. 

På noen av oppgavene ja. Det tar lenger tid å finne fram på pc-skjerm. Man får så lite av skjermen opp 

om gangen. Så tar litt lenger tid, men noen ting erfarer jeg at jeg er raskere med, jeg har god 

hukommelse, jeg husker godt, slipper å lete fram papirer, det og det papiret fordi jeg husker f.eks det var 

femte februar, at det skjedde mens de andre måtte lete etter og spørre. Så noen ting går saktere, og noen 

ting går fortere og noen er det samme (Tone). 

 

Ivars og Tones gode hukommelse og struktur gjør at de ikke har behov for mye mer tid i 

håndtering av sine arbeidsoppgaver, som består hovedsakelig av foredrag og diverse møter. 

Ivar arrangerer møter og foredrag for forhandlere (som) kjøper deres datautstyr, mens Tone 

jobber med skolesystemet (grunnskolen og barnehage).  
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Rine og Christian tror at noen få oppgaver vil ta lengre tid for dem å utføre eller 

tilrettelegge, mens andre oppgaver kan de utføre like raskt som andre. Rine tviler på at hun vil 

bruke lengre tid, så lenge det ikke dukker opp noen arbeidsoppgaver som krever omfattende 

tilrettelegging. 

Nei, det har jeg vanskelig for å tro. Det er klart at hvis jeg får et brev på papir så må det først skannes 

inn, det tar ikke mer enn fem min, men om det er veldig mye papirer så trenger jeg litt ekstra hjelp fra 

lese- og sekretærhjelp. Jeg skriver fort, har ikke inntrykk av at jeg jobber noe saktere enn andre (Rine). 

 

Rine tror ikke det skyldes hennes arbeidsevne/kapasitet når hun har behov for ekstra tid til 

håndtering av bestemte arbeidsoppgaver som ikke er fullt tilgjengelige. På tross av 

utilgjengeligheten av det elektroniske systemet, som har vært en stor utfordring, tviler 

Christian på at han har behov for særlig mye lenger tid. 

Nei, når jeg har funnet løsningen så går det ofte greit. De daglige tingene som er likt, man oppgraderer 

eller gjør noe sånt ting tror jeg ikke at jeg bruker så lenger tid fordi jeg er ganske rask på trykking og 

hopping. En del arbeider og triks husker jeg godt. Ikke mye lenger tid i hvert fall. Noen ting går raskere, 

og noen ting går saktere, kanskje alt i alt går det opp i opp (...) (Christian).  

 

Selv om informantene tror de noen ganger vil ha behov for lengre tid, finnes det andre 

oppgaver som de vil ha bruk for mindre tid sammenlignet med sine kolleger. Ifølge 

informantene har de utviklet eller en del personlige egenskaper som gjør at de jobber 

strukturert og planmessig. For eksempel gode personlige mestringsstrategier som Ivar, Tone 

Rine og Christian mener at de har, er en hovedforutsetning for at deres håndtering av 

arbeidsoppgaver skjer i like raskt tempo, som hos funksjonsfriske kolleger. Funnene tyder på 

at informantene alltid prøver å finne ulike mestringsstrategier for å håndtere 

arbeidsoppgavene like raskt som funksjonsfriske, selv om det av og til byr på utfordringer. 

Informantene vil til tider ha behov for å bruke lenger tid, sammenlignet med sine 

funksjonsfriske kollegaer, når arbeidsoppgavene ikke er fullt tilrettelagte etter deres behov, 

eller når de er på nye arbeidsplasser. Men for Ivar, Tone og Anders var deres 

funksjonshemninger hovedforutsetningen for at de kunne forvente å bruke lengre tid på noen 

bestemte arbeidsoppgaver, som ville være litt utfordrende i forhold til deres begrensninger. 

Ifølge Anne, Jens og Lars vil de ikke ha behov for ekstra tid, så lenge arbeidsoppgavene de  

håndterer ikke er helt nye. Derfor vil ingen av informantene påstå at de er enten mindre 

effektive og produktive sammenlignet med sine kolleger når arbeidsforholdene er godt 

tilrettelagte etter deres behov. 
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6.7 Trivsel 

  

Trivsel er forbundet med en positiv opplevelse av arbeidstilværelsen. Positiv følelse bidrar til 

at man yter sitt beste. Trivsel har stor betydning for den enkeltes helse, arbeidsinnsats og 

livskvalitet Forskning viser til en rekke faktorer som bidrar til den enkeltes trivsel på jobben 

(Johansen 2015). Blant annet arbeidsoppgaver som gir anledning til den enkeltes 

medvirkning og selvbestemmelse, mestringsfølelse, faglig utvikling, og god balanse mellom 

arbeidstid og arbeidsoppgavene. 

