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Sammendrag 
Bakgrunn og formål 

En personlig nysgjerrighet for arbeidssituasjonen til mennesker med utviklingshemming har 

vært med på å danne bakgrunnen til dette prosjektet. Forskning der mennesker med 

utviklingshemming er hovedkilde til informasjon er ikke dominerende innenfor feltet, og det 

er dette forskningsgapet prosjektet vil forsøke å være et bidrag til å dekke. Formålet med 

prosjektet er å få frem stemmene, meningene og tankene til arbeidstakere med lett grad av 

utviklingshemming som jobber i vernede bedrifter når det gjelder arbeidets betydning for 

deres livskvalitet. 

 

Problemstilling 

Prosjektets problemstilling lyder som følger: 

Hvilken betydning har arbeidssituasjonene for livskvaliteten til mennesker med lett grad av 

utviklingshemming når det gjelder opplevelsen av mestring, selvbilde og sosialt fellesskap? 

 

Forskningsspørsmål 

Drøftingskapittelet forsøker å besvare de ulike forskningsspørsmålene som omhandler 

mestring, selvbilde og sosialt fellesskap:  

- På hvilken måte opplever arbeidstakerne mestring, og at han/hun får utnyttet sine 

evner og interesser i sitt arbeid?  

- På hvilken måte bidrar arbeidet til å styrke arbeidstakernes selvbilde? 

- Hvordan beskriver arbeidstakerne arbeidsmiljøet i bedriften, og opplever 

arbeidstakerne å ha venner på jobben? 

 

Metode 

Prosjektet har kvalitativt forsøkt å få en forståelse for arbeidets betydning for livskvalitet 

gjennom intervju med 7 arbeidstakere med lett grad av utviklingshemming i tre ulike VTA-

bedrifter, samt et tilleggsintervju med lederne i hver av bedriftene. Gjennom besøk på 

bedriftene ble det fortatt noen observasjoner som har fungert som tilleggsinformasjon 

sammen med intervjuene med lederne.  
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Resultater 

På grunn av informantenes subjektivitet og mulige feilkilder vil det være vanskelig å komme 

fram til en konklusjon for hele prosjektet. Analysene viser gjennom sitater fra arbeidstakerne 

at arbeidet bringer med seg både positive og negative opplevelser som kan ha betydning for 

deres livskvalitet på kort og lang sikt. Det overordnede inntrykket var at arbeidet hadde 

positiv innvirkning på arbeidstakernes livskvalitet i den forstand av at arbeidet førte med seg 

en normalisering av hverdagen med rutiner, lønn, daglig sosial omgang med kollegaer og 

status som arbeidende og bidragsytende samfunnsborgere.  

Informantene fortalte at arbeidet til tider kunne være kjedelig på grunn av repeterende 

arbeidsoppgaver og perioder med lite oppdrag. Gjennom de repeterende arbeidsoppgavene 

var det noen av arbeidstakerne som opplevde mestring, mens andre trivdes bedre når det var 

større utfordringer og høy aktivitet. Å få nok kunder og oppdrag virket å være en utfordring 

og bedriftene hadde satt i gang tiltak for å motvirke kjedsomhet. 

Å skulle si noe om informantenes selvbilde vil kunne by på noen utfordringer siden vi 

ikke ble godt nok kjent med hverandre. Noen av arbeidstakerne utstrålte imidlertid en 

selvsikkerhet i egne ferdigheter på jobben, denne selvsikkerheten virket i noen tilfeller 

overdrevent god og man kan stille seg spørsmål om det i bunn lå en usikkerhet og en 

selvforsvarene mekanisme for å opprettholde en fasade. Selvsikkerheten virket i andre tilfeller 

å være opparbeidet gjennom positive tilbakemeldinger fra ledere og tro på egen dyktighet. 

Arbeidsplassenes sosiale fellesskap ble beskrevet som et sammensatt bilde og hadde 

stor betydning for arbeidstakernes trivsel både i positiv og negativ forstand. Det sosiale 

fellesskapet var blant annet preget av mye konflikter og arbeidstakerne opplevde at det var 

med på å skape dårlig stemning og mistrivsel, samtidig inkluderte det sosiale fellesskapet 

vennskap og nære relasjoner. Felles samhandling utenfor arbeidstiden virket imidlertid ikke å 

være et avgjørende kriterium for vennskapet med kollegaene.  
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1 Introduksjon 
I oppgavens første kapittel presenteres prosjektets bakgrunn, tidligere forskning på feltet og 

et kort tilbakeblikk på utviklingshemming og arbeid, slik at leseren skal få en introduksjon av 

temaene før teorien blir presentert i neste kapittel. Videre i kapittelet vil prosjektets formål, 

problemstilling og forskningsspørsmål bli beskrevet, her vil også oppgavens videre struktur 

bli gjort rede for.  

	
1.1 Bakgrunn 
Gjennom det to års lange spesialpedagogiske masterforløpet har vi fått kunnskap og 

erfaringer innenfor mange ulike livsområder og livsløp til mennesker med diagnosen 

utviklingshemming. Særlig var læringskurven som brattest i praksisperiodene, fordi vi kunne 

praktisere og observere det vi hadde lært om i forelesningene og lærebøkene. I den siste 

praksisperioden fikk jeg førstehåndserfaringer med mennesker med utviklingshemming som 

har kommet lengre ut i livsløpet enn barnehage og barneskole. Det var da jeg merket et savn 

etter mer kunnskap og informasjon om hele livsløpet til denne gruppen mennesker. 

Studentene som går på master i spesialpedagogikk har utdanningsbakgrunn fra barnehage, 

barneskole eller spesialpedagogikken og studieforløpet blir lagt opp deretter, men livet etter 

endt skolegang fortjener også stor oppmerksomhet for å kunne formidle hvilke muligheter 

som finnes.  

I den siste praksisperioden traff jeg flere mennesker med utviklingshemming som 

hadde jobb innenfor VTA-bedrifter og de viste en tydelig stolthet når de snakket om jobben 

sin. Dette gjorde at jeg ble nysgjerrig på arbeidsmarkedet til mennesker med 

utviklingshemming og hvordan arbeidet var med på å påvirke hvordan de hadde det, synet på 

seg selv, egne ferdigheter og evner. Dette er bakgrunnen for at jeg i denne undersøkelsen 

ønsket å belyse livskvaliteten til arbeidstakere i ulike VTA-bedrifter. Prosjektet har valgt å 

rette fokuset mot arbeidstakere med diagnosen lett grad av utviklingshemming, på grunn av 

at det oftest er denne gruppen som har de forutsetningene som kreves på arbeidsmarkedet og 

som har de språklige ferdighetene som kreves i en intervjusituasjon. 
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1.2 Tidligere forskning 
I utvalget av tidligere forskning som presenteres under, har det blitt lagt vekt på forskning om 

mennesker med utviklingshemming innenfor arbeid -og livskvalitetsforskning, både i vernede 

og ordinære bedrifter. Forskningen er både nasjonal og internasjonal, og inkluderer et 

mangfold av viktige aspekter rundt arbeidssituasjonen til mennesker med utviklingshemming. 

Dette utvalget av tidligere forskning er med på å gi et innblikk i noe av det som har blitt gjort 

på området, mitt inntrykk er imidlertid at det er for lite forskning der mennesker med 

utviklingshemming er hovedkilde til informasjon og dette forskningsgapet vil prosjektet være 

et bidrag til å minske.  

I en longitudinell undersøkelse i Skottland (Jahoda et al., 2009) ble det foretatt 

intervju av det samme utvalget informanter med lett grad av utviklingshemming ved to 

tidspunkter, ett i oppstarten av ny jobb og ett etter 9-12 måneder. Informantene rapporterte i 

det siste intervjuet at livene deres hadde blitt mer meningsfylt og at de likte den nye sosiale 

statusen som en ansettelse brakte med seg. Samtidig opplevde noen av informantene færre 

sosiale aktiviteter utenfor arbeidsplassen enn før de kom ut i arbeid, i tillegg følte noen en 

form for prestasjonsangst for å møte arbeidsgivers forventinger og krav til jobben. Arbeidet 

brakte altså med seg positive og negative erfaringer som var med på å påvirke 

arbeidstakernes livskvalitet og mentale helse, men totalt sett var det en positiv utvikling fra 

det første intervjuet til det andre. 

Reinertsen (2015) fant at mennesker med utviklingshemming hadde en signifikant 

høyere livskvalitetsskåre blant personer som jobbet innenfor VTA-bedrifter enn de som 

befant seg på et dagsenter. Gjennom intervju med vernepleiere som rapporterte på vegne av 

mennesker med utviklingshemming fant han ut at varig tilrettelagt arbeid genererte mer 

uavhengighet og selvbestemmelse, samt opplevelse av kompetanse og produktivitet, enn en 

dagsenterplass.  

En australsk studie (Kober & Eggleton, 2005) undersøkte livskvaliteten til mennesker 

med utviklingshemming som jobbet i vernede bedrifter og i ordinære virksomheter. Gjennom 

intervju med 117 arbeidstakere i både vernede og ordinære virksomheter var resultatet at de 

personene som jobbet innenfor ordinære virksomheter rapporterte om høyere grad av 

livskvalitet enn de som jobbet i vernede bedrifter. I artikkelen forteller forskerne at 

resultatene bekrefter tidligere funn på området. De gjør rede for en mulig årsaksforklaring av 

resultatet med at arbeidstakerne i ordinære virksomheter er mer integrert i samfunnet og 

derfor rapporterer om høyere grad av livskvalitet.  
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I en norsk undersøkelse (Haugland, 2009) stilte forskeren spørsmålet om arbeid i 

vernede bedrifter i Norge og Danmark kan kalles integrering. Hun stilte seg skeptisk til om 

integreringsjobben var fullført dersom mennesker med utviklingshemming hadde arbeid, 

bosted og fritidsaktiviteter, og vektla at integrering omhandler flere aspekter som blant annet 

fellesskap, likestilling, likeverd og respekt som samfunnsborgere. Hun mente at de vernede 

bedriftene var satt på siden av samfunnet, og at dette kunne påvirke livskvaliteten til 

arbeidstakerne i negativ forstand. I tillegg hadde hun erfart at flere mennesker med 

utviklingshemming som jobbet i vernede bedrifter, hadde ubrukte evner og interesser som de 

ikke fikk utnyttet gjennom de arbeidsoppgavene de utførte.  

En amerikansk forsker som stilte seg kritisk til arbeid i skjermede bedrifter er Gill 

(2005). Hans undersøkelse så på arbeid for mennesker med utviklingshemming innenfor 

amerikanske vernede bedrifter, men målsettingen om at man skal vurdere muligheten for 

overgang til ordinære bedrifter virket å være lik for både norske og amerikanske VTA-

bedrifter. Gill mente at de vernede bedriftene sørger for at arbeidstakerne ble værende i 

bedriftene og ikke legger til rette for at arbeidstakerne kan utvikle seg og lære seg hvordan 

man kan passe inn i ordinært arbeid. I stedet mener Gill at de vernede bedriftene trener opp 

arbeidstakerne til å gjøre oppgaver som kan beholde dem i systemet og skaper sin egen armé 

som ender opp med å ikke passe inn i det ordinære arbeidslivet.   

I Sundets (1997) doktorgradsavhandling studerte hun hverdagslivet til fem personer 

med utviklingshemming i forbindelse med ansvarsreformen/HVPU-reformen. Alle de fem 

personene som Sundet fulgte hadde uføretrygd som hovedinntekt, men det kom fram at 

bonuslønnen som de fikk fra arbeidet utgjorde en stor forskjell for deres privatøkonomi. De 

rapporterte om at lønnen var viktig for at de kunne delta på fritidsaktiviteter, men den 

dominerende årsaken til at lønnen var viktig for informantene var at de kunne tjene sine egne 

penger. Lønnen kan derfor ses som et symbol på at man er en selvstendig og uavhengig 

samfunnsborger, med stor grad av autonomi og som en likeverdig deltaker i voksenlivet.  

Det har blitt gjort flere samfunnsøkonomiske analyser av VTA-bedrifter, der 

resultatene viser at arbeid i vernede bedrifter er betraktelig mer lønnsomt enn en plass på 

dagsenter (Andersen & Laland, 2011; Igland & Sandal, 2011). Analysene viser at samfunnet 

sparer omkring 200 000 kr per VTA-plass sammenlignet med en dagsenterplass. Samtidig 

trekker de fram de ikke-økonomiske fordelene ved å ha en jobb versus å ha en 

dagsenterplass, noe som er viktig både for samfunnet men også fra et individperspektiv. Dette 

ligger utenfor dette prosjektets tema, men samtidig er det viktig å trekke fram at VTA-tiltaket 

er lønnsomt på mange ulike områder, og at det derfor vil være hensiktsmessig å tilrettelegge 
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for flere VTA-plasser. I Norge, og vesten for øvrig, blir arbeid og arbeidsdeltakelse sett på 

som normen, altså en viktig del av det normale livsløpet. Det er derfor viktig å trekke frem 

helse og livskvalitet som viktige forklaringsvariabler i drøftingen av viktigheten av 

arbeidsdeltakelse, ikke kun det økonomiske (Reinertsen, 2012, s.6).  

Dette utvalget av tidligere forskning viser at arbeid i vernede bedrifter og ordinære 

bedrifter kan være med på å påvirke livskvaliteten til mennesker med utviklingshemming på 

flere ulike nivåer og områder, i både positiv og negativ forstand. Til tross for at mengden 

forskning som inkluderer mennesker med utviklingshemming øker, så er det relativt sett lite 

forskning der mennesker med utviklingshemming er den primære kilden til informasjon. Det 

er her prosjektet vil forsøke å bygge videre på eksisterende forskning innenfor 

livskvalitetsforskning der mennesker med utviklingshemming er hoved informanter.  

 

1.3  Utviklingshemming og arbeid – et kort tilbakeblikk 
I det følgende vil det bli presentert et kort tilbakeblikk på utviklingen av arbeidstilbud for 

mennesker med utviklingshemming som leder opp til dagens situasjon, for å gi leseren et kort 

historisk overblikk. For omkring 60 år siden ble ikke mennesker med utviklingshemming sett 

på som arbeidsdyktige på grunn av den vanlige oppfatningen at læreevnen var sterkt svekket 

(Bogen, 1986, s.24). Dette er et syn som har hatt en drastisk forandring i senere år.  

I Stortingsmelding nr. 88 (Sosialdepartementet, 1975) ble behovet for integrering i 

samfunnet, normalisering av livssituasjonen og desentralisering av omsorgen for mennesker 

med utviklingshemming tatt opp som tre sentrale prinsipper for å kunne bedre livssituasjonen 

og utbygge tilbudet til denne gruppen. Særlig var arbeid et viktig tema i denne meldingen. 

Bogen (1986, s.18) kommenterte meldingen noen år senere og pekte på at de tre prinsippene 

ikke på langt nær var realisert. 

 Stortingsmelding nr. 64 (Kommunal –og arbeidsdepartementet, 1982-1983, s.23) 

omhandlet arbeid for ulike grupper yrkeshemmede og der ble det formildet en enighet om at 

arbeid ikke skulle undervurderes som en verdifull arena for mennesker med 

utviklingshemming. Meldingen anerkjente at dette var en gruppe som ofte falt utenfor både 

det ordinære og det vernede arbeidslivet. Det ble tydeliggjort i meldingen at 

sysselsettingspolitikkens mål om arbeid for alle også gjaldt mennesker med 

utviklingshemming.  

Stortingsmelding nr. 67 (Sosialdepartementet, 1986-1987, s.17) fordelte ansvaret for 

sysselsettingspolitikken til arbeidsmarkedsetaten, i håp om at mennesker med 
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utviklingshemming skulle inkluderes i ordinært arbeid og ordinære arbeidsmarkedstiltak i 

større grad enn tidligere. 

I 1991 ble Ansvarsreformen (HVPU-reformen - Helsevernet for psykisk 

utviklingshemmede) innført (Sosialdepartementet, 1990), som hadde til formål å normalisere 

levekår og livssituasjonene til mennesker med utviklingshemming. Reformen overførte 

ansvaret for mennesker med utviklingshemming fra fylkeskommunene til kommunene. Dette 

førte blant annet til nedleggelse av institusjonene som de fleste av disse menneskene bodde i 

og flytting tilbake til hjemkommunene. Reformen hadde i tillegg fokus på arbeid for 

mennesker med utviklingshemming, der det særlig ble satset på produksjon av varer og 

tjenester (Sosialdepartementet, 1990, s.49).  

 I en levekårsundersøkelse 10 år etter HVPU-reformen (Sosialdepartementet, 2002-

2003, s.123), ble det klart at andelen utviklingshemmede som var i ordinært arbeid eller tiltak 

for integrering i arbeidslivet var redusert. Samtidig var andelen mennesker som jobbet i 

vernede bedrifter gått opp med om lag 30 % fra 1989 til 2001. Totalt sett var det flere 

mennesker med utviklingshemming som var i arbeid, selv om flesteparten jobbet i vernede 

bedrifter og ikke i ordinært arbeid. Det vil si at Stortingsmelding nr. 67 så langt ikke hadde 

lykkes i å få flere mennesker integrert inn i det ordinære arbeidsmarkedet.  

Etter HVPU-reformen ble det organisert såkalte arbeidssamvirker og 

produksjonsverksteder (forkortet til ASV, ASVO og PV), som sysselsettingstiltak for 

mennesker med utviklingshemming. Fra år 2002 ble imidlertid disse tiltakene slått sammen 

og videreført til det vi i dag kaller for varig tilrettelagt arbeid eller VTA. VTA-bedriftene 

hadde allerede før reformen hatt fokus på arbeidsoppgaver innenfor produksjon og verksted 

virksomhet (NAKU, 2016).  

 Fokuset på å få mennesker med utviklingshemming inkludert i arbeid har vært 

gjennomgående, men hvor mange er det som egentlig befinner seg i noen form for 

arbeidsmarkedstiltak i dagens samfunn? I en ny rapport fra Aldring og Helse (Engeland & 

Langballe, 2017) ble det lagt fram overraskende funn på hvor liten andel mennesker med 

utviklingshemming som faktisk befinner seg innenfor et dagtidstilbud. I undersøkelsen ble 

det registrert litt over 14 800 mennesker med utviklingshemming i alderen mellom 20-69 år, 

der 24,4 % befant seg i en form for arbeidsmarkedstiltak, 21,4 % var registrert som brukere 

av kommunale dagsenter, mens de resterende 54,2 % ikke var registrert i noen form for 

dagtilbud. Samtidig kom det fram i rapporten at over halvparten av mennesker med 

utviklingshemming var registrert med diagnosen uspesifisert utviklingshemming. 

Diagnosemanualen ICD-10 (Helsedirektoratet, 2015, s.142) forklarer diagnosen uspesifisert 
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utviklingshemming der personen viser tegn på utviklingshemming, men at det foreligger for 

lite informasjon til å kunne sette en mer presis diagnose. Det vil derfor være vanskelig å vite 

noe om funksjonsnivået og individuelle behov og forutsetninger for dagaktivitet for denne 

store gruppen mennesker i undersøkelsen. Siden det etter HVPU-reformen ble den enkelte 

kommunen sitt ansvar å utarbeide tilbud til denne gruppen mennesker, legger denne 

rapporten til grunn et ønske om bedre oversikt fra de ulike kommunene for å kunne kartlegge 

hva kommunene faktisk har å tilby brukerne.  

 I Statsbudsjettet for 2018 (Finansdepartementet, 2018) foreslår regjeringen å øke 

bevilgningen til VTA-tiltaket, for å kunne møte det økende behovet for tilrettelagte 

arbeidsplasser, i tillegg til å redusere ventelistene for mennesker som ønsker å komme i 

arbeid innenfor tiltaket. Den foreslåtte bevilgningen vil kunne dekke 125 nye plasser i år 

2018, det vil si at VTA-tiltaket vil ha om lag 9 800 tiltaksplasser i 2018, på landsbasis.  

 Dette kapittelet viser til en historisk endring i holdninger og vurderinger av 

arbeidsevnen til mennesker med utviklingshemming, med et gjennomgående ønske og mål 

om å inkludere og tilpasse arbeidsmarkedet på en slik måte at alle mennesker har et 

sysselsettingstiltak som passer for dem. Slik det kommer fram i nåtidens dokumenter og 

rapporter kan det virke som at vi ikke er helt i mål enda. Arbeidssamvirkenes landsforening 

(ASVL, 2018) anslår et behov for 2000 VTA-plasser i perioden 2018-2021, for å kunne møte 

det store udekkede behovet som rapporten til Aldring og Helse (Engeland & Langballe, 

2017) viser til. I Statsbudsjettet (Finansdepartementet, 2018) kom det derimot fram at det 

mest sannsynlig vil komme 125 nye plasser og omkring 9 800 VTA-plasser i 2018 i Norge. 

Det viktig å huske på at VTA-tiltaket inkluderer andre grupper mennesker som mottar 

uføretrygd, ikke kun mennesker med utviklingshemming, noe som kan føre til at 

arbeidstilbudet for mennesker med utviklingshemming blir enda mer begrenset.  

 

1.4 Formål 
Det overordnede formålet med prosjektet er å gi mennesker med utviklingshemming en 

stemme innenfor forskningsfeltet. Jeg opplever et behov for å få fram erfaringer, tanker, 

meninger og følelser til mennesker med utviklingshemming, samtidig som jeg ønsker å vise 

at dette er en gruppe mennesker som er kapable informanter som bør inkluderes i større grad 

innenfor forskning. I dette prosjektet har jeg valgt å fokusere på arbeidets betydning for 

livskvalitet for en gruppe arbeidstakere med utviklingshemming som jobber innenfor VTA-

bedrifter. 
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1.5 Problemstilling 
Problemstillingen til prosjektet har blitt formet gjennom mange og lange prosesser og 

vurderinger. I presentasjonen av tidligere forskning kan man se at det har vært interesse i å få 

innsikt i livskvaliteten til mennesker med utviklingshemming i forskningsmessig 

sammenheng, samtidig ser vi i det korte tilbakeblikket på arbeidstilbudet til mennesker med 

utviklingshemming at arbeidsmarkedet fortsatt er begrenset til tross for den store historiske 

endringen i sysselsettingspolitikken. Prosjektets problemstilling har blitt formet ut i fra en 

nysgjerrighet om på hvilken måte arbeidstakerne selv opplever at arbeidet har betydning for 

deres livskvalitet. For å snevre inn problemstillingen har det blitt lagt fokus på tre områder 

som er sentrale innenfor livskvalitet og arbeid; mestring, selvbilde og sosialt fellesskap.  

Problemstillingen lyder derfor som følger: 

Hvilken betydning har arbeidssituasjonene for livskvaliteten til mennesker med lett grad av 

utviklingshemming når det gjelder opplevelsen av mestring, selvbilde og sosialt fellesskap? 

 

1.5.1 Forskningsspørsmål 
Problemstillingen presenterer de tre områdene innenfor livskvalitet som arbeidet kan være 

med på å påvirke; mestring, selvbilde. Gjennom forskningsspørsmålene nedenfor vil de tre 

temaene bli diskutert og besvart senere i drøftingskapittelet. Det første forskningsspørsmålet 

omhandler mestring, det andre selvbilde og det tredje sosialt fellesskap:  

- På hvilken måte opplever arbeidstakerne mestring, og at han/hun får utnyttet sine 

evner og interesser i sitt arbeid?  

- På hvilken måte bidrar arbeidet til å styrke arbeidstakernes selvbilde? 