I tråd med trivsel mener absolutt alle informantene at de trives med den jobben de har per i 

dag. De mener at oppgavene de utfører er meningsfylte, varierte og betydningsfulle. For 

eksempel Elin sier at hun trives med arbeidsoppgavene fordi hun føler at hun gjør noe 

meningsfylt for de ungdommene hun arbeider med. 

«Oppgavene er meningsfylte. Jeg liker å være med ungdommer. Jeg har noe å gjøre og vet hvorfor jeg 

gjør det.» (Elin). 

 

Andre informanter forteller at varierende og spennende arbeidsoppgaver, er viktige grunner til 

deres trivsel. Lena jobber som oversetter og tar på seg ulike oppdrag som gjør at hun reiser 

mye innenfor det fylket hun er bosatt i. På tross av det, trives hun. 

 

« (…) trives veldig godt, synes det er spennende. Varierende arbeidsdager» (Lena). 

 

I motsetning til Lena har Tone og Rine faste arbeidsplasser, men begge er ofte på farten i 

forbindelse med sine arbeidsoppgaver, uten at det går ut over deres trivsel på jobbene sine. 

«Meget interessant. Jeg kommer borti mange forskjellige problemstillinger» (Rine). 

I tillegg til meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver er fleksibilitet, autonomi og 

selvbestemmelse andre viktige faktorer for at noen av informantene trives i jobbene sine. Selv 

om de fleste er pålagt å følge oppgitte instrukser, har de makten til å definere sine 

arbeidsoppgaver og sin arbeidshverdag, selv. For eksempel Anders og Jens forteller at de selv 

definerer hva de skal gjøre daglig. Jens jobber som veiledningsrådgiver, mens Anders jobber 

som avdelingsleder. Anders og Jens mener at det de gjør er meningsfylt og deres makt til å 

definere selv hvordan de skal utfører sine arbeidsoppgaver, er viktige faktorer for at de trives. 
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«Jeg definerer selv hva jeg skal gjøre. Jeg opplever at det er veldig meningsfylt» (Anders). 

 

Få ansatte og oversiktlige arbeidsplasser er andre faktorer for noen av informantenes trivsel. 

For Tone er det få ansatte som har gjort det mulig for henne å bli så godt kjent med sine 

arbeidskollegaer, og det at hun for det meste jobber i samme bygg, er også en viktig faktor for 

at hun trives og mestrer sine arbeidsoppgaver. 

«Jeg jobber bare i familiesenter, det er veldig lett å bli godt kjent på det stedet. For det meste er jeg i det 

bygget, og beveger meg rundt i bygningen...» (Tone). 

 

Hovedforutsetningen til Annes trivsel er fåansatte og oversiktlig arbeidsplass, i likhet med 

Tone. 

«Jeg trives veldig godt. Jeg føler at jeg har havnet på rett sted. Fordi jeg føler at der er det veldig greit og 

oversiktlig. Er bare åtte ansatte» (Anne). 

 

Anne sammenligner nåværende arbeidsplass med sin tidligere arbeidsplass, hvor det var 

større, og vanskeligere for henne å kunne bli godt kjent og ha full kontroll over utfordringene 

hun møtte. Studiens informanter mener at de trives med jobbene sine, fordi det de jobber med 

er meningsfylt, spennende og varierende. I tillegg mener de fleksibilitet, autonomi og 

selvbestemmelse er viktige faktorer for deres trivsel. Selv om ingen av dem nevner direkte at 

grunnen til deres trivsel ligger i mestring av deres arbeidsoppgaver, tyder funnene på at dette 

er en viktig forutsetning.  

Tidligere studier viser varierende funn når det gjelder funksjonshemmedes erfaringer med 

håndtering av arbeidssituasjonen (Anvik, 2006; 2013; Legard og Terjesen 2010; Legard 2013; 

Bakken 2012; Kilian 2005; Nordtrik 2008). Anviks studier viser at informantene som har vært 

plassert på arbeidsrettede tiltak, ikke trivdes med arbeidsforholdene, på grunn av mangel på 

fysisk tilrettelegging og ekskludering av dem i det sosiale arbeidsmiljøet (Anvik 2006), mens 

flertallet som er i et fast arbeidsforhold mener at de mestrer sin arbeidstilværelse fint (Anvik 

2006; 2013; Legard og Terjesen 2010; Legard 2013). Samtidig viser funnene at noen få som 

er i ordinær jobb møter en del utfordringer på grunn av vanskelige og belastende 

arbeidsoppgaver, som de ikke får gjort noe med (Anvik, 2013). Afis spørreundersøkelse viser 

at de som har hatt en vanskelig overgang til arbeidslivet, også har et dårligere arbeidsforhold 

(Legard 2013). Bakkens studie (2012) viser at bevegelseshemmede opplever at de mestrer 

arbeidssituasjonen som funksjonshemmet, så lenge de får den nødvendige tilpasningen og 

hjelpen de har behov for. Ifølge informantene kan de møte utfordringer i håndtering av sine 
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pålagte arbeidsoppgaver, dersom en av hjelpemidlene som de har behov for begynner å ryke. 