- Hvordan beskriver arbeidstakerne arbeidsmiljøet i bedriften, og opplever 

arbeidstakerne å ha venner på jobben? 

 

1.6 Oppgavens struktur 
Avhandlingen er bygget opp på en slik måte at leseren skal bli tatt gjennom alle ledd og 

prosesser i prosjektet og få en forståelse for sammenhengen som leder fram til dens resultater 

og konklusjoner.  
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 I oppgavens andre kapittel beskrives og defineres ulike sentrale begreper og de 

viktigste teoriene som senere vil bli brukt i oppgavens analysekapittel og i drøftingskapittelet.  

 I oppgavens tredje kapittel beskrives prosjektets metode. Det inkluderer hvilket 

vitenskapsteoretisk grunnlag undersøkelsen bygger på og hvilke metodiske tilnærminger som 

har blitt brukt. Metodekapittelet tar i tillegg for seg ulike utfordringer knyttet til å intervjue 

informanter med utviklingshemming, samt etiske betraktninger i forbindelse med forskning 

der utsatte grupper er inkludert.  

 I oppgavens fjerde kapittel redegjøres det for prosjektets praktiske gjennomføring, der 

prosjektets utvalg, observasjoner, intervjuer og metodiske begrensninger vil bli beskrevet. 

Kapittelet viser leseren hvordan forskeren har gått fram for å innhente data. Her presenteres 

og vurderes også eventuelle feilkilder.  

 I oppgavens femte kapittel blir undersøkelsens analyser presentert. Analysene er delt 

inn etter de temaene som ble fremtredende gjennom intervjuene og analysearbeidet, og som 

har relevans for prosjektets problemstilling og forskningsspørsmål. I dette kapittelet vil 

informantenes utsagn bli viet stor oppmerksomhet, da det er disse stemmene som prosjektet 

ønsker å fremheve. 

 I oppgavens sjette kapittel vil prosjektets funn bli drøftet opp mot prosjektets 

problemstilling og forskningsspørsmål. Jeg vil her forsøke å se resultatene i lys av relevant 

teori og tidligere forskning. I drøftingskapittelet vil jeg forsøke å løfte prosjektet opp og 

knyte trådene sammen, for deretter i siste kapittelet å avslutte med noen oppsummerende ord 

i forhold til oppgavens problemstilling og innhold, i tillegg til oppgavens validitet og 

reliabilitet. 

 Deretter følger litteraturliste og oppgavens vedlegg, som inneholder to ulike 

informasjonsskriv og intervjuguider, samt skriftlig godkjennelse fra NSD.  
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2 Teoretisk ramme 
I det følgende kapittelet vil sentrale begreper og teorier for dette prosjektet bli forklart. Det er 

begreper og teorier som omhandler oppgavens tema og problemstilling, som varig tilrettelagt 

arbeid, utviklingshemming, livskvalitet, mestring, selvbilde og sosialt fellesskap.  

 

2.1 Varig tilrettelagt arbeid 
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak for personer som har fått eller skal få innvilget 

varig uføretrygd. Menneskene tiltaket retter seg mot har behov for spesiell tilrettelegging og 

oppfølging i arbeidsmarkedet, der mennesker med utviklingshemming utgjør en stor andel av 

brukerne (NAV, 2006). VTA er et arbeidsmarkedstiltak som iverksettes av Vekst-bedriftene. 

Det finnes omkring 230 Vekst-bedrifter på landsbasis og de eies blant annet av kommuner, 

organisasjoner og flere kommuner sammen (NAKU, 2016). Tiltaket er ikke tidsbegrenset, det 

vil si at det er mulighet for å få et livslangt tilbud. Likevel vil NAV jevnlig vurdere om det vil 

være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller overgang til ordinært arbeid. 

Formålet er at det tilrettelagte arbeidet skal bidra til utvikling av personlige ressurser og 

kvalifisering til arbeid innenfor produksjon og tjenester (NAV, 2006). 

 

2.2 Utviklingshemming 
Det finnes ingen felles internasjonal definisjon for det vi i dag kaller for utviklingshemming. 

Betegnelser og begreper har også blitt endret gjennom tidene. I dette prosjektet vil jeg 

konsekvent bruke betegnelsen mennesker med utviklingshemming eller personer med 

utviklingshemming, og ikke utviklingshemmede eller utviklingshemmet. Grunnen til dette er 

for å tydeliggjøre at personen har en diagnose og ikke er en diagnose. Deres diagnose skal 

ikke være med på å definere hvem de er som person og individ, en slik terminologi kan 

oppleves som stigmatiserende og begrensende for hvilke utviklingsmuligheter personen har 

(Tidemand-Andersen, 2014, s.170). 

I Norge defineres utviklingshemming ut i fra diagnosekriteriene til ICD-10 

(Helsedirektoratet, 2015), i dette prosjektet ønsker jeg derfor å ta utgangspunkt i disse 

diagnosekriteriene. Der beskrives utviklingshemming som en tilstand av forsinket eller 

mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå. Funksjonsvanskene som manifesterer seg i 

utviklingsperioden, det vil si før fylte 18 år, bidrar til at de kognitive, språklige, motoriske og 

sosiale ferdighetene er betydelig svekket. Diagnosekriteriene legger i tillegg vekt på adaptive 
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ferdigheter og kognitive evner. Adaptive ferdigheter dreier seg om sosial modenhet og evne 

til å tilpasse seg i dagligdagse sammenhenger. Med kognitive evner menes det at evnenivået 

må være så betydelig svekket at det vil være vanskelig å oppfylle samfunnets krav til daglig 

og sosial fungering. Evnenivået blir delt inn i fire undergrupper av utviklingshemming (lett, 

moderat, alvorlig og dyp grad av utviklingshemming). Lett grad av utviklingshemming vil 

etter diagnosekriteriene tilsi at man har en IQ på mellom 50 og 69. Utviklingen av språk vil 

skje langsommere enn normalt, men språket til en person med lett utviklingshemming vil 

kunne være fullt forståelig og egne seg godt i dagligdagse sammenhenger (Grøsvik, 2015, 

s.17-20). 

 I henhold til Grøsvik (2015, s.21) bør diagnostisering av utviklingshemming ideelt 

sett skje tverrfaglig, gjennom blant annet medisinske og psykometriske tester, i tillegg til 

funksjonskartlegging. Målet er å finne best mulige tilpasninger og tiltak for å minske 

konsekvensene og begrensningene diagnosen kan bringe med seg. 

Årsakene til utviklingshemming er i omtrent halvparten av tilfellene ikke kjent. I de 

tilfellene der det er kjent, deles gjerne årsaksfaktorene inn i to grupper, biologiske og 

miljørelaterte faktorer. De biologiske årsaksfaktorene er knyttet til personens genetiske 

arvemateriale og kromosomsammensetninger, mens miljørelaterte årsaksfaktorer knyttes til 

ulike kritiske punkter mens barnet er i mors liv, under fødselen og rett etter fødsel, også kalt 

pre-, post- og perinatale skader (Gomnæs & Rognhaug, 2016, s.387). Disse skadene kan for 

eksempel oppstå som en konsekvens av bruk av medikamenter under graviditet, at barnet får 

for lite oksygen under fødsel eller virusinfeksjoner. 

 

2.2.1 Relasjonell forståelsesmåte 
I de senere år har det skjedd en betydelig forandring innenfor spesialpedagogikken med tanke 

på begreper, tilnærmingsmåter og forståelsesmåter. Hvilken forståelse vi har for 

utviklingshemming eller funksjonshemming er med på å sette føringer for hvilke tiltak og 

praksis vi fører. Vi skiller derfor grovt sett mellom tre ulike forståelsesmåter; en individuell, 

en sosial/samfunnsmessig og en relasjonell. Alle forståelsesmåtene vil kort bli beskrevet 

nedunder, men det er viktig å presisere at dette prosjektet støtter seg til den relasjonelle 

forståelsesmåten, som er dominerende innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet på 

nåværende tidspunkt.  

Den individuelle forståelsesmåten kan også bli kalt den medisinske forståelsesmåten, 

der man forstår funksjonshemmingen ut i fra individets egenskaper og forutsetninger. Det 
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fokuseres på individuelle problemer som mangler, sykdom, skader og diagnoser, noe som i 

stor grad har innvirkning på den faglige tilnærmingen (Tangen, 2016, s.19). 

Den sosiale eller samfunnsmessige forståelsesmåten legger, i motsetning til den 

individuelle, vekt på at funksjonshemmingen er en konsekvens av mangelen på tilrettelegging 

i omgivelsene. Samfunnets forståelse av normalitet og avvik blir her sentral, i tillegg til 

fordommer, tradisjoner og skadelige pedagogiske, sosiale og systemiske vilkår (Tangen, 

2016, s.19). I den sosiale forståelsesmåten ligger ikke nødvendigvis utfordringene hos 

individet, men i samfunnet.  

Å forstå funksjonshemming i et relasjonelt perspektiv innebærer at 

funksjonshemmingen betraktes som et resultat av møter mellom individets forutsetninger og 

omgivelsenes krav og forventninger. En rullestolbruker vil for eksempel ikke bli oppfattet 

som funksjonshemmet i den grad omgivelsene er tilrettelagt for at alle kan ferdes på en 

likeverdig måte. Funksjonshemmingen ligger altså ikke kun i miljøet eller i individet, men i 

møtet dem i mellom. Denne forståelsesmåten kalles også for den nordiske modellen, og har i 

senere år blitt populær i de skandinaviske landene (Ellingsen & Sandvin, 2016, s.12). 

Gjennom en slik forståelsesmåte kan noen mennesker bli oppfattet som funksjonshemmet i 

enkelte sammenhenger eller miljøer, men ikke i andre og ikke i alle (Tangen, 2016, s.20). 

 Den relasjonelle forståelsesmåten har blitt illustrert i gap-modellen, som vist i figur 1 

nedenfor. Gap-modellen tydeliggjør det gapet som oppstår mellom individets forutsetninger 

og samfunnets krav. Den beskriver at utfordringene ligger i å endre samfunnets krav, 

samtidig som man må styrke individets forutsetninger, for å kunne oppnå likeverdig 

samfunnsdeltakelse i ulike situasjoner. 
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Figur 1: Gap-modellen (Stortingsmelding 40 (2002-2003), s.9) 
 

2.3 Livskvalitet 
I 2017 ble Norge kåret til verdens lykkeligste land av FN. I kåringen ble det lagt vekt på 

bruttonasjonalprodukt per innbygger, forventet frisk levealder, frihet, generøsitet, 

samfunnsstøtte og mangel på korrupsjon (Helliwell, Layard, & Sachs, 2018, s.16). Ut i fra 

denne kåringen kan det se ut som at alle mennesker som bor i Norge har de beste 

forutsetningene for å leve lykkelige liv, men om alle nordmenn føler på en slik lykke i 

hverdagen vet vi lite om ut i fra en slik generell beskrivelse.  

Livskvalitet kan oppfattes som et ambisiøst begrep og kan rent bokstavelig handle om 

den kvaliteten man subjektivt opplever å ha i livet, altså kvaliteten på livet. Det kan forklares 

som en opplevelse av å ha det mer eller mindre godt (J. Eriksen, Næss, & Thorsen, 1989, 

s.167) og å ha positive følelser og vurderinger av eget liv, i tillegg til fravær av negative 

følelser og vurderinger (Næss, 2001, s.10).  

Begrepet livskvalitet blir brukt i forskjellige sammenhenger og fagfelt, og kan ha 

ulike betydninger og definisjoner innenfor fagområdene. Verdens helseorganisasjon (1998, 

s.551) definerer livskvalitet slik; ”individuals’ perceptions of their position in life in the 

context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 

expectations, standards and concerns”. Denne definisjonen gjenspeiler oppfatningen om at 

livskvalitet refererer til en subjektiv vurdering som er innebygd i en kulturell, sosial og 

miljømessig sammenheng.		
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 På grunnlag av at livskvalitet er en subjektiv opplevelse, vil det være vanskelig å 

etablere generelle kriterier for hva god livskvalitet er. Det virker imidlertid som det foreligger 

en viss enighet om at enkelte objektive faktorer kan være med på å påvirke den enkeltes 

subjektive livskvalitet (Askheim, 2003, s.72). Askheim (2003, s.73) viser til en bredere 

forståelse av livskvalitetsbegrepet som inkluderer livsvilkår/levekår, mellommenneskelige 

relasjoner og den enkeltes indre tilstand (se figur 2). Begrepet levekår brukes som en 

samlebetegnelse på økonomiske og sosiale goder og byrder (NOU 1980, s.20), og i figur 2 

inneholder det bolig, arbeid og økonomi.  

 
Figur 2: Livskvalitet (Gjengitt etter Askheim (2003, s.73), som har gjengitt etter Holm mfl. 1999) 
 

Mennesker har ulike behov og verdier, derfor vil også betingelsene for å oppleve høy eller 

lav grad av livskvalitet være forskjellige fra menneske til menneske. En eldre person vil ha 

andre behov og betingelser for sin opplevelse av livskvalitet enn en yngre person, på samme 

måte som to personer fra forskjellige kulturer vil ha ulike verdigrunnlag og behov (Næss, 

2001, s.39). Daglig tar vi små og store beslutninger som bygger på en målsetting om å ta de 

valgene som vil gi oss høy eller lav grad av livskvalitet. Vi velger alt fra maten vi skal spise, 

om man skal treffe venner, om man skal trene, om man har valgt riktig utdanning, om man 

skal skifte jobb eller avslutte et usunt parforhold. Alle disse avgjørelsene bunner i en 

innstilling om at man vil ta valg som gjør at man har det godt i hverdagen og har gode 

følelser og vurderinger om eget liv, i tillegg til å minimere ubehag og vonde følelser og 

vurderinger på kort sikt, men også over et livsløp. 
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Sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen (2008, s.181) forklarer i sin bok 

Storeulvsyndromet at det å gjøre noe vanskelig kan føre til lykke hos mennesker. Å gjøre noe 

vanskelig kan handle om en individuell balansegang mellom trygghet og risiko, eller det 

forutsigbare og det vanskelige. Følelsen og opplevelsen av å mestre vanskelige oppgaver gir 

oss styrke til å stadig gjøre vårt beste. Næss og Eriksen (2011, s.131) trekker linjer videre fra 

Hylland Eriksen sin teori og legger til at det vil være viktig for mennesker med 

funksjonshemminger å være en del av arbeidslivet, der man opplever krevende 

arbeidsoppgaver og har en aktiv hverdag både fysisk, mentalt og sosialt. Det vil si at vi 

mennesker trenger utfordringer og å mestre disse utfordringene. 

Hylland Eriksen har nok latt seg inspirere av flow-teorien til Csikszentmihalyi (2005) 

som vist i figur 3 nedenfor, der man balanserer mellom evner og utfordringer, og finner 

oppgaver som krever nok av oss slik at vi ikke kjeder oss, men ikke så mye at vi blir 

engstelige. Motivasjonen holdes oppe ved at vi får passe store utfordringer i forhold til våre 

evner og forutsetninger, da befinner vi oss i en såkalt flytsone. Grue (1999, s.43) legger til at 

flow, eller flyt på norsk, kan forstås som en essensiell forutsetning for å kunne oppleve en 

grunnstemning av glede, fordi flyt representer den gode opplevelsen, der man glemmer tid og 

rom og er fullstendig oppslukt i en givende aktivitet. 

 
Figur 3: Flow (Næss, 2001, s.104) 
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Csikszentmihalyi (2005, s.162) knytter flyt-teorien opp mot arbeid og livskvalitet, hvor han 

presiserer at dersom man finner flyt i arbeidslivet, så er man et godt stykke på vei i å forbedre 

livskvaliteten som en helhet. Arbeidet skal være en meningsfylt del av livet, som skal være 

tilfredsstillende på flere områder. Dersom man opplever lite utfordringer i arbeidshverdagen 

vil dette bli kjedelig og derfor ikke ha positiv innvirkning på livskvaliteten, på samme måte 

som for store utfordringer og vanskelige oppgaver der man ikke opplever mestring vil gå 

negativt ut over livskvaliteten. Andre aktiviteter som kan frembringe en opplevelse av flyt 

beskriver Grue (1999, s.45) som aktiviteter der man har høy grad av konsentrasjon, der 

reglene er klare og tilbakemeldingene er entydige. Flyt kan oppleves i alle situasjoner og 

sammenhenger der man må finne en balansegang mellom utfordringer og evner. 

Csikszentmihalyi (2005, s.170) forklarer at enkelte mennesker kan ha en personlighet 

som lettere kan tilpasses og dermed oppleve flyt i et arbeid som andre mennesker ville sett på 

som slitsomt og lite tilfredsstillende. Dersom man ikke har en slik personlighet, vil det være 

hensiktsmessig å endre arbeidet, slik at man kan oppleve flyt. Jo mer arbeidet er lekent, har 

klare mål, passende utfordringer og gir feedback, jo mer vil man trives med arbeidet 

(Csikszentmihalyi, 2005, s.170). 

 

2.3.1 Valgt definisjon på livskvalitet 
Dette prosjektet ser på arbeidets betydning for livskvalitet gjennom tre sentrale livsområder; 

selvbilde, mestring og sosialt felleskap. Siri Næss ser livskvalitet i et psykologisk perspektiv, 

som et subjektivt fenomen, det vil si at det er den enkeltes opplevelse som definerer 

personens livskvalitet. Dette prosjektet søker å få en forståelse av arbeidstakernes opplevelse 

av livskvalitet innenfor ulike områder og aspekter ved arbeidet innenfor vernede bedrifter, 

gjennom intervju med arbeidstakerne selv. Derfor har en subjektiv definisjon av livskvalitet 

også blitt valgt til dette prosjektet: 

 

En person har det godt og har høy grad av livskvalitet i den grad personen: 

1) er aktiv 

2) har samhørighet 

3) selvfølelse og 

4) en grunnstemning av glede. 

(Næss, 1994, s.20) 
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De fire punktene kan på sett og vis ses i sammenheng og være avhengig av hverandre, men 

Næss (1994, s.22) legger trykk på at alle punktene skal ilegges like stor vekt.  

Næss (2001, s.72-74) utdyper og presiserer de fire punktene slik:  

Ved å være aktiv legges det blant annet vekt på at man opplever livslyst, noe som 

gjerne innebærer at man har en eller flere ting i livet som man interesserer eller engasjerer 

seg for og som oppleves som meningsfylt. I tillegg er det sentralt at man har energi til å gripe 

hverdagen og ikke føler seg trett og utslitt. Det legges også vekt på at man er selvrealisert, 

noe Næss forklarer som at man har fått utviklet og bruker sine evner og muligheter.  

Med samhørighet menes blant annet at man har et nært, varmt og gjensidig forhold til 

minst en person, som er meningsfullt for en selv. Det legges vekt på at man har en 

fellesskapsfølelse og tilhørighet i en gruppe, der man opplever å ha vennskap og kontakt med 

andre mennesker.  

Selvfølelse dreier seg blant annet om det å føle seg vel som menneske, at man har 

følelsen av å være nyttig og opplever å mestre, at man har en selvsikkerhet hvor man er trygg 

på egne evner og dyktighet og er tilfreds med egen innsats, og ikke plages av skamfølelse og 

skyld. 

Ved å ha en grunnstemning av glede menes blant annet at man har en dyp og varig 

følelse av trygghet, harmoni, lyst og velvære, samtidig som man har fravær av uro, 

bekymringer, tomhetsfølelse, nedstemthet, angst, ubehag og smerte. Det er dette punktet som 

sies å ligge nærmest definisjonen av livskvalitet. Å ha en god og trygg følelse i kroppen vil 

være med på å fortelle hvordan man har det generelt i livet.   

 

2.3.2 Hvordan måle livskvalitet? 
Dersom man skal måle andre menneskers livskvalitet er det ulike premisser man må ha 

hensyn til. Verdugo, Schalock, Keith og Stancliffe (2005, s.708) presenterer tre 

grunnholdninger som bør ligge til grunn når man skal måle livskvaliteten til mennesker med 

utviklingshemming.  

For det første, er det en nødvendighet å tenke at livskvalitet er like viktig for alle 

mennesker, også mennesker med utviklingshemming.  

For det andre, så kreves det at man har en forståelse og respekt for at andre mennesker 

har oppfattelser av hva som er av betydning for kvalitet i deres liv og personlig velvære.  

For det tredje, er det viktig å ha en forståelse for at når man måler livskvalitet hos 

andre mennesker så vil det kunne gi kunnskap innenfor to ulike områder: det ene inneholder 
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informasjon om hva som er viktig for mennesker over hele verden, mens det andre er hva 

som er verdifullt for akkurat dette mennesket som er i fokus.  

 Verdugo et. al. (2005, s.709-711) beskriver prosessen for hvordan man skal måle 

livskvalitet; hva skal måles, hvordan skal det gjøres, hvem skal involveres og hvor skal det 

gjøres. Måling av livskvalitet bør baseres på livskvalitetsdimensjoner, livskvalitetsindikatorer 

og livskvalitetsutfall.  

 Livskvalitetsdimensjonene kan for eksempel være personlige relasjoner, personlig 

utvikling, fysisk velvære, psykisk velvære, økonomisk sikkerhet, selvbestemmelse, 

rettigheter, miljø, bosituasjon, familie og sikkerhet. Dette er områder som er universelt 

viktige for mennesker, men i varierende grad i løpet av et livsløp.  

 Livskvalitetsindikatorer refererer til oppfatninger av spesifikke 

livskvalitetsdimensjoner, atferd eller forhold som gir en indikasjon på personens velvære.  

 Livskvalitetsutfall følges som konsekvenser av aktiviteter, tiltak eller tjenester, og 

måles ved livskvalitetsindikatorer.  

Hvordan man skal gjennomføre målingen kan ses fra to ulike fokusområder, enten ved 

subjektive vurderinger eller objektive målinger. Ofte vil det være nyttig å kombinere de to. 

Subjektive vurderinger vil omhandle personlige vurderinger om tilfredshet rundt egen 

livsverden og betydningen av de. Objektive målinger kan dreie seg om målbare indikatorer 

og omstendigheter knyttet til livskvalitetsdimensjonene. Hvor objektive målingene vil bli kan 

diskuteres, siden målingene omhandler subjektive erfaringer og livsområder. Når man skal 

vurdere hvem som skal involveres i målingen av livskvaliteten til en person med 

utviklingshemming, vil det være naturlig å la personen det omhandler være informant. Det vil 

gi en mer virkelighetsnær beskrivelse dersom man benytter selvrapportering framfor 

nærpersoner, samtidig som kommunikasjon og kognitive evner og ferdigheter vil by på 

utfordringer dersom man bruker selvrapportering. Målingen bør foretas i naturlige og kjente 

omgivelser (Verdugo et al., 2005). 

 

2.3.3 Hvorfor måle livskvalitet? 
Livskvalitetsforskning blant mennesker med utviklingshemming der personen selv er 

hovedkilde til informasjon er ikke særlig utbredt (Verdugo et al., 2005, s.710). Det vil derfor 

være av interesse for forskningsfeltet å få førstehåndberetninger direkte fra kilden. En foresatt 

ville for eksempel ikke vært en god nok og pålitelig kilde til informasjon, siden foresatte 

sjeldent er i arbeidsmiljøet på bedriften og har ikke fullstendig kjennskap til informantens 
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subjektivitet. Samtidig har foresatte helt sikkert dannet seg et greit bilde av hvordan 

arbeidstakeren har det på jobben og hva arbeidet omhandler, ut i fra historier og berettigelser 

om arbeidshverdagen. Det er imidlertid usikkert om dette bildet er representativt for 

arbeidstakerens opplevelser og inntrykk. 

 Når man forsker på mennesker med utviklingshemming har forskeren et særlig ansvar 

for å sørge for at ingen blir utsatt for urimelige eller unødvendige belastninger (NESH, 2016, 

s.24). Det er en retningslinje som skal bli fulgt og tatt på alvor. Samtidig kan slik beskyttelse 

være en av årsakene til at mennesker med utviklingshemming så ofte ikke blir inkludert i 

forskning. Ifølge NESH (2016) kan tankegangen om at utsatte grupper skal skjermes og 

beskyttes fra forskning i noen tilfeller virke mot sin hensikt. Formålet med forskning som 

inkluderer slike utsatte grupper er å kartlegge, få en forståelse for og forbedre denne gruppens 

livssituasjon, levekår, støtteordninger eller adferd. I tilfeller der man unngår å inkludere 

mennesker med utviklingshemming i forskning, er det samfunnet og forskningsfeltet som 

ender opp med å bli skjermet fra viktig informasjon og kunnskap fra en gruppe som trenger å 

få oppmerksomhet på lik linje med alle andre grupper i samfunnet (NESH, 2016).  

 

2.3.4 Kan livskvalitet måles? 
Til tross for at det finnes mange ulike definisjoner av livskvalitet, er det i en begrenset 

forskningssammenheng enighet om at livskvalitet er flerdimensjonalt og subjektivt. Ut fra 

tanken om at livskvalitet er subjektivt, finnes det ulike oppfatninger om hva god livskvalitet 

er. I dette prosjektet søkes det en kvalitativ forståelse av livskvalitet, noe som innebærer at 

man ikke vil forsøke å måle livskvalitet på samme måte som en kvantitativ undersøkelse ville 

gjort. I kvantitativ livskvalitetsforskning bruker man skalaer, spørreskjemaer og strukturerte 

intervju, oftest med faste svaralternativer for å finne fram til målbare tall som kan indikere 

fordelinger i større befolkningsutvalg (Moum & Mastekaasa, 2011, s.53). Ordet ”måle” 

innenfor kvalitativ forskning er ikke representativt for det man i virkeligheten gjør; i 

kvalitativ livskvalitetsforskning søker man snarer å beskrive og få en forståelse for andre 

mennesker subjektive opplevelser. Man kan stille seg kritisk til om det faktisk er mulig å si 

noe om enkeltindividers livskvalitet gjennom kvalitative studier, på grunn av mulige 

feilkilder knyttet til subjektivitet. 

 Næss (2001, s.44) presiserer at dersom man skal måle en annen persons livskvalitet 

vil dette kun være indikatorer på livskvalitet, og ikke nødvendigvis noe mer enn det. Hvis en 

person smiler eller forteller at en er glad, så kan dette enten være indikatorer på livskvalitet 
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eller falske rapporter. Falske rapporter kan for eksempel handle om at informanten gir uttrykk 

for følelser og opplevelser som personen nødvendigvis ikke opplever. Altså vil det være 

vanskelig å påvise en sammenheng mellom objektive indikatorer og subjektivt opplevd 

livskvalitet, noe som kan skape validitetsmessige utfordringer. 

 

2.3.5 Maslows behovshierarki 
Maslows (1987) behovshierarki er en velutviklet og sammensatt teori om personlighetens 

utvikling, og er basert på krysskulturelle studier som i aller høyeste grad gjør seg gjeldende i 

dette prosjektet. Menneskelige behov og de valgene vi gjør for å dekke de behovene kan 

betraktes som betingelser eller årsaker til livskvalitet. Figur 4 er en forenklet modell som 

illustrerer hierarkiet. 

Maslows (1987) behovsteori inneholder seks ulike grupper av behov som mennesker 

har og relasjonene mellom dem. Den hierarkiske ordningen av behovene ble utformet etter 

hva Maslow fant var statistiske tendenser på befolkningsnivå. De aller mest grunnleggende 

behovene vi har er fysiologiske behov, som sult, tørste, søvn, varme, oksygen, osv. Deretter 

kommer trygghetsbehov, som inkluderer sikkerhet og beskyttelse. De to nederste behovene 

kan betraktes som overlevelsesbehov, det vil si at det er fundamentale behov som er 

essensielle for overlevelse og eksistens. I den grad behovene i hierarkiet realiseres vil andre 

behov bli mer fremtredende. 

Neste nivå av behov er sosiale behov, der kjærlighet og tilhørighet til andre 

mennesker er sentralt. Behov for selvfølelse følger med behov som selvaktelse, 

anerkjennelse, verdighet, egenverd, likeverd og status.  

 Selvaktualisering er det øverste behovet på hierarkiet og kan ses som det ultimate 

målet for mennesker. Behovet for selvaktualisering, omfatter både et personlig og åndelig 

plan. På norsk blir selvaktualisering ofte oversatt til selvrealisering, og de to begrepene 

samsvarer ikke nødvendigvis på alle områder, men her vil begrepene bli brukt om hverandre 

uten tydelige skiller. Selvrealisering handler om å leve ut vårt fulle potensiale og ha full 

kontroll på eget liv. Et selvrealiserende menneske vil blant annet kunne kjennetegnes ved 

autonomi og kontroll over eget liv, takknemlighet for aspekter ved livet, dypere relasjoner til 

andre mennesker, og til omgivelsene og en lite egosentrisk væremåte. Et selvrealisert 

menneske vil på ingen måte være et perfekt menneske, men det å virkeliggjøre sine iboende 

ressurser antas å danne forutsetninger for å en høy livskvalitet (Maslow, 1987, s.128-149).  
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 En arbeidsplass vil kunne være med på å virkeliggjøre samtlige av disse behovene, 

der man har en tilhørighet til arbeidsplassen og menneskene, kan oppleve status og 

anerkjennelse som en arbeidende og bidragsytende samfunnsborger, og har kontroll over eget 

liv og forutsetningene som skal til for å virkeliggjøre sine menneskelige ressurser. 

 
Figur 4: Maslows behovshierarki (gjengitt etter Maslow (1987)) 
 

2.4 Mestring 
De fleste mennesker har behov for å føle seg gode nok og verdifulle, slik Maslow (1987) 

viser til behov for selvfølelse. En arbeidsplass kan være et sted der man kan oppleve 

utvikling og mestring, både i forhold til arbeidsoppgavene, men også i hverdagen som 

likeverdige samfunnsborgere.  

 Innenfor mestringsteori har Antonovsky (1981) fortsatt en sentral posisjon. Sense of 

coherance er et sentralt begrep innenfor hans teori, og kan oversettes til ”en opplevelsen av 

sammenheng”. Holdningen beskrives som en forståelsesmåte og opplevelse av at man har de 

ressurser og forutsetningene som skal til for å håndtere en situasjon som oppleves som 

stressende eller krevende. Dersom man opplever å mestre mange slike situasjoner vil følelsen 

av sense of coherance bli sterkere og man vil bli mer rustet til å håndtere vanskelige 

situasjoner, på grunnlag av at man tror på egen mestring og får positive mestringserfaringer. 
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Banduras teori om self-efficacy (1997) omhandler tillit til eller tro på egen evne til å 

mestre utfordrende situasjoner. På norsk blir begrepet oversatt til mestringsevne, 

mestringsforventning, mestringstillit eller mestringstro. Tillit til egen mestring kan oppleves 

på ulike måter og i forskjellige sammenhenger, og er knyttet til tidligere erfaringer, verbal 

overbevisning, emosjonelle forhold og personlig tolkning. Selvbilde og mestring henger tett 

sammen, men Bandura (1997, s.11) mener at dersom man har lite interesse for en aktivitet og 

av den grunn investerer lite tid, energi og tro på at man mestrer aktiviteten, så vil ikke det gå 

negativt ut over selvbildet. Hvis man for eksempel ikke har mestringstillit til at man greier å 

ri på hest, men heller ikke har et ønske om å kunne ri på hest, så vil ikke dette gå negativt ut 

over selvbildet. Man kan her trekke slutninger til arbeidslivet: dersom man ikke er særlig 

følelsesmessig investert i jobben man gjør vil det kanskje heller ikke være det største 

nederlaget dersom man ikke mestrer alle deler ved jobben. En forutsetning for at det ikke vil 

gå negativt ut over selvbildet vil være at man har andre aktiviteter som gir mestringsfølelse 

og som man har mestringstillit til i livet sitt utenfor arbeidsplassens fire vegger.  

 

2.4.1  Mestringsmodell 
I sitt første møte med mestringsbegrepet forteller Sommerschild (1998, s.25) om en 

professor, Lester Libo fra New Mexico, som mente at det var to hovedområder som måtte 

styrkes for å kunne lære seg å mestre eget liv. Det første var tilhørighet og det andre var 

kompetanse. Sommerschild tok utgangspunkt i disse to områdene og utviklet en modell over 

forutsetninger og vilkår for mestring (se figur 5). Modellen er ikke tilpasset arbeid eller 

utviklingshemming, men mestringens vilkår antas å være gyldige uavhengig av hvilke 

omstendigheter det måtte gjelde.  

 Modellen beskriver ulike områder innenfor tilhørighet og kompetanse som antas å 

styrke personens egenverd eller selvbilde, og motstandskraft. Motstandskraften vil kunne 

bygges opp ved at man føler at man har de ressursene eller kompetansen til å møte motstand, 

sammen med tryggheten og tilhørigheten til en eller annen form for nettverk. På samme måte 

beskriver Antonovsky (1981) i sin teori at man blir mer rustet for å håndtere og mestre 

motgang, dersom man forstår situasjonen, har tro på å løse den og finne meningen eller 

sammenhengen med å løse den. 
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Figur 5: Mestringsmodell (gjengitt etter Sommerschild,1998, s.58) 
 

2.4.2  Mestring og arbeid 
Innenfor en arbeidsplass kan de to områdene i figur 5 få mulighet til å bli styrket. 

Arbeidsplassen kan betraktes som et felleskap av mennesker som sammen har en tilhørighet 

til bedriften og til hverandre. Her kan tilhørighet også oppleves som et eierskapsforhold til 

arbeidsplassen, noe som forutsetter at arbeidet er viktig for en og at man har et ønske om å 

utføre et bra arbeid. Kompetansen til å mestre oppgavene på arbeidsplassen er en betingelse 

for at man kan få en positiv mestringsopplevelse. Dersom man ikke har fått tilstrekkelig med 

opplæring eller har rett kompetanse til å gjennomføre oppgaven blir det vanskelig å oppleve 

mestring. Tidemand-Andersen (2014, s.182) forklarer at mennesker med utviklingshemming 

kan ha en tendens til det hun kaller for selvoppfyllende profeti, der mennesker med 

utviklingshemming har lite mestringstillit og mangler motivasjon og innsats til å løse 

oppgaver. Dette kan føre til at personen ikke mestrer oppgaven, får lite mestringsopplevelser 

og mangler strategier for å mestre og håndtere følelsen av å feile. En opplæring i hvordan 
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man takler og mestrer vanskelige situasjoner kan derfor være nyttig, slik at man blir klar over 

hvordan man kan fjerne negative tanker og få flere positive mestringsopplevelser. 

Næss et. al. (2011, s.78) skiller mellom problemfokusert og følelsesfokusert mestring. 

Problemfokusert mestring kan handle om å endre omgivelsene eller situasjonen man befinner 

seg i for å minske ubehag og løse eller fjerne et problem. Følelsesfokusert mestring kan 

handle om å bevare selvrespekt og optimisme gjennom å behandle og bearbeide negative 

følelser som er ødeleggende. Dette kan blant annet belyses ved eksempler fra arbeidslivet: 

dersom en arbeidsoppgave er for vanskelig vil det være hensiktsmessig å endre eller tilpasse 

arbeidsoppgaven slik at man får løst oppgaven på en effektiv måte. På den andre siden kan 

man jobbe med egen holdning overfor oppgaven for å minimere det følelsesmessige ubehaget 

ved at man ikke mestrer, og heller forsøke å opprettholde et fokus på å kreativt finne en 

løsning som ikke vil ha negativt utfall på mestringsfølelsen og selvbilde.  

 Csikszentmihalyi (2005, s.54) trekker de to mestringsmetodene over i et 

livskvalitetsperspektiv, og presiserer at ingen av disse mestringsmetodene er effektive alene. 

Dersom man kun endrer på omgivelsene alene og ikke jobber med å styre sin egen bevissthet, 

så vil frykten og bekymringene raskt vende tilbake igjen. Effektiv mestring bør derfor både 

handle om å tilpasse arbeidsoppgavene og om å arbeide med negative tanker og følelser. 

 

2.5 Selvbilde 
I følge Sommerschilds (1998) mestringsmodell (se figur 5) henger selvbilde tett sammen med 

mestring, der man styrker selvbilde og motstandskraften gjennom kompetanse og tilhørighet. 

Målet med å styrke selvbilde er å opparbeide seg gode følelser om seg selv og føle seg vel. 

Selvbilde kan være positiv og negativt, høyt og lavt, og måten vi ser og oppfatter oss selv vil 

kunne være med på å forme hvordan vi har det (Grue, 1999, s.116). Et selvbilde er ikke 

konstant, det er på samme måte som livskvalitet i stadig endring og kan ha ulike betydninger 

i de ulike livsfasene. Begrepene selvfølelse, selvtillit, selvakseptering, selvsikkerhet, 

egenverd og selvoppfatning er nærliggende begreper til selvbilde, men med ulike nyanser. I 

denne oppgaven brukes selvbilde og selvfølelse om hverandre uten tydelige skiller.  

Baumeister et. al. (2003, s.2) definerer selvfølelse ut i fra hvor mye verdi et menneske 

tildeler seg selv. Denne definisjonen legger ingen føringer eller krav til hvilke vurderinger en 

selv kan og skal gjøre. Å ha lav selvfølelse kan hos mange være synonymt med å være 

beskjeden, sjenert, usikker og ha en tendens til å underkaste seg andre mennesker (Ramsdal, 



	24	

2008, s.139). Samtidig kan høy selvfølelse sammenlignes med god sosial fungering, 

mestring, selvsikkerhet og det å ha gode tanker om egne evner og ferdigheter.  

Et positivt selvbilde mener Sommerschild (1998, s.42-43) kan opparbeides gjennom 

et samsvar mellom egne ferdigheter og verdinormer som betyr noe for en. Positive sosiale 

tilbakemeldinger kan være en bidragsyter til å få bedre selvbilde og negative 

tilbakemeldinger bidrar til lavere selvbilde. Det forteller oss at det kan være vanskelig å 

opparbeide et positivt selvbilde helt på egenhånd, og at man er avhengig av positiv feedback 

for å få bekreftet at andre mennesker har gode tanker om en. Selvbilde kan dermed ses som et 

resultat av sosiale og kognitive evalueringer og erfaringer som individet samler opp innenfor 

ulike sosiale sammenhenger og strukturer (Grue, 1999, s.126).  

I følge Grue (1999, s.133) viser utseende å være en sentral faktor for utviklingen av 

selvbilde for gutter og jenter, men særlig for jenter. Et selvbilde blir ikke kun konstruert og 

oppbygget av en indre forankring, vi mennesker er opptatt av hva andre synes om oss og 

hvordan vi blir oppfattet. Jenter har oftere dårlig selvbilde enn gutter forklarer Grue, noe som 

ofte knyttes til en dårligere kroppsoppfatning. Det kan komme av at jenter oftere opplever å 

ikke kunne leve opp til andre kroppsidealer og at det er et større fokus på utseende hos jenter 

enn gutter. I Grues (1998, s.194) analyse av ungdommer med funksjonshemminger som 

gruppe, kom det imidlertid fram at selvbilde og kroppsoppfatning til ungdommene ikke er 

noe dårligere enn ikke-funksjonshemmet ungdom.  

Kittelsaa (2008, s.251-252) forteller i sin doktorgradsavhandling at enkelte av 

informantene ikke likte betegnelsen utviklingshemmet eller funksjonshemmet, og at de ikke 

ville godta å ha en slik merkelapp på seg fordi de mente at ordet var negativt ladet og 

nedsettende. De hadde forståelse for at de hadde et større behov for hjelpetjenester enn store 

deler av befolkningen, men de opplevde det som stigmatiserende fordi de oppfattet seg selv 

som selvstendige mennesker på mange andre områder i livet.  

 

2.5.1  Selvbilde og arbeid 
I Norge og mange andre vestlige land blir arbeid sett som normen, der samfunnet forventer 

og legger stor vekt på samfunns -og yrkesdeltakelse (Reinertsen, 2012, s.6). Vi mennesker 

har en tendens til å la andre menneskers oppfatninger og meninger om oss påvirke hvordan vi 

ser på oss selv og vår yrkesdeltakelse bidrar til å opprettholde vår posisjon som respekterte og 

bidragsytende borgere i samfunnet (J. Eriksen et al., 1989, s.119-120). 
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For mennesker med utviklingshemming som gjennom livet har mottatt 

omsorgstjenester og spesielle tilrettelegginger, kan deltakelse i arbeidslivet føre til en 

normalisering av tilværelsen og være med på å eliminere følelsen av å bli satt på siden av 

samfunnet. Med normalisering mener Askheim (2003, s.18-22) at mennesker med 

utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser skal bli sett på som likeverdige og 

fullverdige samfunnsborgere, og at personer aksepteres og respekteres med sine 

funksjonsnedsettelser og det hjelpebehovet de har. 

Maslows (1987, s.21) behovsteori inkluderer flere følelsesmessige behov, der 

selvfølelse er sentralt. Det forklares at selvfølelsen kan bygges opp gjennom to behov vi 

mennesker har. Det første er et behov for å føle oss sterke, tilstrekkelige og kompetente til å 

møte verden med selvstendighet og frihet. Det andre er et behov der rykte og prestisje får en 

større plass og man er mer opptatt av status og anerkjennelse fra andre mennesker, for å blant 

annet føle seg til nytte og være nødvendig for omverdenen. En jobb kan være et sted der man 

får oppfylt dette behovet, dersom man føler at man gjør et nyttig arbeid og ser på seg selv 

som et selvstendig menneske med en jobb på lik linje med alle andre i samfunnet. Ved å være 

yrkesaktiv blir man en del av det ”normale og vanlige” i samfunnet. Dette bekrefter Mossiges 

(2009, s.83) informanter med utviklingshemming i sine fremstillinger av deres 

yrkesdeltakelse og den identitetsmessige betydningen yrkeslivet brakte med seg. 

 

2.6 Sosialt fellesskap 
Det sosiale kan være et av menneskers mest sentrale kjennetegn og grunnbehov. Næss (2001, 

s.73) viser til at kjærlighet er en essensiell del av den menneskelige natur, i den forstand at 

man ønsker ømhet og godhet i møte med andre mennesker, i tillegg til å gi det samme i retur 

til andre mennesker. Dette trenger ikke nødvendigvis handle om kjærlighet i en fysisk 

forstand, men som en psykisk nærhet og tilhørighet til andre mennesker.  

 Behovet for tilhørighet og kjærlighet beskriver Maslow (1987, s.20) i sin behovsteori. 

Tilhørighet kan blant annet omfatte vennskap, gruppetilhørighet, kjærlighet eller omsorg, og 

det er noe av det første et spedbarn blir møtt med og noe man ønsker skal vedvare gjennom 

hele livet. Foresatte blir gjerne de første naturlige og sentrale personene i menneskers liv, der 

man som barn er betydningsfull og verdifull for sine foreldre og barnet er avhengig av sine 

foreldre. Senere i livet vil det for mange være viktig å danne seg en egen familie med barn og 

en hverdag omringet av viktige personer. 
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 Tøssebro (2016, s.67) deler ulike typer sosiale nettverk inn i to grupper; relasjoner 

som bygges på en fysisk nærhet og relasjoner som er gjensidig valgte. Relasjoner med fysisk 

nærhet kan være naboer eller kollegaer, dette er relasjoner man ikke nødvendigvis har valgt 

selv men som kan være viktig å vedlikeholde da man skal omgås i større eller mindre grad i 

hverdagen. Gjensidig valgte relasjoner kan være venner, ektefeller eller samboere. 

 Kassah (2008, s.52) la vekt på at man gjennom arbeidet kan utvikle sitt sosiale 

nettverk, og at dette er med på å øke den sosiale kapitalen og statusen i samfunnet for øvrig, 

noe som igjen kan ha en positiv effekt på livskvaliteten. Han trekker også fram at de 

menneskene som er i arbeid kan oppleve at de er en del av et større og betydningsfullt sosialt 

felleskap sammen med sine kolleger. En annen viktig arbeidsmiljøfaktor er i følge Linde 

(2009, s.33) at den enkelte arbeidstaker føler seg inkludert, respektert og verdsatt i bedriften.  

 

2.6.1  Vennskap 
Ett av forskningsspørsmålene i dette prosjektet ønsker å belyse om informantene opplever å 

ha venner på jobben. Hvordan man definerer vennskap vil kunne være ulikt med tanke på at 

det vil være individuelle forskjeller i forhold hva man ønsker å få ut av et vennskap og hva et 

vennskap betyr for en selv.  

Sigstad (2016) gjorde en kvalitativ undersøkelse der informanter med lett grad av 

utviklingshemming beskrev ulike kvaliteter ved et vennskap som var viktig for dem. 

Resultatet viser seks egenskaper ved et vennskap som var betydningsfulle for informantene;  

felles preferanse, gjensidig nytelse, felles samhandling, omsorg, gjensidig tillit og nærhet. 

Med felles preferanser mente informantene at de ønsket å tilbringe tid sammen fordi de hadde 

felles ønsker og oppførsel. Gjensidig nytelse vil si at alle parter i vennskapet opplever at det 

er hyggelig å være sammen. Å ha felles samhandling eller felles interesser var i midlertid det 

viktigste for denne informantgruppen, det vil være enklere å oppnå kontakt dersom man har 

et felles møtepunkt. Omsorg ble i denne studien beskrevet som å stå opp for hverandre og 

være til hjelp og støtte for sine venner. Gjensidig tillit handlet her om ta like stor plass i 

vennskapet, i tillegg til at vennskapet skal være så solid at man kan bli venner igjen dersom 

det oppstår en diskusjon eller krangel. Til sist var nærhet viktig, en følelsesmessig nærhet 

men også et savn dersom vennene hadde en fysisk avstand fra hverandre (Sigstad, 2016, s.27-

32).  

En av foreldrene i studien til Sigstad (2016, s.29) beskrev vennskapet mer som et 

kameratskap, som vil si at det ikke involverte like stor nærhet og omsorg som i et dypere 
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vennskap. I følge Bukowski et. al. (1994, s.481) kan et slikt kameratskap være starten på et 

vennskap som kan utvikle større grad av nærhet og støtte over tid.  

En motsetning til vennskap kan være ensomhet. Et vennskap blir dannet på grunnlag 

av at man liker og ønsker å være sammen med personen eller personene det måtte gjelde. 

Dersom man opplever ensomhet kan det være naturlig å stille seg spørsmål om hvorfor man 

er ensom og lete etter svar innover i seg selv, noe som igjen kan ha uheldige konsekvenser 

for selvbilde. Ensomhet kan ses som et resultat av et savn etter et sosialt fellesskap eller 

mangelen på nærhet til andre mennesker (Grue, 1999, s.126). Ensomhet kan motvirkes 

gjennom andre forhold enn vennskap, som husdyr, kjæresteforhold, å ha barn eller et sterkt 

sosialt engasjement. 