Casestudie til Legard og Terjesen (2010) viser også at informantene som er i lønnet arbeid 

hvor de har fått nødvendige tilpasninger, er stor sett ganske fornøyde med sin 

arbeidstilværelse. Janikken Kilians (2005) studie blant en gruppe ansatte med 

funksjonsnedsettelser og Nordtriks studie (2008) om «veien fra arbeid til uføretrygd» for en 

relativ ung gruppe med funksjonsnedsettelser, støtter andre studiers funn og viser til en rekke 

faktorer som har bidratt til informantenes tidlig avgang fra arbeidslivet.  

Studienes funn viser at mangel på fysisk tilrettelegging av arbeidsforholdene, manglende 

samarbeid mellom dem og ledelsen, arbeidsgivernes og hjelpeapparatets manglende vilje til å 

legge forholdene til rette etter informantenes behov var avgjørende faktor for deres svekket 

helse overtid, ved å stå i krevende arbeidsforhold (Kilian 2005; Nordtrik 2008). videre viser 

Kilians funn at de som var fortsatt i arbeid, var de som hadde et godt arbeidsforhold, hvor 

individuelle behov ble fulgt opp (2005). Arbeidskraftsundersøkelsen viser at kun 55% 

funksjonshemmede i yrkeslivet, har fått nødvendig tilrettelegging av arbeidsplassen, hvor 

20% av disse igjen ønsket seg mer tilrettelegging (Bø og Håland 2016). 

Det blir vanskelig å sammenligne tidligere funn om informantenes erfaringer i håndtering av 

deres arbeidssituasjon, med min studie på grunn av flere faktorer: Som min studie, er de 

studiene jeg har vist til basert på kvalitative opplegg, med mindre grupper funksjonshemmede 

personer. Funnene kan ikke generaliseres, men man kan peke på noen felles utfordringer som 

ansatte med funksjonsnedsettelser opplever i arbeidslivet, når det gjelder deres håndtering av 

arbeidssituasjonen. For det andre har ikke alle informantene vært i ordinær jobb, men i 

arbeidsrettede tiltak de ikke har valgt selv, og ikke vært fornøyde med, hverken i forbindelse 

med tilrettelegging av arbeidsoppgaver, eller arbeidsmiljøet. For det tredje vil funn og 

resultater variere fra person til person, utfra type funksjonshemning, stilling og 

arbeidsoppgave. Disse detaljene har man ikke alltid full tilgang til fra tidligere kvalitative 

undersøkelser, på grunn av anonymisering. Personer med funksjonsnedsettelser er en 

heterogen gruppe, i likhet med funksjonsfriske, og studiene som er blitt presentert, har 

rekruttert informanter med ulike funksjonshemninger, dermed har de ulike utfordringer og 

ulike behov i forhold til tilrettelegging.  

 

Både tidligere funn og mine funn tyder stort sett på at informanter med høyere utdanning, 

master og profesjonsutdannelser og dermed faglige kompetanse, håndterer sin 

arbeidssituasjon bra. Men i motsetning til tidligere forskning mestrer mine informanter med 
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lavere utdannelser også sine arbeidssituasjon bra (Anvik 2013; Legard 2013), og en viktig 

grunn kan skyldes stillingstype og vanskelighetsgrad. Videre viser tidligere funn at mangel på 

oppfølging og nødvendig tilrettelegging etter behov, er en annen faktor som utfordrer 

arbeidssituasjon, noe som går imot mine funn. Jeg finner at informantene har fått de 

nødvendige hjelpemidlene og tilpasningene de selv mener de har hatt behov for. Både 

bevegelseshemmede og synshemmede erfarer at de har fått universell og individuell 

tilrettelegging, selv om det kommer frem at noen, på grunn av manglende tilrettelegging, 

risikerer å bruke lengre tid eller møter enkelte utfordringer, når det gjelder noen bestemte 

arbeidsoppgaver. Dette betyr selvsagt at personer med funksjonsnedsettelser ikke er en 

homogen gruppe, akkurat som funksjonsfriske, og den bestemte strategien og 

tilretteleggingsformen de får, løser ikke nødvendigvis alt bestandig. Informantenes subjektive 

erfaringer og omstendigheter, som har påvirket deres erfaringer basert på type arbeid, 

utdanningsnivå, ansettelsesforhold, type funksjonshemning osv. er ulike. Men sammenlignet 

med tidligere funn, har mine informanter stort sett vært fornøyde med den hjelpen de har fått. 

En forklaring på relativt positive opplevelser kan skyldes deres utdanningsnivå og type arbeid 

som fungerer optimalt i forhold til deres funksjonshemninger (Anvik 2006; Anvik 2013; 

Legard og Terjesen 2010; Legard 2013).  

 

6.8 Oppsummering 

 

I dette kapitlet har jeg redegjort for de 10 informantenes oppfatninger og meninger rundt sine 

arbeidsforhold, og hvordan de har gått frem for å mestre utfordringer og påkjenninger de 

møter i arbeidshverdagen. Datamaterialet viser at informantene mestrer sin arbeidssituasjon 

bra, med noen små utfordringer. Mestringsteori, som handler om hvilke forhold som avgjør 

mestring i ulike situasjoner, har vært en essensiell teori for å belyse funnene knyttet til 

arbeidslivet. Funnene viser at informantene forholder seg til utfordrende arbeidsoppgaver i 

arbeidslivet, på en aktiv, positiv måte. Grunnene til det skal redegjøres for nærmere 

underveis. 

Tre merkbare faktorer som har hatt stor betydning for informantenes arbeidsmestring er: 

Tilpasning og nødvendige hjelpemidler, kompetanse, og trivsel. 
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Informantene mangler en vesentlig kroppsfunksjon, sammenlignet med funksjonsfriske. 

Derfor forventes det at de opplever utfordringer og påkjenninger i ulike situasjoner i 

arbeidslivet, siden samfunnets strukturer fysisk og sosialt, ikke er 100% tilrettelagt etter deres 

behov. Dermed viser funnene at de har fått tilpasninger og nødvendige hjelpemidler, som er 

en essensiell forutsetning for informantenes håndtering av arbeidstilværelsen. Spesielt 

informantenes profesjonsutdannelser og andre kvalifikasjoner har gitt dem stillinger hvor de 

har frihet til å velge og utforme sin arbeidshverdag. Dette gjør at de har mer fleksibilitet, fordi 

de selv velger hvordan de skal gjennomføre oppgavene, utfra egne behov. I tråd med Gjærum 

sin teoretiske modell om styrking av kompetanse, var informantenes faglige bakgrunn og 

kvalifikasjoner avgjørende for deres mestring av faglige utfordringer på jobben. De fleste av 

informantene jobber innenfor det fagfeltet de har kompetanse i, derfor har de større 

sannsynlighet for møte mindre fagmessige problemer. Flertallet av informantene har få 

kollegaer, og egne kontorer hvor de driver med papirarbeid og kommunikasjon med kunder. 

Mange av arbeidsoppgavene er rutinepreget og repeterende, og derfor er det lettere for 

informantene å håndtere dem. Trivsel kan anses som en sentral faktor for informantenes 

mestring av arbeidsoppgaver og -miljø. Funnene viser at fleksible, varierte og spennende 

jobber gir informantene mening og god følelse av å bruke sin kompetanse til å hjelpe andre. 

Derfor står Antonovskys tre grunnleggende elementer i salutogeneseteori og Lazarus’ 

problemfokuserte mestringsstrategi sentralt for deres trivsel. Det ser ut til at de tar det for gitt 

at dersom de opplever noe utfordrende, forholder de seg aktivt til det. En viktig grunn kan 

stamme fra en tidlig fase i livet hvor de fikk utviklet personlige ressurser for å mestre 

utfordrende hendelse de har møtt.  

Ifølge Antonovsky er det viktig å fokusere på de ressursene og verdiene og mulighetene 

mennesker har, for å oppleve høy grad av mening og sammenheng i tilværelsen, en essensiell 

faktor i salutogenesen. Informantene har god forståelse for sin situasjon som utfordrende fordi 

det alltid vil være vanskelig å oppnå en barrierefri arbeidsplass. Det kan være grunnen til at 

informantene har utviklet personlige ressurser som gjør at de mestrer krevende 

arbeidsforhold. Derfor anses mestring som en kontinuerlig prosess som personer med 

funksjonsnedsettelser bør beherske for å håndtert krevende utfordringer, som denne studiens 

informanter anses å ha brukt.  