 

2.7 Oppsummering 
Dette kapittelet har vist et utvalg av relevant teori for prosjektets problemstilling og 

forskningsspørsmål. Livskvalitet omfatter mange ulike livsområder og det vil være for stort 

for dette prosjektet å ta for seg alle, derfor har fokuset blitt satt på de presenterte temaene. 

Det virker som at mange av teoriene som har det har blitt vist til har et underforstått 

behovsperspektiv eller at de presenterer delaspekter ved bestemte behov, som alle søker å 

skape en varig tilstand av glede og tilfredshet. Nyere teorier virker å bygge videre på eldre, 

anerkjente teorier som deriblant Maslow, Bandura, Csikszentmihalyi og Antonovsky er kjent 

for, og disse velutviklede teoriene gjør seg like gjeldende den dag i dag. Det er samtidig 

viktig å forstå teoretiske modeller og teorier som et hjelpemiddel for å forstå virkeligheten på 

en forenklet måte, og bruke de der de gjør nytte, men de vil sjeldent være fullstendige og 

heldekkende i en hver situasjon til hver person i det virkelige liv.	  
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3  Metode 
I dette kapittelet vil den vitenskapsteoretiske tilnærmingen og metoden som har vært sentral 

for dette prosjektet bli beskrevet. Her vil jeg beskrive de framgangsmåtene som har blitt 

benyttet for å innhente undersøkelsens datamateriale og for å analysere det. Kapittelet tar i 

tillegg for seg ulike utfordringer knyttet til å ha informanter med utviklingshemming, skriftlig 

informert samtykke, etiske betraktninger, validitet og reliabilitet.  

 

3.1  Fenomenologi 
Denne undersøkelsen bygger på et vitenskapsteoretisk grunnlag fra fenomenologien. 

Fenomenologien omhandlet i begynnelsen om bevissthet og opplevelse, senere utvidet den 

vitenskapelige tilnærmingen til også å omfatte menneskers livsverden (Kvale & Brinkmann, 

2010, s.45). Fenomenologi betyr læren om fenomener og tar utgangspunkt i subjektive 

opplevelser og erfaringer om ulike fenomener (Thagaard, 2016, s.40). Et fenomen beskrives 

innenfor filosofien, i følge Store Norske Leksikon (Tjønneland, 2018) som en betegnelse for 

tingene i den ytre verden, slik de viser seg for oss og slik vi oppfatter dem, men ikke 

nødvendigvis slik de faktisk er i virkeligheten. Innenfor kvalitativ forskning brukes 

fenomenologien som et begrep for å forstå sosiale fenomener ut i fra informantenes 

perspektiver og opplevelser. Det fenomenologiske vitenskapssynet legger til grunn at den 

virkeligheten vi mennesker oppfatter er den riktige eller virkelige (Kvale & Brinkmann, 

2010, s.45). En fenomenologisk tilnærming søker å utvikle en forståelse for omverden slik 

personen eller personene det blir forsket på selv ser den, den ytre omverden blir satt til side 

og menneskelige beskrivelser av et spesifikt fenomen blir satt i sentrum (Thagaard, 2016, 

s.40). 

 

3.2  Kvalitativ metode 
Kvalitativ forskning søker forståelse og nærhet til informasjon gjennom interaksjon mellom 

forsker og informant. Forskeren er interessert i å få fram informantens opplevelser, tanker og 

refleksjoner, i motsetning til kvantitativ metode som søker tall og forklaringer gjennom 

avstand mellom forsker og informant (Tjora, 2017, s.24). Begge metodene kan gi verdifull 

forskning og informasjon, men hvilken metode man velger å bruke beror på hva man søker å 

finne informasjon om. I dette prosjektet vil det være naturlig å bruke kvalitativ metode, siden 

jeg gjennom problemstilling og forskningsspørsmålene ønsker å få fram stemmen til 
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arbeidstakerne om arbeidets betydning for deres livskvalitet. En fenomenologisk tilnærming 

vil hjelpe til med å peke på og forstå sosiale fenomener ut i fra aktørenes egne perspektiver 

og beskrive de ulike fenomenene slik de oppleves for informanten (Kvale & Brinkmann, 

2010, s.45). 

Forskeren vil som regel ha en førforståelse og forståelse for fenomenene det forskes 

på. Det kan bety at forskeren har bevisste eller ubevisste forventninger om hva som vil bli 

utfallet av en undersøkelse eller at man har en personlig tilknytning til fenomenet slik at det 

blir vanskelig å skille mellom egne erfaringer og informantens beretninger. Utfordringen vil 

ligge i å holde tilbake forskerens førforståelse, være bevisst på egen førforståelse og åpne opp 

for informantens opplevelser, uttalelser, meninger og tanker, slik at analysen bærer lite preg 

av forskerens personlige meninger og erfaringer (Dalen, 2013, s.16), i den grad det er mulig. 

Ettersom det finnes ulike utfordringer knyttet til å bruke mennesker med 

utviklingshemming som informanter, som vil bli gjort rede for i eget kapittel, kan det være 

hensiktsmessig å kombinere ulike metodiske tilnærminger (Guneriussen, 2010, s.34). Dette 

prosjektet vil derfor kombinere et semistrukturert intervju med arbeidstakerne med 

deltakende observasjon på arbeidsplassen, samt et semistrukturert tilleggsintervju med 

arbeidsgiver. 

 

3.3  Intervju 
Fra et fenomenologisk perspektiv beskriver Kvale og Brinkmann (2010, s.47-51) ulike 

aspekter ved det kvalitative forskningsintervjuet, som omhandler intervjusituasjonen, 

intervjuer og informant. Et kvalitativt intervju er en interpersonlig situasjon mellom 

informant og intervjuer som skal være en positiv opplevelse, der informanten kan dele 

informasjon og kunnskap om egen livssituasjon som intervjuer senere vil tolke og skape 

mening ut av (Kvale & Brinkmann, 2010).  

Det finnes ulike former for kvalitative intervjuer, hvor en av de mest brukte er 

semistrukturert intervju. Et semistrukturert intervju søker å innhente informasjon, 

beskrivelser og perspektiver om fenomener intervjupersonenes livsverden. Intervjuet er 

verken en åpen samtale eller en lukket spørreskjemasamtale, men intervjuet har en 

intervjuguide med spørsmål som er konstruert på forhånd, hvor informantenes svarmuligheter 

er åpne (Kvale & Brinkmann, 2010, s.47). Denne formen er mye brukt på grunn av 

intervjuets struktur, der man kan fokusere intervjuet inn mot et spesifikt tema men samtidig 

føre samtalen videre inn i dypere refleksjoner, gjennom oppfølgingsspørsmål og uformelle 
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rammer (Dalen, 2013, s.26). Å ha informanter med utviklingshemming kan bringe med seg 

noen metodiske utfordringer, som jeg vil komme tilbake til senere, men samtidig gi verdifull 

informasjon om hvordan arbeidet oppleves. Et semistrukturert intervju vil kunne være nyttig i 

denne sammenheng, siden forsker har mulighet til å omformulere eller forklare spørsmålene 

på en annen måte dersom noe er uklart eller vanskelig å forstå.  

 Mennesker med diagnosen utviklingshemming har vært igjennom en diagnostiserings 

-og utredningsprosess. Et intervju kan i mange sammenhenger ligne litt i utformingen. Faren 

for at informantene føler de må svare riktig eller det svaret som forventes av dem, i stedet for 

å svare det de egentlig mener, er tilstede. Rollefordelingen mellom intervjuer og informant er 

ofte preget av asymmetri og det kan være en fordel dersom man klarer å snu på rollene, der 

informanten er personen som sitter med kunnskapen man søker. Dersom man greier å 

formidle dette til informanten i starten av intervjuet kan dette skape en selvsikkerhet og 

forhåpentligvis balansere det asymmetriske maktforholdet som et intervju bringer med seg 

(Gjærum, 2010, s.145-146). 

 

3.3.1  Intervjuguide 
I et semistrukturert intervju er det nødvendig å forme en intervjuguide på forhånd. Denne kan 

være med på fokusere intervjuet inn mot de temaene en ønsker å belyse i løpet av intervjuet, i 

tillegg til at man kan forberede oppfølgingsspørsmål dersom informanten trenger hjelp til å 

utdype eller beskrive nærmere. Ved utforming av en intervjuguide er det anbefalt å tenke på 

selve intervjuet som en trakt, der man starter med enkle, store og vide spørsmål som skal få 

informanten til å føle at han/hun har kontroll og er avslappet. Dette er spørsmål som ikke 

krever spesielt avanserte kunnskaper eller refleksjoner. Deretter fokuserer man spørsmålene 

mer inn på det man søker å finne ut av og de vanskeligste spørsmålene som krever mest 

refleksjoner kommer til slutt (Dalen, 2013, s.26-27). 

 I dette prosjektet ble det formulert to ulike intervjuguider, en til intervjuet med 

lederne og en til intervjuet med arbeidstakerne. Begge intervjuguidene er vedlagt til slutt i 

oppgaven. Spørsmålene i intervjuguiden til lederne søkte informasjon om bedriften generelt, 

organisering og tilrettelegging, og ble formulert deretter. Spørsmålene i intervjuguiden til 

arbeidstakerne ble formulert på en lettfattelig og begripelig måte, slik at informantene med 

utviklingshemming kunne forstå og lettere sette ord på sine opplevelser og meninger. 

Samtidig vil det være vanskelig å vite hva som vil være begripelige og lettfattelige spørsmål 

for hver av informantene på forhånd. Individuelle forskjeller som kan komme av diagnosen 
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eller erfaringsbakgrunn kan være med på å skape egne mønster i blant annet tankesettet, 

adferd og språk (Gjærum, 2010, s.146-147). Dette kan igjen skape utfordringer for 

utarbeidelsen av intervjuguiden. 

 Det finnes flere fallgruver i utformingen av en intervjuguide, som for eksempel kan 

visse formuleringer lede i retning av bestemte svar (ledende spørsmål) og for noen 

informanter kan det være vanskelig å snakke om temaer de oppfatter som sensitive	(Dalen, 

2013, s.27). I denne intervjuguiden kan for eksempel spørsmål som kan være med på å sette 

bedriften eller ledelsen i dårlig lys være ubehagelig å svare på og derfor unødvendig å ha 

med. 

Intervjuguiden til arbeidstakerne inneholder en kombinasjon av åpne spørsmål, hvor 

det gis rom for refleksjon og egne formuleringer, og mer lukkede spørsmål, her i form av ja-

/nei-spørsmål, det vil si spørsmål som bare har noen få svaralternativer, som for eksempel ja, 

nei og vet ikke. Dette er gjort bevisst da mennesker med utviklingshemming han ha ulike 

forutsetninger for å reflektere over problemstillinger fra egen livsverden. De lukkede 

spørsmålene ble etterfulgt av et eller flere oppfølgingsspørsmål der informanten kan utdype 

dersom det er mulig.  

Intervjuguiden inneholder i tillegg spørsmål som omhandler informantenes liv utenfor 

jobben. Dette er for å få et dypere innblikk i informantenes hverdag, interesser og hvem de er 

som personer. Tanken bak disse spørsmålene sett i lys av prosjektets problemstilling er at de 

kan gi informasjon om informantene har andre arenaer for sosialt fellesskap, mestring og 

utvikling av selvbilde, enn arbeidsplassen.  

 

3.3.2  Prøveintervju 
Etter at intervjuguiden ble utformet ble det gjennomført et prøveintervju. Et prøveintervju 

kan være et hjelpemiddel for å prøve ut intervjuguiden, men også for å øve seg på 

intervjuerrollen (Dalen, 2013, s.30). I etterkant av prøveintervjuet ble intervjuguiden noe 

endret, både fordi informanten hadde noen viktige poeng som ikke var en del av 

intervjuguiden i utgangspunktet og fordi jeg gjorde meg noen tanke og refleksjoner rundt 

intervjuguiden i ettertid.  

 For at informantens anonymitet skal sikres vil verken personopplysninger eller vår 

relasjon bli oppgitt. Informanten var en person med lett grad av utviklingshemming, som fikk 

seg jobb i en butikk ved hjelp fra NAV, altså ikke i en VTA-bedrift. Intervjuguiden var derfor 

ikke tilpasset informantens arbeidsplass, men med små tilpasninger gikk det fint. Den største 
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utfordringen var å holde samtalen til temaet og ikke ta altfor mange sidesprang. Dette kan 

også ha kommet av at vi kjenner hverandre fra før, samtidig som jobben var et tema 

informanten gjerne ønsket å snakke mye om og hadde stolthet i.  

Informantens beskrivelser og historier om arbeidsplassen var for det meste veldig 

positive, og det kunne tyde på at han trivdes godt i arbeidshverdagen. Det eneste som kunne 

oppleves som negativt for denne informanten var noen mindre høflige kunder. I etterkant av 

prøveintervjuet ble jeg gjort oppmerksom på at det kan være en utfordring å få ærlige svar fra 

informanter med utviklingshemming. Mange kan ha en tendens til å skjønnmale svarere eller 

svare det de tror er passende eller som forventes for å unngå svar som kan oppfattes som 

negative. 

Under prøveintervjuet ble jeg også oppmerksom på kroppsspråket til informanten 

både mens jeg stilte spørsmål og da informanten svarte. Flere refleksjoner og tanker rundt 

dette dukket opp i etterkant. Kan kroppsspråket gi vel så mye informasjon om en persons 

trivsel som det som blir fortalt, om ikke mer? Dersom man er en oppmerksom intervjuer, kan 

kroppsspråket til informanten fortelle noe om livskvaliteten ved enkelte områder ved jobben 

og hva som gir mest glede i arbeidet? 

 

3.3.3  Mennesker med utviklingshemming som informanter 
Forskning hvor personer med utviklingshemming er informanter har til nå ikke vært særlig 

omfattende, dette gjelder også innenfor livskvalitetsforskning (Ellingsen, 2010; Ellingsen & 

Gjærum, 2010; Hegdal, 2005; Sigstad, 2014; Verdugo et al., 2005). Tidligere var det i 

hovedsak medisinskpreget forskning som undersøkte mennesker med utviklingshemming, 

senere har det blitt mer forskning om livsbetingelser, levekår og livskvalitet til mennesker 

med utviklingshemming (Ellingsen & Gjærum, 2010, s.21).  

En del av forskningen om mennesker med utviklingshemming har brukt nærpersoner eller 

familie som hovedkilde til informasjon. Dette kan være for å unngå enkelte etiske 

utfordringer eller fordi det rett og slett er enklere å skaffe informasjon på denne måten. 

Hegdal (2005, s.35) stilte spørsmålstegn ved hvorfor så mye av forskningen innebærer 

intervju av nærpersoner og ikke hovedpersonen selv. Hegdal lurte på om forskerne 

undervurderer mennesker med utviklingshemming som kapable informanter og heller 

betrakter nærpersonene som en bedre kilde til informasjon enn hovedpersonen selv.   
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3.3.4  Utfordringer knyttet til å ha mennesker med 

utviklingshemming som informanter 
Mennesker med utviklingshemming kan ha begrenset kognitiv forståelse av mer abstrakte 

forhold, dette kan skape vanskeligheter med å for eksempel reflektere og gi uttrykk for egne 

meninger og opplevelser (Hegdal, 2005, s.36). Av den grunn kan det også være vanskeligere 

for mennesker med utviklingshemming å svare på spørsmål om følelser enn om konkrete 

situasjoner eller hendelser (Finlay & Lyons, 2002, s.17).  

Mennesker med utviklingshemming kan i tillegg ha begrensede språklige evner, noe 

som igjen kan gjøre det vanskelig å reflektere over aspekter innenfor eget liv (Sigstad, 2014, 

s.189). Det vil være en fordel å gi informanten tilstrekkelig med tid til å fullføre setninger, 

tenke ut svar eller bearbeide spørsmålet, samt forenkle spørsmålenes språklige form. 

Mennesker med utviklingshemming kan ha en tendens til svare ja på spørsmål, 

uavhengig av hva spørsmålet omhandler (Sigstad, 2014, s.192). Dette kan blant annet handle 

om at det kan være vanskelig å vite hva man bør svare eller hva som forventes at man skal 

svare i ulike omstendigheter, i tillegg til at informanten kanskje ikke har brukt eller blitt gitt 

tilstrekkelig med tid til å tenke over spørsmålet og finne ut et passende svar (Finlay & Lyons, 

2002, s.17). 

Mennesker med utviklingshemming kan ha stor respekt for autoriteter og kan derfor 

ha vanskeligheter med å sette grenser for seg selv, noe som kan by på flere ulike utfordringer 

i en intervjusituasjon (Sigstad, 2014, s.190). Dersom informanten anser intervjuer som en 

autoritet, vil kanskje intervjusituasjonen oppleves som ubehagelig og vanskelig, og det 

ubalanserte maktforholdet som et intervju i utgangspunktet har vil bli enda mer forsterket. 

Informanten blir informert om at han eller hun har mulighet for å trekke seg når som helst 

under hele intervjuet, uten å oppgi en grunn. Dette krever at man har en forståelse og mening 

om hva det er som er best for en selv slik at man kan ta selvstendige valg som setter grenser 

for en selv og hva man er komfortabel med, noe som kan være vanskelig for denne 

informantgruppen. I tillegg kunne respekten for autoriteter utgjøre en utfordring ettersom 

spørsmålene omhandler bedriftens organisering og lederne, og at de kanskje ikke ønsker å 

snakke stygt om noen eller opptre som illojale arbeidstakere.  

 

3.3.5  Lydopptaker 
Under intervjuet ble det bli brukt to ulike lydopptakere. En diktafon som ble lånt av instituttet 

og en diktafon app utviklet av Universitetet i Oslo, på mobiltelfon. Å bruke mobiltelefon som 
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lydopptager frarådes vanligvis innenfor forskning på grunn av faren for at lydopptakene 

kommer på avveie siden mobiler kan være enkle å hacke eller misbruke. Appen til UiO lagrer 

imidlertid ikke lydopptakene på mobilen, som kun brukes som opptaker. De innspilte 

lydfilene blir umiddelbart sendt til et nettskjema og slettet fra mobilen etter at intervjuet er 

avsluttet og opptaket stoppet. For å få tilgang til nettskjema må man logge seg inn med 

brukernavn og personlig passord. Inne på nettskjemaet kan man spille av lydfilene og sortere 

i mapper. Dette er en relativt sikker måte å oppbevare sensitiv informasjon på. 

 Det ble brukt to ulike lydenhetskilder for å sikre at hele intervjuet ble tatt opp, i tilfelle 

en av enhetene skulle slutte å fungere. Akkurat dette skjedde under et av intervjuene og jeg 

måtte derfor stole fullt og helt på den gjenværende fungerende enheten, noe som heldigvis 

gikk fint.   

 Etter at sensuren har falt vil alle lydfilene bli slettet og alle gjenværende 

personopplysninger vil ha blitt anonymisert og informantenes identitet fullstendig skjult. 

 

3.4  Observasjon 
I forbindelse med det første besøket i bedriftene var planen å observere og blir kjent med 

arbeidstakerne i forkant av intervjuet. Besøket hadde flere formål, blant annet å få et innblikk 

i bedriftens organisering, opparbeide tillit ovenfor informantene, en begynnende 

kommunikasjon og et bilde av arbeidsoppgavene eller avdelingene som informantene senere 

skulle beskrive i intervjuet.  

 Før jeg skulle gå inn rollen som deltagende observatør ønsket jeg å legge en strategi 

for hva slags rolle jeg skulle innta, særlig med tanke på hvor deltagende jeg skulle være og 

hvordan deltakelsen kunne påvirke situasjonen. Deltakende observasjon og observerende 

deltaker er to ulike roller, og hvilken som er mest hensiktsmessig kommer selvfølgelig an på 

situasjonen og hva man ønsker å observere. I deltakende observasjon vet de observerte at 

forskeren er observatør, mens som observerende deltaker er det ikke like åpenbart at 

deltakeren også er observatør (Tjora, 2017, s.59). Som observerende deltaker går man helt 

inn i situasjonene og deltar på linje med de man ønsker å observere; man kan si at forskeren 

deltar mer enn observerer. Skillet mellom disse to tilnærmingene kan være vanskelig å være 

bevisst i situasjonen, men det vil være nyttig å gjøre seg opp noen tanker på forhånd (Sundet, 

2010, s.132). 

 Ulike utfordringer vil dukke opp under deltakende observasjon. Hvis man velger å 

holde en viss avstand til sine informanter så vil man i mange tilfeller kunne unngå en del 
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utfordringer og dilemmaer. På den annen side er det lite trolig at en slik distansert tilnærming 

kan bidra til å opprette den ønskede kontakten, tilliten og kommunikasjonen mellom 

forskeren og informantene. Mitt formål med observasjonene var snarere det motsatte: 

gjennom nærhet og direkte interaksjon å få med meg ting som kunne være skjult for 

utenforstående (Sundet, 2010, s.136). 

 

3.5  Etiske betraktninger 
I de forskningsetiske retningslinjene fra den nasjonale forskningsetiske komite for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2016, s.24) presiseres det at forskeren gjennom 

hele forskningsprosessen har et spesielt ansvar for utsatte gruppers interesser. De belyser 

viktigheten av å kartlegge enkelte utsatte grupper for å kunne forbedre kår og ordninger, 

samtidig mener de at det kan by på noen etiske utfordringer da det ikke er ønskelig å sette 

noen i et uheldig lys ovenfor samfunnet og bli til gjenstand for forskning. Det er derfor viktig 

å huske på at blant annet mennesker med utviklingshemming ikke nødvendigvis vil være 

rustet til beskytte seg selv og egne interesser. Forskeren må derfor være tydelig på 

informantens rettigheter og anonymisering, og ikke minst opplyse under helt prosessen at 

informanten kan trekke seg fra prosjektet når som helst uten at det vil ha noen konsekvenser. 

Dette bør også gjentas når arbeidstaker stiller opp på selve intervjuet (Sigstad, 2014, s.191). 

NESH (2016, s.19) trekker i tillegg fram forskerens hensyn til en eventuell tredjepart. 

Dette kan være personer som blir nevnt i intervjuet eller som befinner seg i en aktuell 

observasjonssituasjon, men som ikke har gitt sitt samtykke til forskningen. Det er forskerens 

ansvar at personene som ikke ønsker å delta men samtidig er tilstede ikke får noen negative 

konsekvenser. Tredjeparten bør derfor ekskluderes og/eller anonymiseres fra observasjonene 

og transkripsjonene. 

Til tross for at all informasjon som ble gitt av informantene ble anonymisert allerede i 

transkripsjonene, er det alltid en bekymring at noe av informasjonen kan bli gjenkjent. 

Prosjektet forholder seg til en relativt begrenset gruppe bedrifter og informanter, og dersom 

man er kjent i miljøet kan det være en fare for at enkelte personer kan gjenkjenne 

personlighetstrekk, produkter eller beskrivelser. Det blir forskerens ansvar å minimere 

muligheten for gjenkjennelse og sørge for at ingen av bedriftene eller informantene stilles i et 

dårlig lys, ved å anonymisere sitater, arbeidstakere, ledere, produkter, bedrifter, osv. 
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3.6  Skriftlig informert samtykke 
Skriftlig informert samtykke er et viktig tema for forskning der informanter har 

utviklingshemming eller andre grunner til redusert samtykkekompetanse. Å gi sitt samtykke 

innebærer å ta et valg ut i fra den informasjonen man blir gitt. Å ta et valg og ha en forståelse 

for hva dette valget vil ha for konsekvenser for en selv og andre kan være utfordrende for 

mennesker med utviklingshemming, og det forventes her at forskeren tydelig beskriver hva 

deltakelse i prosjektet vil inneholde og kreve av informanten. Slik sørger man for at 

informantene er klar over hvilken rolle de vil ha i prosjektet og hva de som ønsker det sier ja 

til å stille opp på.   