Den problemfokuserte strategien til Lazarus står sentralt, som legger vekt på å jobbe aktivt og 

væreløsningsorientert. Informantene har skapt seg gode meninger i å bruke ulike 

mestringsteknikker for å håndtere krevende situasjoner.  Derfor har de benyttet seg av ulike 
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mestringsstrategier etter behov, som blant annet primærmestring for å få andre tilpasse 

arbeidsoppgavene som de anser som ekstra utfordrende, sekundærmestring for å tilpasse seg 

omgivelsene og praktiske mestring for å legge arbeidsforholdene til rette praktisk etter deres 

behov. Det kan være grunnen til å anta at informantenes motivasjon, positive holdninger og 

pågangsmot er  blant av de viktigste faktorene for at de har lykkes så langt i arbeidslivet. 
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7 Avslutning  

Her vil jeg gjøre kort rede for mine funn og komme med forslag til mulige problemstillinger 

som kan undersøkes videre. 

7.1 Studiens viktigste funn 

 

Målet med denne studien har vært å undersøke et utvalg synshemmede- og 

bevegelseshemmedes vellykkede fortellinger om overgangen til arbeidslivet og tiden etter. 

Erfaringene er generelt mer positive enn negative, dette kan blant annet forklares ved at alle 

informantene i studien har tatt høyere utdanning, da utdanning er betraktet som en viktig kilde 

til arbeidsdeltagelse blant personer med funksjonsnedsettelser og har større betydning for 

denne gruppen, noe tidligere forskning også bekrefter (Tøssebro 2012). Gruppen som har 

deltatt i min studie kan derfor ha hatt mindre utfordringer å forholde seg til i overgangen til 

arbeidslivet, enn unge funksjonshemmede uten høyere utdanning. Dessuten viser studien i 

samsvar med tidligere undersøkelser, at i tillegg til høyere utdanning, bidrar den enkeltes 

utdanningsnivå og spesifikke kompetanse til økt arbeidsdeltagelse (Anvik 2013; Vedeler 

2013). Samtidig viser tidligere funn at personlige egenskaper, i form av motivasjon, god 

mestringstro og godt selvbilde er avgjørende suksesskriterier for den enkeltes 

arbeidsdeltagelse (Anvik 2006; 2013). Dette blir bekreftet av min studies funn, hvor flertallet 

trekker frem god selvpresentasjon, selvsikkerhet, selvtillit og trygghet som suksesskriterier for 

å være i stand til å presentere sine gode og positive egenskaper overfor aktuelle arbeidsgivere. 

Flertallet av informantene mine var klar over sin marginaliserte posisjon, og at de lett kunne 

bli tilskrevet en negative egenskaper. De var derfor overbeviste om å skaffe seg høy 

utdannelser og kompetanse for å øke sine arbeidsmuligheter. På tross av det lyktes ikke alle 

med å finne jobb rett etter endt utdanning, selv om flertallet kom ut i jobb relativt raskt.  

I motsetning til tidligere funn har ikke manglende fysisk tilrettelegging vært et stort problem 

for informantene mine (Anvik 2006; Borg 2008; Skarpaas og Svare; Vedeler og Mossige). De 

trekker frem feil valg av utdanningsretning, stigmatisering og manglende oppfølging av NAV, 

som viktige barrierer for deres arbeidsdeltagelse. Flere som har hatt en krevende overgang ser 

på feilvalg av utdanning som mindre relevant, og peker ut vanskeligheter med å få jobb enten 
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fordi stillingene anses som vanskelig i forbindelse med egen funksjonshemning, eller fordi 

utdannelsene ikke ga spesifikk kompetanse som skillet dem ut. 

Flere undersøkelser viser at personer med funksjonsnedsettelser som sliter med å delta i 

arbeidslivet, i stor grad skylder på omgivelsenesene: særlig NAV og arbeidsgiveres 

manglende kompetanse og kunnskap om funksjonshemninger, som igjen bidrar til at deres 

kvalifikasjoner og positive egenskaper blir nedvurdert (Anvik 2006; Berge 2007; Regård og 

Hansen 2008). Dette er tilfelle hos studiens informanter. De av informantene som har tilegnet 

seg mer negative erfaringer, var de som har vært i kontakt med NAV og vært på flere 

jobbintervjuer uten å få tilbud om jobb. Ifølge denne gruppen var ikke NAV særlig aktiv i 

arbeidet for å få dem i en tilpasset jobb, men mer opptatt av standardiserte tiltak som var ikke 

spesielt nyttige.  

Personer med funksjonsnedsettelser er en sammensatt gruppe med ulike behov, derfor bør 

NAVs tiltak bli mer individuelt orienterte og tilpasset etter den enkeltes behov for at denne 

gruppen skal sikres en lettere overgang til arbeidslivet. I tillegg vil det være nødvendig at 

NAV ansetter fagpersoner som er spesialisert innen de ulike gruppenes problematikk. Slik 

kan fagansatte oppnå en tettere oppfølging- og samarbeide bedre med den enkelte som har 

behov for NAVs bistand - noe studiens informanter har savnet i overgangsfasen. Samtidig 

viser studiens funn at den økonomiske ytelsen fra NAV en viktig faktor for deres 

arbeidsmulighet etter at de fikk ordnet jobb på eget initiativ.  

Det moderne arbeidsmarkedet er turbulent og vanskelig, derfor er det spesielt viktig med 

personlige relasjoner. Som en konsekvens av funksjonshemningen mangler ofte personer med 

funksjonsnedsettelser et sosialt nettverk de kan benytte seg av for å finne jobb, eller håndtere 

jobbrelaterte dilemmaer (Bliksvær og Hansen 2006; Borg 2008; Magnus 2009). Flertallet av 

studiens informanter som har hatt en tøffere overgang til arbeidslivet, utpeker deres sosiale 

nettverk som en avgjørende faktor for egen yrkesdeltagelse.  Gjennom sosialt nettverk kan 

man skaffe seg informasjon og få hjelp og informasjon man ikke får tilgang til på egenhånd. 

Derfor kan sosialt nettverk betraktes som like betydningsfullt som høyere utdanning og 

personlige ferdigheter for yrkesdeltagelse blant personer med funksjonshemninger, da det 

forventes at funksjonshemmede vil møte større og flere utfordringer i livet enn 

funksjonsfriske. En annen grunn kan være at stigmatisering er oftest en viktig barriere for 

dennes gruppens arbeidsdeltagelse, noe som kommer på grunn av manglende kunnskap og 

kjennskap til dennes gruppens ressurser og positive egenskaper. Derfor kan sosialt nettverk 
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bidra til økt arbeidsdeltagelse om arbeidsgivere får tillit til deres arbeidsevne og –kapasitet, 

enten direkte eller gjennom andre som bistår den enkelte i overgangen. Studiens funn 

bekrefter dette forholdet: De som har blitt stigmatisert i interaksjon med aktuelle 

arbeidsgivere, peker på manglende kunnskap om dem som en viktig barriere. Derfor er det 

nødvendig at NAV iverksetter tiltak for å øke arbeidsgivernes kunnskap ved for eksempel 

besøke aktuelle arbeidsplasser og tilby relevante informasjon om jobbsøkere med 

funksjonsnedsettelser: Hvilke ressurser de har, samt hva det kommunale apparatet kan stille 

opp med av eventuell tilrettelegging. Noe som denne studiens funn tilsier at arbeidsgivere 

mangler. 

7.2 Sosial kapital, stigma og mestring  

I denne kvalitative studien har jeg brukt ulike teoretiske perspektiver for å belyse studiens 

funn. Alle disse tre teoretiske perspektivene har vært sentrale for å belyse de empiriske 

funnene: Sosial kapital har vært et viktig teoretisk perspektiv for å diskutere hvilken 

betydning sosialt nettverk har for den enkeltes arbeidsdeltagelse som ikke greide seg å finne 

seg jobb verken på egen hånd eller via offentlig støtte, altså NAVs bistand. Stigma teori har 

også vært nyttig for å belyse informantenes negative erfaringer i interaksjon med 

arbeidsgivere, som følge av funksjonshemningen. Mestringsteori har vært et sentralt teoretisk 

bakteppe for å studere hele prosessen informantene har vært gjennom, frem til etablering i 

arbeidslivet. Mestring handler om å håndtere krevende situasjoner og utfordringer uten å 

miste kontroll - dette har vært sentralt egenskap ved informantene, som har bidratt til at de har 

trosset utfordringene hele veien ved å skape gode meningssammenhenger.  

 

7.3 Arbeidslivet og forslag til videre forskning: 

 

Alle informantene har etablert seg i arbeidslivet, og åtte av de ti informantene er i dag i fast 

jobb. Uavhengig av utdanningsnivå- og retning, samt deres vanskeligheter i overgangen til 

arbeidslivet, opplever alle informantene å ha en tilnærmet problemfri arbeidshverdag i 

motsetning til tidligere funn Legard (2013), som viser at de som har hatt en vanskeligere 

overgang har dårligere arbeidsforhold. En viktig grunn til informantenes gode arbeidsforhold 
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avhenger i stor grad av tilrettelegging, faglige kompetanse, trivsel og type stilling og 

arbeidsplass og dens oversiktlighet. Disse faktorene har vært viktige forutsetninger for 

informantenes gode og stabile arbeidsforhold.  