I tillegg vil forståelsen av prosjektet og informasjonen som blir gitt by på andre 

utfordringer, informasjonsskrivet må derfor være formulert på en lettfattelig og forståelig 

måte, slik at informanten kan ta et informert valg på egenhånd. Det ble i dette prosjektet 

formulert to informasjonsskriv, ett til arbeidstakerne og ett til bedriften, slik at den mer 

omfattende informasjonen som bedriften fikk kunne fungere som et supplement. Ikke minst 

vil det være en utfordring at mennesker med utviklingshemming ofte har stor respekt for 

autoriteter og kan velge å delta på prosjektet fordi de føler at det er riktig, og ikke fordi de 

selv ønsker det (Sigstad, 2014, s.190). Dette gir derfor forskeren et særlig ansvar ovenfor 

informantene, og NESH (2016, s.14-15) har utviklet tre krav for at et skriftlig informert 

samtykke skal bli innfridd; et skriftlig informert samtykke skal være fritt, altså uten ytre press 

eller begrensninger. Et samtykke skal være informert, det betyr at informanten skal bli gitt 

tilstrekkelig med informasjon om hva deltakelse i forskningsprosjektet innebærer. Til slutt 

skal samtykke være uttrykkelig, det vil si at deltakerne har klart og tydelig gitt uttrykk for at 

han eller hun ønsker å delta.  

 

3.7  Transkribering 
Transkriberingen er en del av analysen, der forskeren overfører lydopptaket fra intervjuene til 

skriftlig form. Lydopptakene ble lyttet til og samtidig skrevet ned på PC, med hyppige pauser 

på lydopptakeren for å få med alle ord og detaljer. I skriftlig form blir samtalene bedre egnet 

for den videre analysen. Transkribering kan ses som en fortolkningsprosess der overføringen 

av verbal tale til skriftlig tekst kan by på flere ulike praktiske, etiske, validitetsmessige og 

reliabilitetsmessige utfordringer (Kvale & Brinkmann, 2010, s.186). For å unngå eller forsøke 

å minimere eventuelle problemer bør transkripsjonene være så nøyaktig, ordrett og detaljert 

som mulig, og bør derfor inneholde pauser, latter, tonefall eller kroppsspråk. Annen 



	 37	

nonverbal kommunikasjon ble notert etter intervjuene og brukt som tilleggsinformasjon. 

Transkriberingen ble her gjennomført fortløpende etter hvert intervju av forskeren selv.  

 Databearbeiding er ikke det samme som transkribering, samtidig som det kan bli sett 

på som en del av transkriberingsprosessen. Dataene eller intervjuene som transkriberes må 

bearbeides fortløpende og man må ta noen etiske beslutninger på om noe av informasjonen 

skal utelates eller anonymiseres ytterligere, for eksempel navn på kollegaer, venner, 

familiemedlemmer eller bedriften. Hver gang slik informasjon kom opp under intervjuene ble 

den behandlet konfidensielt.  

 

3.8  Analyse 
Analysen starter allerede etter at hvert intervju er gjennomført. Forskeren skriver ned noen 

notater og tanker rundt intervjuet, disse kommentarene kan være tilleggsinformasjon som kan 

være nyttig senere i prosessen.  

Kvale og Brinkmann (2010, s.212) beskriver fem trinn mot å analysere et kvalitativt 

intervju basert på fenomenologisk metode. Formålet er å trekke fram ulike fenomener og 

kategorisere dem. 

1) Først leser man nøye gjennom intervjuet for å få en følelse av helhet i samtalen, samt 

danne seg et inntrykk.  

2) Deretter finner forskeren de naturlige meningsenhetene i dataene, slik informanten har 

uttrykket i intervjuet. Det vil si de sekvensene i intervjuet som er av interesse for 

prosjektets problemstilling. Det er ikke alt i intervjuene som er relevant for 

undersøkelsen, derfor må forskeren her trekke ut de delene i transkripsjonene som har 

en naturlig tilknytning til temaet. 

3) Etter et intervju er det store mengder ubehandlet intervjumateriale som må forminskes 

til en håndterbar størrelse, slik at dataene lettere kan jobbes med. Dette er det tredje 

trinnet som kalles meningsfortetting, der lange setninger komprimeres til få ord og 

korte setninger slik at budskapet og temaet kommer tydeligere fram.  

4) I det fjerde trinnet sees de komprimerte enhetene i lys av forskningens formål og 

tema.  

5) Og til slutt blir de viktigste temaene i hele intervjuet formidlet gjennom utvalgte 

sitater i teksten. 

Alle disse trinnene ble fulgt under analysearbeidet, men i større eller mindre grad. Det var 

noen temaer og kategorier som var åpenbare og gjennomgående allerede under 
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intervjusituasjonen og transkripsjonen, som for eksempel konflikter på arbeidsplassen eller å 

kjede seg på jobb. Utvelgelsen av disse temaene fulgte derfor ikke trinnene til Kvale og 

Brinkmann. 

Alle intervjuene ble derimot printet ut og de viktigste meningsenhetene ble manuelt 

trukket fra og komprimert til korte setninger og temaer, som ble ført videre for mer 

inngående analyser. Ikke alle meningshetene ble brukt videre i analysen, da temaene som 

hadde størst betydning for prosjektet og problemstillingen ble prioritert.  

Det kvalitative databehandlingsprogrammet Nvivo ble vurdert i forbindelse med 

analyseprosessen, men med tanke på prosjektets begrensede tid besluttet jeg å ikke bruke tid 

på å lære meg dette programmet. 

 

3.9  Validitet 
Validitet handler om forskningens gyldighet. Det vil si i hvilken grad de slutningene og 

funnene forskningen finner fram er gode representasjoner for slik det faktisk er (Ellingsen, 

2010, s.213). Dette viser til en vid forståelse av validitet; dersom man skal gå mer filosofisk 

til verks vil det være naturlig å stille seg spørsmål om hva sannhetene faktisk er (Kvale & 

Brinkmann, 2010, s.251). En forskningsstudie vil alltid ha validitetsmessige utfordringer og 

man kan aldri være sikker på om den sannheten man gir uttrykk for i resultatene er den 

samme sannheten informantene ga uttrykk for i intervjuene. 

 Å validere er å kontrollere resultatene og undersøke eventuelle feilkilder (Kvale & 

Brinkmann, 2010, s.254). Gjennom testing av blant annet forskningens begrepsvaliditet, indre 

validitet og ekstern validitet, kan man vurdere kvaliteten på studiet (Ellingsen, 2010, s.214). 

Begrepsvaliditet vil si om det er samsvar mellom begrepet i den teoretiske rammen og 

begrepet slik prosjektet har operasjonalisert det (Kleven, 2015, s.176). Den indre validiteten 

omhandler hvorvidt resultatene er gyldige for det aktuelle utvalget og det spesifikke 

fenomenet som ble undersøkt. Den eksterne validiteten vektlegger om resultatene kan 

overføres til andre utvalg og situasjoner (Ryen, 2002, s.178-179). 

 Å validere er å stille spørsmål om hvorvidt undersøkelsen undersøker det 

problemstillingen og forskningsspørsmålene tilsier, i tillegg til å stille spørsmål om hva 

informantenes utsagn faktisk ga oss informasjon om (Kvale & Brinkmann, 2010, s.256). 

Samtidig kan vi stille oss spørsmål om informasjonen informantene ga var sanne eller 

usanne, om informantene ga uttrykk for en faktisk opplevd sannhet som er typisk for deres 

virkelighet.  
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 Å validere er å teoretisere sammenhengen mellom de undersøkte fenomenenes natur 

og teori (Kvale & Brinkmann, 2010, s.257). Vi kan enten se på sammenhengen fordi vi 

ønsker å kontrollere teoriene som allerede er opparbeidet, eller undersøke sammenhengene 

som et ledd i å utvikle eventuelle nye teorier (Ellingsen, 2010, s.213).  

 

3.9.1  Reliabilitet 
Reliabilitet handler om forskningens pålitelighet. Reliabilitet vil kunne si noe om 

forskningsresultatenes konsistens og troverdighet, og hvorvidt et resultat kan reproduseres av 

andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2010, s.250). Det vil si at intervjuene ikke er reliable 

dersom informanten svarer noe annet i et annet intervju.  

 En vanlig trussel for reliabiliteten kaller Ellingsen (2010, s.215) for reaktivitet, noe 

som dreier seg om at mennesker som blir forsket på påvirkes av å bli studert gjennom 

observasjon eller intervju. Hvordan menneskene det blir forsket på reagerer kan være 

forskjellig fra hvem som forsker på dem, hvor godt de kjenner hverandre, hva formålet med 

forskningen er og hvorfor akkurat disse menneskene blir studert.  

 Det vil være mange ulike omstendigheter som kan være med på å påvirke 

påliteligheten til forskningen, Kvale og Brinkmann (2010, s.250) mener imidlertid at det er 

uheldig dersom dette blir et for stort fokus. Det er selvsagt ønskelig med høy reliabilitet men 

de mener at et for sterkt fokus kan ha motvirkende effekt på kreativ tenkning og variasjon, 

der intervjuer får lov til å følge sin egen intervjustil, improvisere og følge opp fornemmelser 

underveis.  
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4  Praktisk gjennomføring 
I dette kapittelet beskrives ulike aspekter rundt gjennomføringen av undersøkelsen, deriblant 

prosjektets utvalg, observasjonene ved bedriftene, intervjusituasjonene og metodiske 

begrensninger, både ved innsamlingen og analyseprosessen.  

 

4.1  Prosjektets utvalg 
Kriteriene som prosjektet stilte til utvalget av arbeidstakere var at de har diagnosen lett 

utviklingshemming, arbeider i en VTA-bedrift, har jobbet i bedriften i minst 2 år, kan 

kommunisere gjennom verbal tale og er over 22 år gammel. Disse kriteriene ble satt av ulike 

årsaker, i prosjektet ønsket jeg informanter som har god kjennskap til arbeidsplassen og har 

jobbet der såpass lenge at arbeidssituasjonen kan ha hatt noen innvirkninger på deres 

livskvalitet. Kommunikasjon var et viktig kriterium, siden jeg ikke har nok kompetanse 

innenfor alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), måtte informantene kunne 

uttrykke seg forståelig gjennom verbal tale. Kriteriene for arbeidsgivere eller ledere var at de 

hadde god kjennskap til bedriften, arbeidstakerne og arbeidsoppgavene, og hadde jobbet i 

bedriften i omtrent 2 år. 

 Det var bedriftenes ledere som videreførte informasjonen om prosjektet og fant 

informanter. Av den grunn kan man ikke være sikker på at ingen av informantene har følt seg 

presset inn i en situasjon de i utgangspunktet ikke ønsket å være i. Det var også vanskelig å 

sikre seg mot at bedriften valgte ut de arbeidstakerne som var mest positivt innstilt til arbeidet 

og som sjeldent ga uttrykk for mistrivsel. Dersom jeg kun hadde tatt kontakt med hver enkelt 

informant uten bedriften som mellomledd kunne det kanskje sikret mindre skjevheter i 

informantens holdninger, men ettersom prosjektets retningslinjer ikke ga mulighet til det, får 

man ha tillit til at utvelgelsen av utvalget har gått riktig for seg. Inntrykket jeg fikk av ledere 

og informanter var at de som ønsket å delta i prosjektet ville være med fordi de syntes det var 

spennende og hadde oppriktig lyst, uten at lederne hadde presset de.  

 Når man går inn i et slikt forskningsprosjekt så er det alltid uvisst om det vil være 

interessant for målgruppen å være med og man stiller med en usikkerhet for om man finner 

nok informanter. I dette prosjektet viste det seg å være stor interesse for å delta, til min store 

glede. Det ble til og med slik at jeg måtte takke nei til en bedrift og 6 informanter fordi jeg 

ikke hadde kapasitet til å håndtere mer data.  
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4.1.1  Prosjektets endelige utvalg 
Prosjektets endelige utvalg ble plukket ut internt ved hver av de tre bedriftene, totalt var det 7 

arbeidstakere hvorav 2 gutter og 5 jenter; Petter, May Linn, Veronica, Lars, Nina, Linnea og 

Rigmor. For å sikre anonymiteten til utvalget er navnene fiktive, bedriften er ikke koblet til 

personen og det gis ingen personopplysninger eller beskrivelser av produktene bedriftene 

produserer. For å få et lite inntrykk av utvalget gis det her en kort beskrivelse av mitt 

inntrykk etter intervjuene og observasjonene.  

 Petter var en person som utstrålte mye selvsikkerhet, han hadde et rikt liv utenfor 

jobben med mye trening innenfor idrett, som virket å være hans store lidenskap. Han var den 

eneste av informantene som jobbet innenfor en annen avdeling enn i produksjon og ga 

uttrykk for å trives godt der og var opptatt av et godt arbeidsmiljø. 

 May Linn var en engasjert person som hadde jobbet lenge i bedriften og vært med på 

å følge utviklingen i lengre tid. Hun hadde mange forslag til organisering og effektivisering 

av arbeidsoppgaver, men fortalte at ikke alle forslag ble satt til verks. Hun ga uttrykk for å 

trives veldig godt på jobben, samtidig var det et savn etter hvordan ting var før. 

 Veronica var veldig nervøs i forkant av intervjuet og beskrev at hun opplevde mye 

angst i ulike situasjoner og sammenhenger. Hun likte godt å være på jobb for da følte hun seg 

trygg og det roet ned angsten, til forskjell fra når hun var hjemme alene. Hun forklarte at hun 

hadde en slags morsrolle for noen av kollegaene sine og likte godt å passe på andre. 

 Lars var en mann av få ord og virket litt nervøs under intervjuet. Han hadde tidligere 

jobbet ved en annen bedrift der de hadde omtrent de samme arbeidsoppgavene som i hans 

nåværende, men han fortalte at han likte seg bedre der han var nå, noe som kan tyde på at det 

var andre omstendigheter som hadde utfall på hans trivsel. 

Nina hadde jobbet lenge i bedriften. Hun beskrev at hun trivdes helt ok der, til tross 

for mye konflikter og krangling. Hun lo mye under intervjuet, noe jeg tolket dithen at hun var 

litt nervøs og kanskje opplevde situasjonen som litt ubehagelig.  

 Linnea var en gledesspreder og var opptatt av at det skulle være god stemning mellom  

arbeidstakerne i bedriften, og opplevde å ha flere venner blant kollegaene sine. Samtidig 

fortalte hun at det var mange av arbeidstakerne som var annerledes enn henne og at hun av 

den grunn ikke kunne identifisere seg med alle hun arbeidet sammen med.  

 Rigmor beskrev en hektisk hverdag med mange varierte aktiviteter og familie. Hun 

likte seg godt på jobben fordi hun likte arbeidsoppgavene godt. Hun fortalte at 
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arbeidsoppgavene ga henne trening i koordinasjon og finmotorikk. Det sosiale fellesskapet på 

jobben virket ikke å være så viktig for henne. 

 

Siden jeg ikke hadde kjennskap til arbeidstakerne og deres diagnoser på forhånd av 

intervjuene, viste det seg at to av informantene falt utenfor mine utvalgskriterier. Den ene 

informanten hadde en ervervet skade, og i følge ICD-10 (Helsedirektoratet, 2015) havner 

man ikke inn under diagnosekriteriene til utviklingshemming. Den andre informanten 

opplevde jeg at hadde mer en moderat grad av utviklingshemming og ikke lett grad, noe jeg 

konkluderte med på grunnlag av at språket og forståelsen var betydelig mer svekket enn hos 

mange av de andre informantene. Jeg har valgt å ta dem med i prosjektet uavhengig av 

utvalgskriteriene, av respekt for informantene som hadde lyst til å delta. I etterkant viste det 

seg at de hadde mange fine svar som jeg kunne å bruke i oppgaven.  

 

4.2  Deltakende observasjon 
Det første leddet i datainnsamlingsprosessen var en deltakende observasjon på de tre 

bedriftene som ønsket å delta i prosjektet. Dette var det første fysiske møtet med bedriften, 

der jeg fikk et inntrykk av bedriftene, arbeidsoppgavene og arbeidstakerne.  

Man kan diskutere om den omvisningen jeg fikk ved de tre ulike bedriftene kan regnes som 

deltakende observasjon, men jeg fikk her noen inntrykk som har vært med på å forme 

intervjuene og refleksjonene i ettertid. Omvisningen på to av tre bedrifter innebar uformelle 

samtaler med arbeidstakerne mens de var i arbeid. Dessverre var arbeidstakerne på lunsjpause 

i bedrift 3 da jeg kom, og derfor fikk jeg kun sett dem i arbeid en liten stund etter at 

intervjuene var gjennomført. 

 Hvis jeg skulle gjort noe annerledes så ville jeg ha tilbrakt mer tid på hver av 

bedriftene, for å kunne få et større innblikk i bedriften og bli bedre kjent med arbeidstakerne 

før jeg foretok intervjuene. 

 Under presenteres noen inntrykk og beskrivelser av de ulike bedriftene, slik at leseren 

skal få et innblikk i utformingen av bedriftene. For å sikre anonymiteten til bedriftene vil det 

ikke bli beskrevet produkter de produserer, oppgi avslørende beskrivelser eller koble hvilke 

av informantene som jobber i hvilken av bedriftene.  
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4.2.1  Observasjon ved bedrift 1 
På møtet med den første bedriften fikk jeg en omvisning av daglig leder og en av 

arbeidstakerne. De viste meg rundt i bedriftens lokaler og introduserte meg for resten av 

arbeidstakerne som var på jobb den dagen. På de to avdelingene ble jeg vist hvilke 

arbeidsoppgaver de utførte og hvilke produkter de produserte, i tillegg fikk jeg se hvordan 

avdelingene samarbeidet for å få best mulig resultat. På omvisningen ble jeg introdusert for 

alle leddene i produksjonen som leder til et sluttresultat. Viktigheten av kvalitet i alle leddene 

var synlig i denne bedriften, de hadde troen på at det å produsere produkter med høy kvalitet 

ville være en bidragsyter til god livskvalitet blant arbeidstakerne. De var nøyaktige og 

fokuserte på at hver eneste kunde skulle få et perfekt produkt.  

Da jeg kom tilbake til bedriften ved et senere tidspunkt for å ha intervjuene med 

arbeidstakerne fikk jeg være med og observere under lunsjen. Det var interessant å se den 

sosiale dynamikken og variasjonen i gruppen. Dette omtales nærmere i drøftingskapittelet. 

 

4.2.2  Observasjon ved bedrift 2 
Omvisningen ved den andre bedriften foregikk etter intervjuet med lederen, derfor hadde jeg 

en del bakgrunnsinformasjon før jeg ble vist rundt i de store lokalene med mange ulike 

avdelinger. Lokalene hadde et fabrikklignende preg over seg med store kasser og paller på de 

store gulvflatene. Bedriften hadde stort fokus på å levere god kvalitet til kundene som ga dem 

oppdrag, og viktigheten av at de skulle være en seriøs arbeidsplass ble presisert flere ganger. 

Samtidig hadde bedriften et stort fokus på bevegelse, trivsel, sosialt fellesskap og personlig 

utvikling både i og utenfor jobb.  

Under omvisningen fikk jeg hilse på alle arbeidstakerne som var i arbeid, og sett de 

ulike arbeidsoppgavene som de hadde oppdrag på da jeg var der. Bedriften produserte selv en 

god del varer av høy kvalitet, som det er stor etterspørsel etter. Disse produktene er svært 

populære blant annet for bedrifter å gi som julegave til sine ansatte, og lederen fortalte at 

kunden gjerne ønsket at arbeidstakerne var med på å avlevere julegavene slik at kunden 

kunne hilse på arbeidstakerne, og føle at de hadde tatt et samfunnsansvar.  

 

4.2.3  Observasjon ved bedrift 3 
På den siste bedriften ble jeg møtt av lederen ved VTA-avdelingen og vist rundt i de store 

lokalene. Dette var en bedrift med mange avdelinger, der VTA kun utgjorde en liten del av 

dem. Denne bedriften hadde i likhet med bedrift 2 et fabrikklignende preg, med pakking og 
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produksjon av varer og tjenester, bare i større skala. De hadde mange arbeidstakere, men 

dessverre var de på lunsjpause da jeg kom. Derfor foregikk omvisningen i tomme lokaler der 

jeg fikk se de ulike arbeidsoppgavene som de hadde fått i oppdrag og de faste 

arbeidsoppgavene som de har hatt over lengre tid. I tillegg til pakking og produksjon hadde 

VTA-avdelingen ansvaret for kantinen, der de lagde lunsj til de som jobbet der og til andre 

kunder. I tillegg var det en gjeng som stod for transporteringen av varene til kundene, som 

daglig kjørte ut og avleverte varene.  

Etter at intervjuene var foretatt utnyttet jeg muligheten til å observere arbeidstakerne i 

arbeid en liten stund. Det var en stille periode oppdragsmessig fikk jeg forklart av både leder 

og informanter, derfor var det ikke så mye jobb akkurat når jeg var der.  

 

4.3  Intervjusituasjonen 
Det ble totalt foretatt 10 intervju på de 3 bedriftene, 3 med lederne og 7 med arbeidstakerne. 

Intervjuene med lederne ble foretatt samme dagen som omvisningen, mens intervjuene med 

arbeidstakerne ble gjennomført ved en senere dato i bedrift 1 og 2. Ved bedrift 3, ble alt gjort 

på samme dag på grunn av tidspress. Intervjuene med lederne ble gjennomført på 30-40 

minutter, mens intervjuet med arbeidstakerne varte mellom 30-70 minutter. 

 Under vil det kort bli presentert noen detaljer rundt intervjusituasjonen med lederne 

og deretter med arbeidstakerne, som kan være med på å gi et innblikk i intervjusituasjonene. 

Dette er generelle beskrivelser som var felles for alle intervjusituasjonene med de to 

informantgruppene.  

 

4.3.1  Intervju med lederne 
Alle intervjuene ble avholdt inne på lederens kontor, der var det lite distraksjoner og 

lydopptakene ble derfor tydelige og uten unødvendig støy. Formålet med intervjuet med 

lederne var å få bakgrunnsinformasjon om bedriften og organiseringen, derfor ble intervjuene 

med lederne avholdt i forkant av intervjuene med arbeidstakerne. På den måten kunne jeg 

bruke informasjonen lederne hadde gitt til intervjuets fordel, som for eksempel å nevne 

enkelte sosiale arrangementer for å dra samtalen videre hvis arbeidstakerne satt fast. 

 

4.3.2  Intervju med arbeidstakerne  
I innledningen til intervjuet ble informasjonen om studiet gjentatt og informanten fikk igjen 

muligheten til å trekke seg fra studiet uten å oppgi noen grunn. Informantene ble i tillegg 
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informert om at de kunne stille spørsmål under hele intervjuet eller be intervjuer om å 

forklare på en annen måte dersom noe var vanskelig, og at de kunne velge å avslutte 

intervjuet når som helst uten at det ville ha noen form for konsekvens for dem eller for 

prosjektet. 