Samtidig opplever noen av informantene enkelte utfordringer. De finner likevel som regel 

løsninger på problemene på egenhånd ved bruk av ulike mestringsstrategier. Det hender også 

at de ikke får gjort noe med problemene, da utfordringen enten ligger utover deres egne evner 

og ressurser, eller på grunn av manglende tilrettelegging som ikke kan gjøre noe med på 

bakgrunn av arbeidsplassens manglende kapasitet. Dette kan illustreres med at flere av de 

synshemmede opplevde en del sosiale problemer med å opprettholde en tilstrekkelig relasjon 

til andre som de ikke fikk håndtert, mens andre opplevde praktiske problemer som resulterte i 

at de brukte lengre tid på enkelte arbeidsoppgaver.  

Datamaterialet i denne studien viser nesten bare positive opplevelser og erfaringer fra 

informantene i arbeidslivet. Det vil i fremtiden være viktig å også gjøre kvalitative studier om 

arbeidsgivere som har ansatte med funksjonsnedsettelser, da det er manglende kunnskap om 

arbeidsgivernes oppfatninger og erfaringer om deres kvalifiserte ansatte med 

funksjonsnedsettelser.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv til aktuelle kandidater 

 

Informasjonsskriv til aktuelle deltakere 

Sozan Mustafa  

Mobil.: 415 17 933  

Mail: belan2005@live.no  

 

Hei! 

Mitt navn er Sozan Mustafa, og jeg skal skrive masteroppgave i sosiologi ved universitetet i 

Oslo. Denne foreløpige tittelen på masteroppgaven er: 

"En kvalitativ oppgave om unge funksjonshemmedes erfaringer og opplevelser i overgangen 

fra høyere utdanning til arbeid." 

Hovedveilederen min i denne masteravhandlingen er Lise Kjølsrød ved instituttet ved 

sosiologi og samfunnsgeografi på universitetet i Oslo. 

Veilederens mail: Lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no  

Statistikken viser at det er mange med funksjonsnedsettelser som tar høyere utdanning, men 

ikke like mange som greier å skaffe seg arbeid etter utdannelsen. Derfor er målet med denne 

masteroppgaven å undersøke nærmere hvordan noen unge funksjonshemmede greier å skaffe 

seg arbeid etter utdanning. Hvilke erfaringer og opplevelser har de, og hva har de gjort for å få 

til dette? Hvilke forhold/tiltak har vært avgjørende for at de har lyktes i denne prosessen? Jeg 

er selv synshemmet og er veldig opptatt av å undersøke og på peke på ulike suksessfaktorene 

og tiltakene som har bidratt til at noen av unge funksjonshemmede har lyktes i overgangen fra 

høyere utdanning til arbeid. På grunn av masteroppgavens omfang og den tiden som jeg har til 

rådighet vil jeg inkludere to grupper av personer med funksjonsnedsettelser -  

bevegelseshemmede og synshemmede. Aldergruppen for de som kan delta på denne 

masteravhandlingen er 23-40 og funksjonsnedsettelsen bør enten være medfødt eller ervervet 

i barndommen. 

Dersom du har tatt høyere utdanning og er i et arbeidsforhold, og har en av de overnevnte 

funksjonshemningene ber jeg deg om å kontakte meg. 

For å få fram dine erfaringer og meninger om hva som har fungert bra i overgangen fra 

mailto:belan2005@live.no
mailto:Lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no
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utdanning til arbeid, vil jeg gjerne at du tar deg tid til å delta på et intervju som kan ta ca en 

time. Jeg vil helst intervjue deg fysisk, men dersom dette ikke er mulig kan jeg benytte meg 

av telefonintervju. Intervjuene vil bli tatt opp på bånd og skal transkriberes og lagres på egen 

pc (privat pc). Alle intervjuene vil bli slettet etter at masteroppgaven er levert den 30. juni 

2016. Det er kun meg og min hovedveileder, professor Lise Kjølsrød på universitetet i Oslo, 

som vil ha tilgang til opplysningene. Alle personlige opplysninger vil bli anonymisert, og du 

vil ikke være gjenkjennelig i oppgaven. Studien er meldt inn til Personvernombudet for 

forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS og har fått godkjent. Alle 

opplysninger blir behandlet konfidensielt, og du kan når som helst, hvis du måtte ønske det, 

trekke deg fra prosjektet.  

 

Du kan gjerne kontakte meg dersom det er noe du lurer på knyttet til masterprosjektet, på 

overnevnte mail og mobilnummer. Jeg setter også stor pris på om du kan gi min mailadresse 

og mitt mobilnummer til andre du kjenner, og som kan være interessert i å delta. 

 

Tusen takk for at du tok deg tid til å lese dette. Jeg håper du blir en viktig bidragsgiver for 

prosjektet. 

Med vennlig hilsen  

Sozan Mustafa 
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring 

 

Sozan høst 2015  

En kvalitativ studie om unge funksjonshemmedes erfaringer og opplevelser i overgangen fra 

høyere utdanning til lønnet arbeid  

Samtykkeerklæring ved innsamling av opplysninger til prosjektets/forskningsformål 

Student: Sozan  

Ansvarlige veiledere: Lise Kjølsrød og Lars Grue  

Prosjektets tittel: Yrkesaktive personer med funksjonsnedsettelser  

Prosjektets problemstilling: Unge funksjonshemmedes erfaringer og opplevelser i overgangen 

fra høyere utdanning til lønnet arbeid og deres arbeidsforhold. 

Jeg samtykker til å delta i denne undersøkelse som informant og er godt kjent med 

undersøkelsens formål. 

Jeg er også kjent med at deltagelse i undersøkelsen er frivillig, og at jeg når som helst kan be  

om å få slettet opplysninger som er registrert om meg.  

Steds/dato  

 

Epost  

Mobilnr.: 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

 

Intervjuguide:  

 

1. Stillingstype: 

Beskriv jobben din generelt og hva den går ut på? 

Har du hatt andre type jobb før eller? 

Hvordan skaffet du jobb?  

Fikk du noe hjelp for å søke på den jobben og eventuelt hvem hjalp deg med det?  

Hadde du synliggjort din funksjonsnedsettelser når du søkte på jobb?  

Beskriv din erfaring og opplevelse i møtet med arbeidsgiver og evt under intervjutidspunktet. 

Hvordan reagerte arbeidsgiveren på din funksjonshemning? 

Er det noe sammenheng mellom den utdannelsen du har tatt og den jobben du har fått? 

Hvor lenge har du hatt denne stillingen? 

Hvor lenge tok det å få lønnet arbeid etter fullføringen av utdanningen. 

Bruker du noe hjelpemidler for å utføre arbeidsoppgavene? 

Har du fått tilrettelagt arbeidsplass? Hvilken betydning har tilrettelegging hatt for deg? 

Hvordan opplever du arbeidsoppgavene? 

Bruker du lengre tid og krefter for å utføre arbeidsoppgavene enn andre kolleger tror du? 

Hvordan opplever du arbeidsmiljøet?  

Er det noe som du synes er utfordrende ved arbeidsmiljøet? 

Hva synes arbeidsgiveren om deg tror du? 

Hva med kollegene? Har du god kontakt med dem? 

Ser eller opplever du deg annerledes enn andre eller er det noe som du vil gjerne gjøre men 

får ikke gjort på grunn av din funksjonshemning? 

Hvor åpen er du for å snakke om din funksjonshemning for andre, eksempel dine kolleger? 

Har det skjedd noen endring i andres holdning til deg etter at du fortalte om din 

funksjonshemning?  
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Hvilke råd vil du gi til andre som skal gjennom jobbsøkerprosessen? 

Andre ting du synes jeg skulle ha spurt deg om, når det gjelder veien fra utdanning til arbeid? 

Framtidsplaner: Har du noe planer om å studere mer eller bytte jobb?  

 

2. Utdanningsbakgrunn:  

Utdanningsnivå (bachelor, master eller høyere)? Valg av type utdanning?  

Har funksjonshemningen din hatt noe påvirkning på dine valg av type utdanning- og arbeid, 

Hvordan gikk studieløpet som helhet? 

Fikk du nok hjelp og veiledning før du valgte type utdanning? 

Antall år du har brukt på utdanningen: Normert tid eller lengre? Fortell gjerne årsakene. 

 

3. Hjelpemiddelsentral og andre hjelpeapparater: 

Hvilken betydning har offentlige hjelpeapparater som NAV spilt for din utdanning og jobb? 

Hvordan vil du beskrive generelt den hjelpen du har fått i prosessen fra utdanning til arbeid? 

Har du møtt noen hindringer i utdanning og arbeid pga. mangel på tilrettelegging, 

hjelpemidler eller lignende under utdanning og i overgangen fra utdanning til arbeid? 

 

4. Bakgrunnsopplysninger:  

Alder, kjønn, type funksjonshemning. 

Er funksjonshemningen medfødt eller ervervet i barndommen? 

 

5. Familie og andre bekjentes holdninger. 

Hvilken forventning hadde familien din til deg da du var liten? 

Hvordan reagerte familie, venner og andre bekjente når du bestemte deg for å studere? Hva 

med når du søkte på jobb og etter at du fikk jobben? Fikk du noe støtte og hjelp fra familie og 

bekjente i disse prosessene? 

Har det skjedd noen endringer med familiens, vennenes og bekjentes holdninger til deg nå i 

forhold til før du begynte å studere? 
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Finnes det en bestemt person eller flere som har støttet deg hele tiden? Eller hvem har vært 

dine støttespillere gjennom hele livet? Er det andre ting som du vil fortelle som avslutning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