Intervjuene ble avholdt inne på lukkede møterom eller kontorer, med lite distraksjoner 

for lydopptakeren eller intervjuet. Informanten fikk tilbud om en smoothie med en gang vi 

kom inn i rommet, siden målet var å skape en avslappet og uformell atmosfære under 

samtalen. Noen av informantene var nervøse i forkant og da startet vi med å snakke litt 

sammen uten å skru på lydopptakeren for å roe ned nervene og starte intervjuet med en 

hyggelig stemning. Lydopptakeren virket å gjøre intervjusituasjonen mer formell og seriøs, 

og for noen av informantene var det tydelig at lydopptakeren ble oppfattet som litt skummel. 

 

4.4  Metodiske begrensninger 
I et prosjekt som dette er det ikke alltid at alt som går som planlagt, og man møter uforutsette 

utfordringer både i egen rolle og i intervjusituasjonene som man ikke nødvendigvis kunne 

forberedt seg på. I dette kapittelet beskrives noen av de metodiske begrensningene eller 

utfordringene som dukket opp underveis i gjennomføringen, som kan være med på å svekke 

prosjektets validitet og reliabilitet.  

 

4.4.1  Informanter med utviklingshemming 
Som beskrevet i metodedelen så kan det være ulike utfordringer knyttet til det å ha 

informanter med utviklingshemming, disse var det viktig å være klar over men samtidig ikke 

gi for stor oppmerksomhet. Det er viktig å presisere at det å ha informanter med 

utviklingshemming ikke ble oppfattet som en metodisk begrensning, til tross for at 

overskriften sier noe annet, men snarer at alle intervjuer og informanter vil kunne ha noen 

utfordringer som det er viktig å ta stilling til og belyse for å tydeliggjøre eventuelle feilkilder. 

En av informantene hadde en hyppig tendens til ja-siing, noe som er et kjent fenomen 

for informanter med utviklingshemming (Sigstad, 2014, s.192). Jeg oppfattet det dithen at 

informanten svarte ja på spørsmål som var vanskelig å svare på, men også som en bekreftelse 

på at informasjonen er mottatt. Det ble i tillegg oppfattet flere andre ulike typer ja 

informanten kunne si, da det var forskjeller i tonefall og varigheten på ”ja’et”.  

Kun en av informantene hadde vanskeligheter med å forstå det siste spørsmålet i 

intervjuguiden, der informanten ble bedt om å velge et tall mellom 1 til 10 som skal 
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representere hvor godt eller dårlig personen trivdes på jobben. Dette spørsmålet ble for 

abstrakt for informanten, som ønsket å vite hva alle tallene representerte. Finlay og Lyons 

(2001, s.321) beskriver blant annet at mennesker med utviklingshemming kan ha 

vanskeligheter med å forstå abstrakte forhold. Det vil derfor være mer hensiktsmessig å stille 

spørsmål om konkrete og spesifikke forhold. Samtidig var det kun denne informanten som 

tilsynelatende hadde problemer med forståelsen av dette spørsmålet.  

En av informantene fortalte om mange personlige hendelser som hadde hendt i nær og 

fjern fortid og hvordan disse hadde vært med å påvirke informanten på ulike måter. Hvilken 

forståelse denne informanten hadde for min rolle og hvorfor jeg var der ble jeg usikker på, da 

personen fortalte om personlige og traumatiske hendelser. I etterkant har jeg stilt spørsmål 

ved om dette var noe jeg kunne vært tydeligere på i forkant av intervjuet eller i situasjonen, 

og hvordan det ville påvirket intervjuet.  

Under transkriberingen ble alle ord og pauser skrevet ned, men i og med at dette er en 

gruppe informanter som har varierende språklige ferdigheter var det ikke alle ord eller 

setninger som var forståelige, verken i situasjonen eller på lydopptaket senere. Enkelte 

sekvenser i transkripsjonen ble derfor markert med (sier noe uforståelig). Dette ble imidlertid 

også gjort under transkriberingen av intervjuene med lederne, og det er derfor viktig å 

poengtere at alle mennesker kan ha språklige utfordringer uansett diagnose eller ei. 

 

4.4.2  Intervjuguide 
Med et kritisk blikk på intervjuguiden i ettertid, så kunne enkelte av spørsmålene vært 

formulert på en annen måte.  

Som det ble forklart i metodekapittelet ble det med hensikt formulert mange ja -og 

neispørsmål, der man kunne utdype med et oppfølgingsspørsmål, men i flere av intervjuene 

stoppet det med ja og nei spørsmålet. Det kom av at enten oppfølgingsspørsmålet ble vurdert 

som for vanskelig, irrelevant eller at informanten allerede hadde svart utfyllende nok.  

I tillegg var det noen av informantene som misforsto enkelte av spørsmålene, det kan 

blant annet skyldes intervjuguiden sin utforming og at enkelte av spørsmålene burde ha vært 

forenklet i enda større grad. Ryen (2002, s.107) forteller at hvor mye data og informasjon et 

kvalitativt intervju får beror på hvordan man formulerer spørsmålene, og ikke minst måten 

man spør. Det vil derfor være en fordel dersom intervjuer og informant har tilnærmet likt 

vokabular. Dette var særlig vanskelig å ta hensyn til i utformingen av intervjuguiden, da jeg 
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ikke hadde inngående kjennskap til informantenes vokabular og språklige ferdigheter stilles 

det større krav til å tilpasse seg informanten i situasjonen.  

På bakgrunn av at det er kjent at informanter med utviklingshemming kan ha 

vanskeligheter med å uttrykke seg verbalt, vil det i noen sammenhenger være en fordel å 

bruke alternative tilnærminger under intervjuet, som visuelle uttrykksformer (Guneriussen, 

2010, s.52). Dette ble vurdert under utformingen av intervjuguiden, særlig med tanke på det 

siste spørsmålet i guiden, der informanten skal velge et tall mellom 1 og 10 som representerer 

deres trivsel på arbeidsplassen. Dette ble som sagt et vanskelig spørsmål for en av 

informantene, og det ville vært enklere for den informanten men kanskje også for de andre, 

dersom det for eksempel var 5 ulike smilefjes som representerte trivselen ut i fra hvor stort 

smil det var på figuren, eller lignende.  

 

4.4.3  Egen rolle som intervjuer 
Ettersom dette var første gang jeg inntok rollen som intervjuer, gjorde jeg meg flere 

refleksjoner underveis i prosjektet, over egen rolle, fremtoning og holdninger.  

Under særlig ett av intervjuene gjorde jeg meg raskt opp en mening om at dette ikke 

var informanten jeg kommer til å få mest konstruktive svar fra. Dette kan mest sannsynlig ha 

vært med på å påvirke min holdning ovenfor informanten og resten av intervjuet.  

Som følge av at utvelgelsen av informantene var utenfor mine hender oppstod det en 

situasjon hvor en person som jeg har kjennskap til møtte opp på intervju som informant. Det 

ble da gjort en vurdering om det var en god idé å gjennomføre intervjuet, ettersom dette 

kunne tenkes å være med på å påvirke informasjonen informanten ga, både i prosjektet sin 

favør eller påvirke negativt. Det endte opp med å bli det lengste intervjuet, og vi hadde en 

hyggelig samtale med god kontakt, noe jeg ikke opplevde i samme grad med noen av de 

andre informantene. Om det påvirket informasjonen informanten ga er jeg usikker på, men 

det ble et ærlig og åpent intervju. Dersom jeg hadde hatt mer tid til å være på de ulike 

arbeidsplassene og blitt enda bedre kjent med arbeidstakerne så ville vi kanskje oppnådd den 

samme kontakten og intervjuene ville kanskje blitt like innholdsrike. 

 En av informantene ga uttrykk for at hun ville gå tilbake til jobben under intervjuet. 

Når informanten spurte om det var greit så hadde vi allerede snakket sammen i 30 min. Som 

intervjuer så opplevde ikke jeg de 30 min som ubehagelige for informanten, for hun ga noen 

veldig ærlige svar, det var god stemning og praten gikk lett. Jeg svarte at jeg ikke hadde så 

mange spørsmål igjen men hvis hun ville avslutte så kunne vi gjøre det, og da valgte hun å 
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fortsette intervjuet. I ettertid har jeg undret meg over om jeg burde ha avsluttet intervjuet der 

og da, og om hun opplevde den situasjonen som mer ubehagelig enn det jeg registrerte i 

situasjonen.  

 Den aller første informanten begynte å gråte straks vi kom inn i møterommet der vi 

skulle ha intervjuet. Hun hadde gruet seg litt, men hadde veldig lyst til å gjennomføre til tross 

for nervene, og det ble et langt intervju. Hun ble tydelig nedstemt under enkelte av temaene 

som for eksempel mobbing, men da hun fikk spørsmål om hun ville avslutte intervjuet så 

ville hun gjerne fortsette. Etter intervjuet fikk jeg tilbakemelding fra lederen om at hun hadde 

vært i et særdeles godt humør og hadde tydelig opplevd mestring i en situasjon som var 

skummel og uvant.  

 Etter særlig det første intervjuet og transkriberingen, la jeg merke til hvor mange 

oppfølgingsspørsmål som ble stilt utenfor prosjektets tema. Dette resulterte i at jeg bevisst ble 

litt mer tilbakeholden på oppfølgingsspørsmål som ikke omhandlet prosjektets tema. Det er 

mulig at jeg gikk glipp av verdifull tilleggsinformasjon på grunn av dette, i tillegg kan det 

hende at min tilbakeholdenhet var med på å påvirke noen av de andre intervjuene og 

relasjonene. 

 Under transkripsjonene la jeg merke til at jeg noen ganger la føringer for hvordan man 

kunne oppleve arbeidsplassen ved å si min mening og oppfattelse av arbeidsplassen eller 

arbeidsoppgavene, før informanten hadde sagt sin mening. Ellingsen (2010, s.216) legger 

trykk på viktigheten av at intervjuer ikke skal påvirke informanten til å trekke konklusjoner 

før svaret er bearbeidet og avgitt. Det var uheldig, da jeg ikke ønsket at de skulle være farget 

av min oppfattelse av deres arbeidsplass, men heller at jeg skulle få kunnskap om hvordan de 

oppfattet jobben sin. Årsaken til dette kan ha vært min usikkerhet eller at samtalene ble 

såpass uformelle at jeg glemte min forskerrolle. 

 Gjennom analysearbeidet la jeg merke til at jeg repeterte svarene til informantene 

etter at de hadde svart. Det var ikke gjort bevisst og under transkriberingen virket det som en 

irriterende og slitsom tendens, men i ettertid kunne jeg se at informantene gjerne utdypet 

svarene sine enda mer etter at de fikk repetisjonen. Sigstad (2014, s.198) sier at repetisjoner 

kan være en effektfull måte å bekrefte ovenfor informanten at du har forstått hva som har blitt 

sagt og at det kan være med på å føre samtalen videre. Dette var jeg derimot ikke klar over i 

forkant eller under intervjusituasjonene og man vet heller ikke hvordan informantene 

oppfattet dette.  
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5  Analyse 
Det overordnede formålet med dette prosjektet var å få tydelig fram stemmene til 

informantene. Sitatene til informantene vil derfor bli tildelt stor plass og oppmerksomhet, da 

dette er informasjon som kan gi leseren kunnskap og innblikk i denne informantgruppens 

tanker og beskrivelser om aspekter rundt egen arbeidshverdag. 

 Prosessen i analysearbeidet ble presentert i metodekapittelet og her i analysekapittelet 

vises de ulike meningsenhetene inndelt i temaer. Formålet med oppsettet til analysekapittelet 

er ikke å kvantifisere sitater som omhandler samme tema, det er snarere å vise til de ulike 

perspektivene og opplevelsene rundt noen gjennomgående fenomener som var viktige for 

flere av informantene. 

 I sitatene er intervjuer representert med I og informanten med sin fiktive forbokstav 

(P, L, ML, L, N, R, V).  

 

5.1  Livskvalitet 
Hvordan informantene beskrev at de trivdes på jobben kan gi noen livskvalitetsindikasjoner. 

Når det gjelder hva som var viktig for dem for at de skulle trives var svarene ulike, samtidig 

som det var enkelte ting som var felles for de fleste. For Linnea var det viktig med et godt 

arbeidsmiljø blant kollegaene. Dersom noen hadde en dårlig dag eller klagde over kjedelige 

arbeidsoppgaver fortalte hun at hun gjerne prøvde å snu om på den negative stemningen. 

 

- I: Hva er det du trives med da? 

- L: Det jeg gjør og kollegaene mine og personalet, jeg er alltid blid og da får man alltid bra 

arbeidsdag. 

- I: Å, det er jo hyggelig. 

- L: Hvis noen er trist eller sure, så er jeg blid og bare nei vet du hva få opp humøret her, så 

blir alle sammen glad ikke sant. 

(…) 

- I: Men.. hva vil du si er det beste med å jobbe her? 

- L: Eh.. å bare det å komme hit og være her og treffe mine arbeidskollegaer og personal, det 

er det beste. Også å få gjort litt arbeidsoppgaver det er også veldig bra... Det er helt perfekt. 

Bra man har en jobb for å si det sånn. 

- I: Det er bra man har en jobb ja, mhm. 
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- L: Så klart det kan være litt kjedelig innimellom, men.. med et smil om munnen så går det 

bra. (Ler) 

 

Som nevnt i teorikapittelet, så mener Csikszentmihalyi (2005, s.162) at det er enkelte 

personer som har en personlighet som lettere tilpasses og finner glede i arbeid som andre 

mennesker kan oppleve som lite tilfredsstillende. Linnea virket som en slik person. Hun likte 

de arbeidsoppgavene som de andre ikke likte eller synes var kjedelige, og hadde en innstilling 

om at så lenge hun dro på jobb med et smil om munnen så ville hun få en bra dag. Man kan 

undre seg over om hun skjønnmalte virkeligheten, men det var ikke det inntrykket jeg fikk da 

hun snakket om problemer på arbeidsplassen og at hun mislikte konfliktnivået. 

 

For andre arbeidstakere var det enkelte ting ved arbeidet som førte til mistrivsel. Nina fortalte 

at hun hadde vurdert å slutte på grunn av at hun ikke likte kranglingen og den dårlige 

stemningen det noen ganger var på jobb, men det hadde foreldrene hennes sagt at hun ikke 

fikk lov til.  

 

- I: Hva vil du si er det beste med å jobbe her da? 

- N: Eh, det beste med å jobbe her det er jo det at.. det er det at jeg synes det er veldig fint 

bare komme også ha en jobb sånn at man kommer og har noe å gjøre da, i stedet for også 

bare være hjemme. 

- I: Mhm, det er et veldig godt svar. For tror du at du hadde.. hvis du ikke hadde hatt denne 

jobben, hva tror du at du hadde gjort da? 

- N: Jeg vet ikke. 

- I: Em, er det noe som ikke er så bra med å jobbe her? 

- N: Det.. jeg synes det er litt sånn.. eller jeg vet ikke helt men det kan være sånn at det.. jeg 

synes at det er mye.. det er mye.. liksom at folk krangler litt og da er det ikke noe morsomt i 

det hele tatt å jobbe her. Så jeg har sagt at jeg vil jo bytte jobb men jeg får ikke lov av 

foreldrene mine. 

 

Som nevnt tidligere kan mennesker med utviklingshemming ha en tendens til å ha stor 

respekt for autoriteter, og her kan det virke som at Ninas respekt for sine foreldre går ut over 

hennes trivsel på jobb. Hun plasserte seg på tallet 5 når jeg spurte hvordan hun trives på 

jobben, og har nå jobbet der i 10 år. Dersom Nina mistrivdes så sterkt på jobben vil det være 

hennes valg å søke et annet sted, og man kan undre seg over hennes utøvelse av 
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selvbestemmelse. Samtidig er det ikke usannsynlig at foreldrene til Nina er klar over det 

begrensede arbeidsmarkedet som finnes for mennesker med utviklingshemming, og at en slik 

beslutning ikke skal tas lett på. 

 

Fraværet av negative følelser og vurderinger, legger Næss (2001, s.10) til grunn for en 

subjektivt opplevd livskvalitet. Angst eksemplifiseres som en slik negativ følelse. Veronica 

fortalte at hun hadde treningsdag på tirsdager og derfor ikke var på jobben. Det var samtidig 

den dagen hun likte minst i uka fordi hun opplevde mye angst når hun var alene hjemme.  

 

- V: Og tirsdager liker jeg ikke. 

- I: De liker du ikke. Da er du jo ikke her? 

- V: Nei da er jeg hjemme og kjeder meg helt til halv 3. 

- I: Ok, synes du er bedre å være på jobben enn å være hjemme? 

- V: Ja, jeg trives hjemme også altså, men det er ikke alltid at jeg er like trygg på en måte. 

- I: Hvordan da? 

- V: Nei jeg er jo aleine, så har jeg jo kjæresten min hjemme, men han reiser så mye bort, 

som jeg sa i sted, og da blir jeg aleine og da får jeg den derre angsten rett inni her (holder på 

brystet). Og da, ja.. 

- I: Mhm, så det er bedre å ha litt folk rundt seg? 

- V: Ja, jeg har jo bare pappa, så det er.. 

 

Veronica viser til at hun opplevde mindre angst når hun hadde folk rundt seg, noe hun hadde 

på jobben. I følge Næss (2001, s.14) så kan man ha høy grad av livstilfredshet på tross av at 

man opplever mye angst og indre uro. Depresjoner og livstilfredshet derimot var mindre 

tvilsomt om gikk like godt sammen (Næss, 2001). Slik Veronica beskriver angsten så er det 

ikke i alle situasjoner og i varierende grad, det kan derfor virke som at jobben var et viktig 

sted for henne, i tillegg til å være en stor bidragsyter til hennes totale livskvalitet.  

 

Arbeidet kunne ha en positiv betydning og påvirkning på andre områder i livet, enn hva jeg 

hadde forutsett. Rigmor fortalte at hun hadde behov for ergoterapi av ulike årsaker og hennes 

arbeidsplass var derfor et perfekt sted der hun kunne få trening med hendene, noe hun likte 

veldig godt. Hun hadde i tillegg stor interesse for de kreative arbeidsoppgavene denne 

bedriften kunne tilby, og lederen fortalte i intervjuet at hun hadde sagt at hun ville bli der til 

hun ble pensjonert.  
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- I: Vil du fortelle litt om (navn på bedriften)? 

- R: Ja, det er en veldig fin arbeidsplass. 

- I: Mhm, hvorfor er det det da? 

- R: For det er så bra her. Altså for meg, så får jeg liksom ergoterapi, samtidig med at det er 

en jobb. 

- I: Hvordan.. på hvilken måte får du ergoterapi? 

- R: Sånn med hendene. Det er bra koordinasjonstrening. 

 

Ergoterapi og trening var viktig for Rigmor. Hun hadde en hverdag fylt med mange ulike 

variasjoner av trening i aktiviteter hun trivdes med og som hun hadde holdt på med i mange 

år. Det sosiale felleskapet framstod ikke som like viktig for henne, hun sa at hun ikke 

opplevde å ha noen ordentlige venner på jobben, de var heller mer å regne som profesjonelle 

kollegaer.  

 

Gjennom disse sitatene ble det presentert ulike områder arbeidet hadde betydning for, både i 

henhold til arbeidsmiljøets positive og negative sider, psykisk helse og plager, og fysisk helse 

og trening. Dette kunne tyde på at arbeidet hadde stor betydning for et variert spekter av 

områder i informantenes liv og disse kan gi noen indikatorer på personens livskvalitet og 

deres motivasjon til å dra på jobb.  

 

5.2  Selvbilde 
Sommerschild (1998, s.41) la vekt på at det er informantens personlige oppfatning av 

selvbilde som skal legges til grunn dersom man skal måle personens eget selvbilde. 

Spørsmålene i intervjuguiden var ikke formulert på en slik måte at informanten ble direkte 

spurt om hva slags selvbilde de hadde; de ble blant annet spurt om hva de synes at de var 

flinkest til i jobben, hva de likte og hvorfor de mente dette. Dette kan gi noen indikatorer på 

hva slags syn de har på seg selv og egne ferdigheter. 

 

Veronica fortalte om et urovekkende bilde av seg selv. Hun følte at hun ikke var noe særlig 

verdt og at hun ønsket å være en annen person. Et selvbilde kan i følge Baumeister et. al. 

(2003, s.2) defineres ut i fra hvor mye verdi et mennesker tildeler seg selv. Man kan ut i fra 

dette utsagnet undre seg over hvilket selvbilde Veronica selv sitter med.  
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Hun misforstår det opprinnelige spørsmålet om hva hennes drømmejobb var, av den 

grunn kan man vurdere validiteten på dette svaret; samtidig er dette informasjon som skal og 

burde bli tatt med høyeste grad av alvor.  

 

- I: Hvis du kunne velge mellom alle jobbene i hele verden, hva er drømme jobben din? 

- V: ... hva skal jeg si da. (Ler) 

- I: (Ler) Det kan godt hende at man ikke har noen. 

- V: Jo jeg har noen men det er litt vanskelig å tro på det. 

- I: Ja, hva er det for noe? 

- V: ... en annen person. 

- I: En annen person. Hvis du kunne vært en annen person, er det det du mener?  

- V: (nikker)  

- I: Okey, hvem ville du vært da? 

- V: ... jeg veit ikke, men jeg føler at jeg ikke er noe særlig verdt i det hele tatt. 

- I: Er det det du kjenner på?  

- V: (nikker)  

- I: Okey, hva kommer det av? 

- V: Jeg blir bare mobbet på alt mulig jeg gjør, alt er bare gærent. 

 

Veronica hadde tidligere i intervjuet fortalt om at hun ved flere anledninger hadde måttet 

snakke med primærkontakter for å rapportere om mobbing mot seg selv og mot andre. Det 

hun forteller her er at hun skulle ønske at hun var en annen person fordi hun blir mobbet og 

derfor ikke føler seg noe særlig verdt. Hvis dette er en del av Veronica sitt eget selvbilde og 

hvordan hun oppfatter seg selv, så er dette bekymringsverdig informasjon. Man kan undre 

seg over hva dette utsagnet handler om; er det bare mobbing eller er det et misforhold 

mellom egne ressurser og sosiale krav som fører til denne mindreverdigheten. 

 

Et selvbilde kan si noe om en persons syn på seg selv. Dette synet kan gjerne bli formet av 

andre mennesker rundt en da man sammenligner seg til andre både utseendemessig og 

personlighetsmessig. I følge Grue (1999, s.133) har særlig jenter har en tendens til å 

sammenligne seg med andre jenter utseendemessig. Linnea forteller i sitatet under at hun 

føler seg litt annerledes enn noen av sine arbeidskollegaer.  

 

- L: Mhm, noen så klart.. noe.. så klart parantes kjedelige liv da. 
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- I: Kjedelig, hvordan da? 

- L: Eh, for eksempel, vi gjør de samme tingene hver dag. Og de arbeidskollegaene er så 

klart forskjellige enn hva jeg er. Men det er så klart bra, men det er også litt kjedelig hvis du 

skjønner. Det er litt vanskelig å forklare, men.. ja. Men det går fint, jeg liker meg her. 

 

Det var tydelig for meg hva hun mente da hun sa det. Linnea var en person med høy grad av 

selvstendig fungering og et relativt stort sosialt nettverk av både venner og familie, mens 

flere av de andre arbeidstakerne hadde dårligere fungering og tydeligere behov for 

tilrettelegging. Det kan virke som at Linnea ikke greide å identifisere seg med alle 

arbeidstakerne på jobben, noe som kan tyde på at hun hadde et realistisk og tydelig bilde av 

seg selv. Flere av de andre arbeidstakerne var annerledes enn henne, både i utseende og 

fungering, og det ville vært uheldig om dette ville hatt en negativ påvirkning på hennes 

selvbilde. 

 

Det inntrykket jeg fikk av informantene under intervjusituasjonen var med på forme et bilde 

av informantenes selvbilde. Ramsdal (2008, s.139-140) forklarte at et lavt selvbilde blir 

gjerne assosiert med underkastelse, usikkerhet og beskjedenhet, mens et høyt selvbilde 

forbindes med en person med selvsikkerhet og god sosial fungering. Lars virket veldig nervøs 

under hele intervjusituasjonen, og det gjorde at jeg følte et behov for å fortelle han at han 

gjorde en god jobb og at han var til stor hjelp ved å stille opp på dette.  

 

- L: Hm, det er vel om man skal gjøre ting man synes er gøy eller ikke. For det er jo noen 

som bestemmer at man skal gjøre noe man blir rolig av og andre ikke. Lederne bestemmer 

forskjellig. 

- I: Ja, veldig bra svar. 

- L: Ja, et bra svar. 

- I: Jeg synes du svarer veldig bra jeg.  

- L: Ja.  

- I: Det er så hjelpsomt. 

- L: Er jeg hjelpsom? 

- I: Ja, veldig hjelpsom er du nå. 

 

På grunn av at jeg ikke ble godt nok kjent med mine informanter i forkant av intervjuene så 

er det vanskelig å skulle si noe om deres selvbilde ut i fra den lille informasjonen jeg fikk. 
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Samtidig fikk jeg et inntrykk av Lars i intervjusituasjonen som kan gi en indikasjon på at han 

kanskje hadde et større behov for tilbakemeldinger på at han duger og er til stor hjelp, enn 

flere av de andre arbeidstakerne, noe som kan tyde på et lavere selvbilde. 

 

Å ha en jobb kan være med på å bygge opp og utvikle selvbilde og selvfølelse. Gjennom 

status i samfunnet og anerkjennelse fra andre mennesker om at man er en bidragsytende 

samfunnsborger, mente Maslow (1987, s.21) at selvfølelsen blir styrket og man vil føle seg til 

nytte for andre og samfunnet. May Linn forteller at lønna er det beste med å jobbe der hun 

jobber, fordi hun er avhengig av å få penger for å betale for husleien og alle aktivitetene hun 

hadde i løpet av en uke. Å motta lønn kan bli sett som en måte samfunnet takker deg for den 

jobben du gjør. Alle som befinner seg i arbeidslivet får en sum inn på kontoen med jevne 

mellomrom og det kan ses som et symbol på at man bidrar og har en nytteverdi, i tillegg til at 

lønn er en viktig forutsetninger for å kunne dekke mange grunnleggende behov.  

 

- I: Ja, hva er det beste med å jobbe her da? 

- ML: Lønna. 

- I: Lønna? 

- ML: Ja, jeg trenger lønn. Jeg trenger faktisk de pengene for ellers hadde jeg ikke klart 

husleia, den er veldig høy. Så det er jo lønna, også er det er arbeids.. ja de som jeg jobber 

med. Tenker bare at jeg har noen venner som sitter på ræva og ikke gjør en dritt. Bare sitter 

hjemme og sturer. Også driver dem å klager etterpå og sier at jeg har ikke penger jeg. Så 

spør dem folk om å låne, det hadde jeg ikke klart. 

(…) 

- I: (Stiller det siste spørsmålet i intervjuguiden) Hvilket tall ville du valgt? Og hvorfor? 

- ML: (Tenker) Jeg er veldig fornøyd. Ja, hadde jeg ikke hatt den her jobben så vet jeg ikke 

hva jeg hadde gjort. Tror jeg, jeg hadde bare sittet der og stura. Ikke hatt noe penger, hva 

skulle jeg gjort med aktivitetene mine da liksom. Skal jeg jobbe på gata da eller, fordi at jeg 

ikke har penger. Det er det jeg tenker på. 

 

May Linn fortalte om flere venner av henne som ikke hadde jobb og hun viser i sitatet over at 

hun, som mange andre, har noen stigmatiserende tanker om de menneskene som befinner seg 

utenfor arbeidslivet. Mennesker som jobber i VTA-bedrifter har alle uføretrygd, det vil si at 

lønnen de får fra bedriften kun er en symbolsk bonuslønn, og lederen i bedriften til May Linn 

fortalte at de får omkring 60-70 000 i året, noe som i utgangspunktet ikke er mye penger i 
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måneden, men i det store og det hele så utgjør det helt klart en forskjell både økonomisk og 

følelsesmessig, slik det også kom fra i Sundet (1997) sin doktorgradsavhandling.  

 

Sitatene i avsnittet viser en stor variasjon av sitater og vil kunne være med på å gi noen 

indikasjoner på informantenes selvbilde. Selvbildet blir formet av ulike påvirkninger i livet, 

og er i konstant bevegelse, og man kan være mer fornøyd med enkelte sider ved seg selv enn 

med andre (Grue, 1999, s.126). Igjen er det viktig å presisere at dette kun er tolkninger ut i 

fra informasjonen informantene selv oppga. Dersom hadde hatt mulighet til å bli enda bedre 

kjent med informantene, ville jeg hatt et bredere grunnlag for å trekke slutninger som angår 

informantenes selvbilde og liv generelt.  

 

5.2.1  Selvsikkerhet 
Selvsikkerhet kan være en indikasjon på et positivt selvbilde eller selvfølelse, der man 

opplever en tilstrekkelighet i sine ferdigheter og evner som påvirker ens bilde av seg selv i en 

positiv forstand (Næss, 1994, s.21). Petter viser selvsikkerhet i det han forteller at han kan 

alle arbeidsoppgavene og at han mestrer dem godt, til og med bedre enn noen av de andre, 

påstår han selv.  

  

- I: Var det noe nytt du måtte lære deg? 

- P: Nei. Altså når jeg begynte der så ble jeg opplært til å skjære opp løk og sånt da. Skjære 

opp løk og paprika og sånt da. Så det greide jeg helt fint. Så.. 

- I: Men det var bare helt i starten. 

- P: Helt på starten. Så lærte jeg meg kassa og nå kan jeg alt da. Det er ikke alle som er så 

flinke som det jeg er vet du. 

 

Mestringsmodellen til Sommerschild (1998, s.58) viser at for å oppnå en form for egenverd 

og motstandskraft så kreves det tilhørighet og kompetanse. Tilhørigheten har Petter gjennom 

det sosiale felleskapet blant arbeidskollegaene sine som han sammenligner seg med. 

Kompetansen viser Petter til at han mestrer og føler seg selvsikker i ved at han har tro på 

egne ferdigheter. Ved å sammenligne oss med andre mennesker formes måten vi ser på oss 

selv og vårt selvbilde. I dette tilfellet har sammenligningen en positiv effekt, ved at Petter 

med en høy grad av selvsikkerhet beskriver sine ferdigheter målt opp mot sine kollegaer, 

hvor han opplever å mestre arbeidsoppgaven bedre enn de andre. Petters selvsikkerhet virket 
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i noen tilfeller å være skjønnmalt eller overdreven, fordi da han fikk spørsmål om det var noe 

han ikke var så flink til eller noe han ikke klarte så ramset han opp flere ulike 

arbeidsoppgaver. Selvsikkerheten kan derfor også tolkes som en selvbeskyttende mekanisme. 

 

Hylland Eriksen (2008, s.181) hevder at det å mestre noe som er vanskelig kan bidra til 

personens opplevelse av lykke, noe som igjen kan ha en positiv effekt på selvbilde og 

selvsikkerhet. Linnea forteller i sitatet under om da hun startet i bedriften og måtte lære seg å 

sy på symaskinen, noe jeg som intervjuer vurderte som en vanskelig og avansert oppgave.  

 

- I: … Em, måtte du lære deg noen nye ting når du startet her? 

- L: Ja, det måtte jeg jo så klart. For jeg kunne ikke sy på symaskin eller.. så jeg måtte så 

klart lære, derfor gikk jeg på hospitering først for å lære. Også er jeg ganske flink i hendene 

mine, som man sier så da fikk jeg det til da. 

- I: Hvordan er det da? Å lære seg symaskinen, det er jo ganske avansert. 

- L: Det var avansert ja, og vanskelig men jeg fikk det til da. Hvis personalet.. kan bare 

spørre om hjelp hvis man trenger hjelp og.. ja. 

- I: Og nå går det helt fint? 

- L: Ja.  

 

Å sy på symaskin er det ikke alle som klarer, med funksjonsnedsettelser eller ei, og det er en 

vanskelig oppgave å lære seg dersom man aldri har prøvd det før. Linnea viser en 

selvsikkerhet i ferdighetene sine da hun forteller at hun er flink med hendene sine så derfor 

gikk det greit å lære seg symaskinen også. Dersom hun hadde fått flere slike 

mestringserfaringer i oppgaver som er krevende og hun er trygg på sine ferdigheter, ville det 

sannsynligvis vært enklere for henne å ha en tro på at hun mestret den neste vanskelige 

oppgaven som kom i hennes vei. Det var flere av de andre informantene som synes 

symaskinen var vanskelig, som Rigmor og May Linn, derfor var ikke sying en del av de 

vanlige arbeidsoppgavene deres.  

 

Lederne ved bedriftene fortalte at det var naturlige individuelle forskjeller på arbeidstakerne 

etter hvor fort de lærte seg nye arbeidsoppgaver. Noen tok ting fort, andre brukte noen uker, 

mens noen måtte de bare gi opp og sette på andre oppgaver. Også Veronica viste at hun 

hadde en høy grad av selvsikkerhet når det gjelder å lære seg nye oppgaver.  

 



	58	

- I: Men når du startet her, var det noe du måtte lære deg? 

- V: Jeg fikk god opplæring, jeg lærer veldig fort egentlig, så de behøver ikke gjøre så mye 

for jeg lærer veldig fort. 

- I: Ja det er jo en god egenskap da. 

- V: Det gjør jeg veldig raskt og fort og alt mulig. (…) Ja så hvis de viser meg en gang så 

gjør jeg det så fort så da er jeg ferdig. (Ler) 

 

I følge Veronica så trengte ikke personalet vise henne en ny arbeidsoppgave flere ganger enn 

en. Personalet forklarte at noen av arbeidstakerne trengte lengre tid enn andre for å lære seg 

nye oppgaver. Veronicas selvsikkerhet kan være et resultat av sammenligning med andre 

arbeidstakere, og hennes kroppsspråk og latter kan tyde på en stolthet og glede over å mestre 

og være flink til det.  

 

Alle sitatene som ble brukt i dette avsnittet kom fra spørsmålet i intervjuguiden der 

informantene ble spurt om de måtte lære seg noen nye ferdigheter. Informasjonen som 

kommer frem ved et slikt spørsmål vil kunne gi noen indikasjoner på deres egen 

mestringstillit og deres syn på egne ferdigheter. Selvsikkerheten og troen på en selv er et 

viktig verktøy å ta med seg i videre i jobben men også i andre områder i livet. 

 

5.2.2  Tilbakemeldinger 
For å kunne opparbeide seg et selvbilde er vi mennesker avhengig av å få tilbakemeldinger 

fra andre mennesker (Sommerschild, 1998, s.43). Negative tilbakemeldinger kan ha negativ 

effekt på selvbilde, mens positive tilbakemeldinger kan ha positiv effekt på selvbilde, 

samtidig som positiv tilbakemelding i seg selv ikke er nok dersom man har en følelse av at 

man ikke strekker til (Sommerschild, 1998).  

 

Petter gir noen eksempler på tilbakemeldinger han har fått tidligere, og en som han fikk fra 

sjefen samme dagen vi hadde intervjuet. Hans kroppsspråk og tonefall bar tydelig preg av 

stolthet når han fortalte om tilbakemeldingene. 

 

- I: …Er det ofte at du får tilbakemeldinger på den jobben du gjør? 
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- P: Jeg får tilbakemelding.. jeg fikk tilbakemelding fra sjefen min nå i dag når jeg stod på 

kassa at dette greier du, du er kjempe flink, du lærer veldig fort. Så hun.. tydeligvis var hun 

veldig fornøyd da. 

- I: Hvordan er det da, å få sånne tilbakemeldinger? 

- P: Jeg blir glad jeg. 

(…) 

- I: …Så har dere medarbeidersamtaler også, får du noen tilbakemeldinger da også? 

- P: Ja, jeg får jo tilbakemelding om at jeg er veldig høflig mot kunden da. Og ønsker dem en 

god dag og god lunsj og sånt da. Ja.. 

- I: Du er service innstilt. 

- P: Ja, så kundene sier alltid.. han som står på kassa han er alltid så hyggelig, så.. 

 

Tilbakemeldingene fra både arbeidslederen og kunder, som Petter beskriver, er utelukkende 

positive. Han forteller at han blir glad av å få slike tilbakemeldinger og det er fullt forståelig. 

Det virket på Petter som at han vokste på slike tilbakemeldinger og ville bare yte mer og være 

mer serviceinnstilt. Generelt var det viktig for ham med gjensidig høflighet, noe som 

fremstod som et eksempel på hvordan han ønsket å bli møtt og dermed møtte kundene på 

samme måte.  

 

En annen informant som fortalte hvordan det føltes å få positive tilbakemeldinger, var Nina. 

Hun viste glede i sitt kroppsspråk, blant annet ved latter og tonefall.  

 

- I: Er det noen ganger at du får tilbakemeldinger på jobben du gjør? 

- N: Ja, hvis jeg får jo tilbake at jeg gjør en veldig bra jobb. (Ler) 

- I: Hvordan kjennes det, å få den tilbakemeldingen der? 

- N: Det føles veldig bra. (Ler) 

 

Da hun senere fikk spørsmål om hva hun selv syntes at hun var flinkest til på jobben så 

fortalte hun at det var når hun lagde et spesifikt produkt. Det var ikke det produktet som hun 

likte best å lage, derfor ble hun spurt om hvorfor hun mente at hun var flinkest til å produsere 

akkurat det produktet, og det var fordi hun hadde fått flere positive tilbakemeldinger fra 

personalet om akkurat det produktet. For å sikre anonymiteten til bedriften, er ikke sitatet tatt 

med her, da det ble snakket om konkrete produktbeskrivelser som kan kobles opp mot 
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bedriften. Det hun beskrev bekreftet imidlertid at tilbakemeldinger kan være med på å forme 

eget syn på ferdigheter.  

 

May Linn viste tegn til et positivt selvbilde som følge av tilbakemeldingene hun fikk fra 

personalet. Særlig la hun vekt på hvordan de viste tillit til hennes ferdigheter ved å gi henne 

nye oppdrag fordi hun viste at hun lærer seg nye oppgaver raskt og gjennomførte dem 

ordentlig.  

 

- I: Var det noe nytt du måtte lære.. nå har du jobbet her lenge da, men var det noe nytt du 

måtte lære deg? 

- ML: Jeg kan.. dem er flinke eller de skryter så fælt av meg for jeg er så flink til.. og det står 

også i handlingsplanen på skolen at jeg er så fingernem, jeg er så flink i alt og kan fort ha 

oversikt over alt det som skjer. 

- I: Mhm, du lærer deg ting fort. 

- ML: Jeg lærer fort, så det går veldig fort før jeg kan gjøre det eller så må de.. de setter meg 

alltid til nye oppgaver for de vet at jeg prøver før jeg sier at dette kan jeg ikke. Så de vet at 

jeg er flink. Jeg får lov til å prøve nye ting, for det er ikke alle som får lov til det, fordi at de 

ikke kan det eller så følger de ikke ordentlig med. Når.. når lederne sier at det må gjøres 

sånn, så må det gjøres sånn, men det er ikke alle som hører etter. Og ikke ser så godt, og 

ukonsentrert, som ikke klarer å gjøre en jobb ordentlig. 

 

Å bli tildelt ansvar og å oppleve en tillit fra høyere hold kan gi en følelse av at man er 

nødvendig og nyttig for bedriften. Et positivt selvbilde kan for mange være synonymt med 

selvsikkerhet, og opparbeides gjennom varierte erfaringer og evalueringer i ulike sosiale 

sammenhenger og strukturer (Grue, 1999, s.126). Det vil si at de positive tilbakemeldingene 

og ansvaret May Linn ble tildelt syntes å bidra til å styrke hennes selvbilde i en positiv 

retning.  

 

Å få tilbakemelding fra kunder kunne i mange sammenhenger bli sett på som positivt, men i 

May Linn sin beskrivelse under var det noen ganger at kundene sendte tilbake produkter de 

var misfornøyd med. 

 

- ML: (…) Så det er av og til at vi får igjen fra samme kundene liksom, fordi at de er enten 

misfornøyd eller vi har gjort en feil. Ting som.. fordi at folk ikke kan følge med, på den 
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jobben dem får. Så gjør de en feil, også sender vi den ut, også får vi en klage, også får vi det 

inn igjen, så må vi rette det opp. 

 

Dette var May Linn tydelig misfornøyd med, og viste det i kroppsspråket og måten hun 

snakket om å rette opp i andres feil, det likte hun svært dårlig. En del av det å jobbe i en 

bedrift er å få tilbakemeldinger, både positive og konstruktive. Alle arbeidsplassene var 

opptatt av å levere gode produkter og utføre oppdrag som kundene var fornøyd med. Slik 

May Linn reagerte på å få negative tilbakemeldinger fra kunden, kan tyde på at bedriftens 

visjon og tankegang om gode produkter var viktig for henne også, og var med på å skape et 

engasjement og motivasjon til å gjøre en god jobb. Dette kan tyde på at arbeidet var en 

essensiell del av hverdagen til May Linn der hun får være aktiv gjennom sitt engasjement, 

slik Næss (1994) påpekte i sin definisjon av livskvalitet.  

 

Tilbakemeldinger ser ut til å kunne være med på å forme utviklingen av et positivt selvbilde. 

Vi mennesker er ofte avhengig av en anerkjennelse fra andre for å selv kunne utvikle en 

oppfattelse av oss selv, vi er opptatt av å føle oss tilstrekkelige og samtidig bli oppfattet som 

det. Disse sitatene viste til ulike tilbakemeldinger, hvordan informantene oppfattet de og 

hvordan de var med på å påvirke dem. 

 

5.3  Mestring 
Å ha en opplevelse av mestring i sitt arbeid vil, som Csikszentmihalyi (2005, s.162) 

beskriver, være med på å øke den totale opplevelsen av livskvalitet. Å mestre gir en god 

følelse i kroppen om at man er tilstrekkelig og at man duger til noe. Dersom 

arbeidsoppgavene er tilrettelagt på en slik måte at arbeidstakerne opplever å mestre 

utfordrende oppgaver og får denne følelsen på en daglig basis, vil dette i følge 

Csikszentmihalyi ha en positiv effekt på livskvaliteten til arbeidstakerne. 

 

Det var ikke alle arbeidsoppgavene Rigmor kunne utføre og det var gjort noen tilpasninger og 

tilrettelegginger for at hun kunne produsere produkter på lik linje med de andre 

arbeidstakerne. Det var nettopp dette produktet som det var gjort noen tilrettelegginger i 

forhold til, som Rigmor beskriver at hun var flinkest til. Produktet i sitatet er utelatt for å 

sikre bedriftens og informantens anonymitet.  
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- I: Em, hva synes du selv at du er flinkest til da? Det er viktig å gi seg selv litt skryt også. 

- R: Ja. Jeg synes det går bra å (lage et produkt). 

- I: Mhm, det er du god til. (…) Mhm, hvorfor synes du at du er flinkest til akkurat det? 

- R: Det går best synes jeg. 

 

Det var noen fine produkter Rigmor lagde, som var tilpasset hennes motoriske ferdigheter. 

Hun fortalte senere at hun hadde selv lagt inn flere bestillinger på produktet slik at hun kunne 

lage flere og gi bort til familie og slektninger. På den måten sørget hun selv for å få gjøre mer 

av den oppgaven hun opplevde mestring i.  

 

Under omvisningen ved en av bedriftene fikk jeg observere en av informantene, Petter, da 

han skulle håndtere et nytt kasseapparat de nylig hadde gått til innkjøp av. Det virket som han 

hadde god kontroll på den nye oppgaven og han fortalte at det var dette han likte aller best å 

gjøre på jobb. 

 

- I: (…) Ja, hva liker du best da? 

- P: Mest kassa. For da har vi fått en helt ny kasse nå, så jeg er den som er veldig god på det 

da. Så det sitter i meg. Men for noen.. for en annen da, så er det veldig vanskelig. 

- I: Jeg så det jo i sted, jeg måtte følge litt med. For (navn på leder) sa at dere hadde fått en 

ny kasse. Og da så jeg at du hadde helt inne hva du skulle gjøre. 

- P: Ja, det.. jeg lært det fra første stund av. Det var ikke så veldig vanskelig. Som jeg hadde 

trodd da. 

 

Kassen var ikke like vanskelig som han hadde trodd, og nå opplevde han å mestre det nye 

kasseapparatet godt, til og med bedre enn andre, i følge han selv. Det kan virke slik at Petter 

ikke hadde tillit eller forventninger om at han ville mestre den nye oppgaven, hans self-

efficacy slik man kan forstå Bandura (1997) var lav. Dersom Petter opplever å mestre flere 

slike arbeidsoppgaver som han i utgangspunktet ser på som vanskelige og krevende vil han i 

følge Antonovsky (1981) få en sterkere følelse av sammenheng eller sense of coherance, som 

kan føre til at han blir mer rustet til å håndtere vanskelige oppgaver i fremtiden.  

Petter fortalte senere at han hadde blitt tildelt litt ansvar for å opplære andre kolleger i 

det nye systemet, noe han allerede hadde gjort den dagen og han kunne fortelle at det gikk 

veldig bra. Ved at han får en tillit til egne mestringsevner fra mennesker rundt han som hans 

arbeidsleder, vil dette kunne ha en positiv effekt på egen mestringstillit over tid.  
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Flere av bedriftene hadde til tider repeterende arbeidsoppgaver og dette gjorde at 

arbeidstakerne fikk mye trening i arbeidsoppgavene slik at de mestret de godt, kanskje i noen 

tilfeller litt i overkant godt. Å mestre handler om å håndtere utfordrende oppgaver, men det 

kan virke, slik Veronica beskriver oppgaven, som at det heller har blitt rutine eller en 

automatikk enn mestring.  

 

- I: Er det noe du liker ekstra godt? 

- V: Ja på sett og vis ja. Brette ark liker jeg veldig godt. (…) 

- I: Som skal inn i konvolutter eller? 

- V: Eh ja, også sender vi dem ut etterpå. Vi pakker dem også kommer de og henter det som 

er pakka, også ja.. også når jeg er ferdig med det så kommer enda et oppdrag på akkurat det 

samme stedet. (…) 

(…) 

- I: Ja, mhm. Hvorfor liker du det da? 

- V: Nei fordi da kan jeg liksom slappe av på en måte. Det er en oppgave som passer for meg. 

 

En av lederne ved bedriftene fortalte at det til tider kunne være vanskelig å sette nye 

utviklingsmål sammen med arbeidstakerne, særlig for de som hadde jobbet der en god stund. 

De likte de arbeidsoppgavene som var og ønsker ikke alltid å prøve nye ting eller utvikle seg. 

Det kan virke ut i fra dette sitatet at Veronica likte arbeidsoppgaven nettopp derfor, den 

passet henne godt fordi hun opplevde at hun mestret den og ønsket ikke å utfordre seg selv i å 

prøve nye ting, da hun hadde jobbet der i omkring 10 år. 

 

Mestring kan handle om å føle at man har den kompetansen som skal til for å kunne utføre 

eller håndtere en oppgave på en adekvat og hensiktsmessig måte. Mestringserfaringene blir i 

sitatene over beskrevet ut i fra hva informantene føler at de er flinkest til eller liker best å 

drive med. Det viser at det er forskjellige årsaker til at man trives med akkurat de 

arbeidsoppgavene og hvilken motivasjon de har, men felles opplever de en form for mestring 

og tilstrekkelighet. 
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5.3.1  Kjede seg 
Dersom arbeidet er for lett i forhold til de forutsetningene personen har kan man i stedet for 

flyt oppleve kjedsomhet (Csikszentmihalyi, 2005). Den perfekte balansegangen i 

vanskelighetsgraden til arbeidsoppgavene er derfor ønskelig, slik at det verken blir for lett 

eller for krevende, slik at arbeidstakerne alltid har noe å strekke seg mot, samtidig som at det 

ikke er for lite utfordringer og de kjeder seg. Alle arbeidstakerne rapporterte om at de kunne 

kjede seg på jobben hvis de måtte gjøre de samme arbeidsoppgavene over lengre perioder, 

eller hvis de hadde stille perioder med lite oppdrag og jobb.  

 

Særlig May Linn fortalte om perioder der de hadde lite jobb å gjøre, hun likte å bli utfordret i 

arbeidsoppgavene og ønsket seg travle dager på jobb for det var da hun hadde det aller best 

på jobb. Samtidig hadde hun forståelse for at det var vanskelig å få tak i nye kunder.  

 

- I: Em, men hvis du for eksempel.. hvis du har hatt en skikkelig bra dag på jobben, hva.. 

kanskje du kan tenke tilbake på en dag du hadde det skikkelig bra på jobben, hva er det som 

skal ha skjedd da, for at du går ut herifra og tenker, åå i dag var så bra? 

- ML: (Tenker) Ja hvis jeg får noe å gjøre. Eller har hatt noe å gjøre (...) Så det er litt sånn, 

det er deilig liksom å.. når jeg ikke har noe å gjøre så blir jeg veldig sliten og hvis jeg har 

noe å gjøre så er det deilig å komme seg hjem også bare, å endelig har jeg gjort en god jobb 

liksom. I stedet for å sitte og tenke, å i dag har jeg bare sittet på rompa og ikke gjort en dritt. 

(…) 

- I: Ja men det kan jeg skjønne. 

- ML: Men hvis jeg har hatt noe å gjøre og tenker at jeg har gjort en god jobb. Hvis det er en 

haste jobb da, noen ganger så får jeg haste jobber inn, da er det sånn at jeg blir satt til det, 

for jeg er veldig kjapp i tillegg, så hvis jeg tenker at, å endelig så har jeg gjort en jobb som 

kunne komme ut i tide, for noen ganger så får vi tidsfrister. 

 

May Linn beskriver et arbeidsengasjement som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. En 

arbeidsgiver vil absolutt ønske seg arbeidstakere som får energi og glede av å jobbe hardt i 

høyt tempo, slik May Linn forteller. I prosjektets valgte definisjon på livskvalitet legges det 

vekt på at man er aktiv, i den forstand at man engasjerer og interesserer seg for noe 

meningsfylt i livet (Næss, 1994). May Linn viser her et engasjement for jobben, og man kan 

si at hennes tilfredshet med dagen blir dannet på bakgrunn av om hun har vært til nytte eller 
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ikke. Følelsen av å være til nytte blir tett forbundet med mestring, der man kan oppleve at 

man oppfyller de kravene og forventingene samfunnet stiller. Det forbinder oss med å være 

nyttige samfunnsborgere. 

 

Alle arbeidstakere fikk spørsmål om det var noen av arbeidsoppgavene som de synes var litt 

kjedelige. Lars fortalte at det var kjedelig dersom de gjør de samme oppgavene over lengre 

tidsperioder. Dette var det noe flere av arbeidstakerne som rapporterte om.  

 

- I: Er det noen av oppgavene som kan være litt kjedelige da? 

- L: Ja det kan være litt kjedelig, inni mellom, hvis det er det samme vi gjør. 

- I: Ja, når det er det samme, ikke nye oppgaver. (…) 

- L: Ja.. For noen kan være litt trøtte oppgaver og noen som man blir litt mere trøtt av. 

- I: Mhm, noen som man blir litt trøtt av.  

- L: Ja.  

- I: Som er litt kjedelige.  

- L: Ja.  

- I: Mhm. 

- L: Ja for det er det samme om de er kjedelige eller om man blir trøtt av. 

 

For Lars var kjedelige oppgaver synonymt med trøtte oppgaver, noe jeg synes var en fin 

beskrivelse av følelsen man får når man gjør noe man opplever som mindre givende. Hvorfor 

den stillesittende arbeidstakeren blir trøtt forklarer Carnegie (1995, s.26) med at det er ulike 

emosjonelle bidragsfaktorer som spiller inn. Følelsen av kjedsomhet, utilstrekkelighet, 

bitterhet, overflødighet eller engstelighet er alle eksempler på slike følelser som kan forårsake 

tretthet. Kanskje den følelsen av engstelse vil være særlig fremtredende når man repeterer en 

oppgave lengre tid, der man blir engstelig om dette er alt man duger til eller en engstelse for 

at det kanskje ikke kommer andre mer spennende oppgaver i nærmeste fremtid, i tillegg til en 

følelse av overflødighet.  

 

For å motvirke kjedsomheten hadde Linnea gjort noen grep for å variere arbeidsdagene, der 

hun gjorde en arbeidsoppgave halve dagen og en annen arbeidsoppgave resten av dagen. 

Dette var en bedrift som hadde mange repeterende arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene i 

dette sitatet er anonymisert. 
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(Tidligere har vi snakket om hva hun liker å gjøre på jobben) 

- I: Er det noe annet da? 

- L: Så klart jeg liker alt jeg gjør. Men noen ganger er det litt kjedelig å gjøre den samme 

tingen hver gang jeg jobber, men det er bra jeg får jo litt variasjon. Jeg liker alt det jeg gjør, 

men det jeg liker aller best er å (utføre en oppgave). 

- I: Ja, men det er litt kjedelig å gjøre ting om og om igjen eller det samme hele tiden? 

- L: Mhm, så jeg får litt variasjon, det gjør jeg. For eksempel, før lunsj så gjør jeg (en 

arbeidsoppgave), etter lunsj så gjør jeg (en annen). For eksempel eller.. en annen ting 

innimellom. 

 

Dette var et godt tiltak for å unngå kjedsomhet. I tillegg til variasjon i løpet av en arbeidsdag 

fortalte Linnea at hun varierte den fysiske arbeidsplasseringen i løpet av uken også. For 

vanligvis hadde alle arbeidstakerne sin egen arbeidsplass, og når en av kollegaene hennes var 

borte så overtok hun plassen hennes for dagen. Grue (1998, s.54) forstår ut ifra Næss sin 

definisjon at grunnstemning av glede dreier seg om en dyptliggende tilfredshet som gjør det 

enklere å møte motgang og kjedsomhet, hvor man oppsøker og tar vare på de gledene livet 

gir. Inntrykket av Linnea var at hun var rustet til å gjøre arbeidshverdagen best mulig ut i fra 

de forutsetningene og rammene arbeidet ga rom for, og at hun hadde en generell tilfredshet 

med hverdagen. 

 

Alle bedriftene hadde, i tillegg til oppdrag fra kunder, noen egne produkter som de solgte på 

bedriftens nettside, julemarked eller andre anledninger. Dette kan også bli sett på som et 

tiltak for å motvirke kjedsomhet, samtidig som det var en nyttig jobb i forhold til at det var 

produkter som ga bedriften penger og arbeid. Dersom det var perioder med lite oppdrag og 

jobb, så kunne de jobbe med egne produkter. I tillegg hadde en av bedriftene nylig ansatt en 

person som hadde ansvar for å skaffe oppdrag og nye kunder, de merket at det ble for mange 

perioder med lite jobb og arbeidstakerne var ikke særlig fornøyd med det.  

 

5.4  Sosialt fellesskap 
Alle tre bedriftene var utformet noe annerledes, men felles for de alle tre var at 

arbeidstakerne jobbet i store rom eller åpne lokaler, som et slags åpent landskap. Dette gjorde 

at arbeidstakerne var tett på hverandre gjennom arbeidsdagen og følelsen av å være en del av 

et fellesskapet var viktig for bedriftene. For at alle skulle ha samme fokus og være tilstede i 
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fellesskapet forklarte lederne at de måtte lage noen regler og ommøbleringer, som å fjerne 

arbeidsbåser og ikke ha musikk på ørene. Ikke alle arbeidstakerne var like fornøyde med 

reglene, deriblant Linnea som beskriver at hun iherdig har forsøkt å få lov til å høre på 

musikk mens hun jobber. Grunnen til at hun ønsket å høre på musikk på jobb var fordi det 

ofte var mye bråk fra enkelte maskiner, og det synes hun var slitsomt.  

 

- L: Jo, vi kunne ha hørt på musikk på øret. Sånn her liksom (viser med sine egne 

høretelefoner). 

- I: Men kan dere det da? 

- L: Nei, jeg har spurt om det og vi får ikke lov til det. Tro meg, jeg har spurt mange ganger 

om det. Og ikke bare jeg, mamma også. (Ler) 

- I: Okey, nei det går ikke. (Ler) 

- L: (Drikker smoothie) For det de da sier er liksom.. da sier dem at når man hører på musikk 

så er man i en annen verden enn den verden man er i nå, skjønner. 

- I: De vil at dere skal være tilstede.  

- L: Mhm.  

- I: Er du enig i det da? 

- L: Eh, jaa, jo da.. men vi hører på radio da. Da blir det jo veldig bra. 

  

Til tross for at Linnea gjerne skulle ønske at hun kunne høre på musikk under arbeidsdagen 

for å stenge ute lyden fra maskinene, så har bedriften her en flott intensjon. Å være tilstede 

både fysisk og mentalt vil kunne være en bidragsyter til et godt sosialt fellesskap blant 

arbeidstakerne.  

 

Bedriften der May Linn jobber hadde i tillegg til musikkforbud, fjernet noen arbeidsbåser 

eller avlukker. Siden May Linn hadde jobbet der så pass lenge så hadde hun vært med før og 

etter båsene ble fjernet.  

 

- ML: (…) Også har det vært forskjellige båser her da, i stedet for sånn som det er nå, så var 

vi delt inn i sånne båser, så vi satt, så vi hadde masse tegninger på veggen og kunne til og 

med få høre på musikk da. For nå må alle liksom sitte og høre på.. det er noen ganger at vi 

får lov til det, hvis vi ikke har noe å gjøre, har vi noe å gjøre så må vi legge det bort. Men 

ellers kan man sitte og høre på musikk eller spille spill eller tegne eller, for å få drøya tia 
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liksom. For vi får ikke lov til å dra hjem før kantinen er ferdig. Dem får lov å gå hjem, hvis 

dem er ferdig, men vi får ikke det, for da er det urettferdig for de som er i kantinen. 

 

Slik May Linn beskriver arbeidsbåsene, så virker det som at arbeidstakerne hadde hvert sitt 

kontor med personlige eiendeler og bilder, noe som virker hyggelig og som kan skape en 

følelse av tilhørighet. Lederen ved bedriften informerte om fjerningen av båsene og forklarte 

at tidligere hadde arbeidstakerne kun sittet i sin egen boble og blitt servert arbeidsoppgaver, 

uten å måtte tenke selv, prate med noen, bevege på seg eller samarbeide på tvers av 

avdelingene. Ved at de fjernet båsene har de særlig sett en positiv utvikling i forhold til 

arbeidstakernes eget språk og samhandling med sine arbeidskollegaer., noe som kan gjøre 

arbeidstakerne mer rustet for å møte samfunnet og deres krav og forventninger til blant annet 

kommunikasjon og samhandling.  

 

Hvordan informantene beskrev stemningen blant arbeidstakerne var med på å kunne gi et 

bilde av arbeidshverdagen og det sosiale fellesskapet. I samtaler under gir Veronica et 

levende bilde av arbeidsplassen med mye latter.  

 

- V: For jeg gikk dit, for jeg sa at.. det er veldig greit å være på (bedriftens navn), men hvis 

en begynner å le så gjør alle sammen det, man greier ikke stoppe. (Ler). Det kan bli litt mye 

latter. 

- I: Er det mye latter? 

- V: Har du hørt.. har du vært der.. vi er de verste, hvis vi begynner å le så smitter det alle 

andre da vet du. 

- I: Lattersykdommen, den smittende latteren (ler). 

- V: Det er det mange som har ja.. (ler) 

 

Denne beskrivelsen står i kontrast til annen informasjon hun ga om mobbing, konflikter og 

usikkerhet. Det sosiale fellesskapet kan derfor se ut til å være et sammensatt og mangfoldig 

bilde, der konflikter, latter, vennskap og mobbing er alle komponenter som er med på å forme 

det sosiale fellesskapet.  

 

Det sosiale fellesskapet ved bedriftene ble dannet på grunnlag av tilrettelegging og 

tilpasninger for å sikre at arbeidstakerne lettere kunne kommunisere og samhandle. Alle 

bedriftene hadde tradisjoner med å arrangerte felles turer eller julebord, dette var viktige 
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tradisjoner for bedriftene der arbeidstakerne får mulighet til å bli bedre kjent med hverandre 

på andre arenaer enn arbeidsplassen og få felles erfaringer utenfor arbeidsplassen. Flere av 

bedriftene fortalte i tillegg at de hadde dans, yoga eller daglige turer, der hovedfokuset var på 

bevegelse, men de mente samtidig at dette ville være med på å styrke fellesskapet gjennom 

felles fysisk aktivitet. 

 

5.4.1  Vennskap 
Det var særlig viktig for informantene i Sigstad (2016, s.29) sin studie å ha felles 

samhandling eller felles interesser. Gjennom felles interesser kan det være enklere å ta 

kontakt, kommunisere og interagere. Denne samhandlingen ble forbundet med en form for 

kameratskap, der det var lite nærhet og kjærlighet, men at man var samlet og gjorde ting 

sammen fordi begge partene ønsket det. Lars beskriver i sitatet under at han ønsker å prøve ut 

en ny arbeidsoppgave, for da kan han være sammen med vennene sine. 

 

- I: Er det noe annet da, du synes at du er flink til? 

- L: Jeg har jo ikke prøvd så mye. 

- I: Nei, er det noe du har lyst til å prøve? 

- L: Ja, eller.. for om man kanskje kjører søppel her eller noe. 

- I: Ja, å gå med søpla eller hva sa du for noe? 

- L: Ja eller kjøre søpla eller noe. Jeg vet ikke om jeg er så flink med det. For jeg sier at jeg 

vil kjøre søppel med noen spesielle eller noe. 

- I: Men hvem er det man kjører med søppel da? 

- L: Det er noe andre kollegaer. 

- I: Er det det ja. 

- L: Ja. 

- I: Så der hadde du hatt lyst til å være med. 

- L: Ja, men det er med noen spesielle kollegaer. Ikke med hvem som helst men noen. 

- I: Ok, hva er det som er spesielt med de kollegaene da? 

- L: Det er vel de som man kaller for venner eller noe. Venner eller kamerat eller noe. 

- I: Så det er noen som du liker godt. 

- L: Ja, noen man liker godt. 
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Det er tydelig at Lars kun har lyst til å kjøre søppel hvis det er sammen med disse vennene 

sine. Det vil si at søppelkjøringen i seg selv ikke nødvendigvis er en interesse. Han ønsker 

seg en fysisk nærhet og samhandlingen med sine venner ved at de kan jobbe sammen og 

tilbringe mer tid sammen i arbeidshverdagen. Lars fortalte senere i intervjuet at han hadde 

vært med en av arbeidskollegaene sine med hjem, men at det ikke var alle han hadde lyst til å 

gjøre det med. Om det var de samme kollegaene som han ønsket å arbeide tettere sammen 

med er uvisst, men det tyder på at Lars opplevde å ha venner på jobben som han ønsket å 

tilbringe mer tid sammen med.  

 

Å gjøre ting sammen med arbeidskollegaene på fritiden som venner var det ikke alle 

informantene som gjorde. Noen hadde prøvd det ut et par ganger, men fortalte at det ikke 

hadde blitt noe mer enn det. Petter rapporterte om vennskap han hadde til arbeidskollegaene 

sine. Her forteller han om en fast tur han og to andre gutter på jobben pleier å ta sammen.  

 

- I: Mhm, er det noen ganger at dere gjør noe sammen sånn på fritiden? 

- P: På fritiden, ja altså vi har jo.. jeg har jo vært.. jeg var jo med et par gutter da. Herifra.. 

jeg var med to gutter herifra avdelinga. Vi pleier å avtale å dra på sånn Sverige tur da. 

Sammen da, og vi har vært det et par ganger da, og da har jeg spurt dem om de har lyst til å 

bli med, eller de har spurt meg om det blir noe snart da. Også sier jeg ja, vi kan ta det den 

dagen der da og den datoen, også avtaler vi også bestiller jeg tur da, også dra vi da. 

- I: Så kult. Men Sverigetur, er det på handling eller? 

- P: Det er handling. Vi er i helgene da. Vi tar det som en fritid da. Vi gjør ikke det sånn på 

hverdagene. For da er vi på jobben. 

 

Petter fortalte at det var god stemning på mandagen etter en sånn tur. De takket hverandre for 

sist og da skjønte de andre kollegaene at de hadde hatt en ny Sverigetur. Denne turen hadde 

blitt til en tradisjon, men hvor mange turer de hadde vært på totalt ble det ikke spurt om. 

 

Forskjellen mellom arbeidskollegaer og venner kan for noen kanskje være svevende og 

vanskelig å skille mellom. Kollegaene man er sammen med på jobben kan oppfylle mange av 

de personlige kravene man stiller til hva et vennskap skal inneholde og være. I en bedrift er 

det ønskelig at alle de ansatte har en vennskapelig tone til hverandre, uten at dette trenger å 

bety at alle må være venner utenfor arbeidstiden. Linnea fortalte at alle var venner på jobben, 

men at hun opplevde å ha noen som hun var ekstra knyttet til.  
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- I: Opplever du at du har fått deg noen venner her på jobben? 

- L: Ja. Mange gode venner her. Så klart alle er så klart venner på jobb, men det er noen jeg 

er knyttet til som bestevenn og sånt. 

- I: Ja, så hyggelig. Er det noen du til og med er sammen med på fritiden eller? 

- L: Eh, ja.. eller det varierer egentlig. Men ja, jeg har noen jeg er sammen med på fritiden 

ja. 

 

Linnea kom med flere eksempler på hva hun hadde gjort sammen med vennene sine på 

jobben. Det kan virke som at hun hadde dannet seg et tydelig skille mellom hvem som var 

hennes venner og hvem som var hennes kollegaer på arbeidsplassen. 

 

Vennskap skal være naturlig, som ingen skal føle seg forpliktet til og som skal være ønskelig 

fra alle parter. En arbeidsplass er en naturlig arena for å utvikle vennskap, da man har et 

grunnlag for felles interesse og samhandling. Det betyr derimot ikke at alle ønsker å knytte et 

slikt bånd til sine kolleger, slik som Rigmor som fortalte at hun ikke opplevde å ha fått noen 

venner på jobben men allikevel trivdes veldig godt der. Sitatene over representerer derfor et 

lite bilde av hvordan noen av informantene opplevde å ha dannet seg vennskap på 

arbeidsplassen. 

 

5.4.2  Konflikter 
Et av egenskapene ved et vennskap i studien til Sigstad (2016, s.30), var gjensidig tillit. 

Særlig i den forstand av at man har en så solid grunnmur i vennskapet at man kan ordne opp i 

krangler og uvennskapligheter. Alle informantene bortsett fra Rigmor rapporterte om mye 

krangling og konflikter blant arbeidskollegaene, dette var en gjennomgående lei tendens. 

Arbeidstakerne forklarte at konfliktene skapte dårlig stemning og at de ikke likte når 

kollegaene kranglet.  

 

En som likte svært dårlig at det kunne bli dårlig stemning på jobb på grunn av konflikter, var 

Petter. Han ønsket at det skulle være god stemning til alle tider og at alle skulle være 

hyggelige og høflige mot hverandre, for det var ikke noe særlig at den dårlige stemningen 

smittet over på de andre kollegaene. 
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- I: Em, hva er som ikke er så bra med å jobbe her da? 

- P: Nei, det som ikke er så bra med å jobbe her en hvis det skjer en krangling eller en sjalusi 

greie eller noe sånt. Da er det ikke så god stemning mellom kollegaene for det kan jo fort 

smitte, på andre. Så.. vi har på en måte fått streng beskjed fra sjefen at hvis vi lager bråk så 

blir vi sendt hjem. Blir sendt hjem da.. uten lønn. Så da.. ja. 

 

Personalet i bedriftene måtte ofte bidra til å løse opp i konflikter, og bet seg merke ved at det 

ofte handlet om misforståelser. Beskjeden som Petter forteller at de hadde fått av 

arbeidslederen kan virket som et skremsels virkemiddel, som hvert fall hadde effekt på Petter 

da han tok dette med det største alvoret.  

 

En annen informant som var opptatt av at det skulle være god stemning på arbeidsplassen var 

Linnea. Hun identifiserer kilden til konfliktene på en litt annen måte og mente at den dårlige 

stemningen kom av at noen tok med seg personlige problemer som har oppstått utenfor 

arbeidsplassen, inn. Dette skapte derfor dårlig stemning fordi det var slitsomt å høre på.  

 

- I: (…) Hva er det som er viktig for deg at du skal ha det bra på jobben? 

- L: Åja, det er gode kollegaer, god arbeidsdag, og.. og at folk ikke tar med seg ting som skjer 

utenfor jobben. Ellers blir det bare slitsomt. Men det er mange som ikke greier å holde de 

reglene. 

- I: Mhm, ja det er vel derfor dere har satt opp de husreglene. 

- L: Ja, vi har satt opp husregler men jeg tror ikke det står at man ikke skal ha med sånne 

ting som skjer utenfor jobben til jobben liksom. Hvis jeg for eksempel har kranglet med en 

venninne utenfor jobben, så plutselig så tar jeg det med på jobben og de andre har ikke noe 

med det. Det blir jo kanskje litt slitsomt for dem andre å høre på det da. Ja.. sånne ting da. 

 

En arbeidsplass vil kunne være en naturlig arena for å dele personlige opplevelser, tanker og 

følelser til de personene man føler seg fortrolig med. Linnea fortalte seg at hun likte å dele 

med jobben dersom hun hadde gjort noe gøy i helgen eller gleder seg til noe hun skulle gjøre. 

På samme måte kan det være at de menneskene som deler problemer som har oppstått utenfor 

arbeidsplassen har behov for å dele fordi det kan være vanskelig å håndtere følelser alene, 

eller at man rett og slett søker en form for oppmerksomhet og har et ønske om å bli sett og 

hørt. Samtidig er det riktig slik Linnea mener at det finnes et tid og sted for slike 
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utblåsninger, og arbeidsplassen kan i mange sammenhenger kanskje ikke være det beste 

stedet.  

 

Det menneskelige samspillet er komplekst, for vi er alle forskjellige og i det møtet mellom to 

ulike personligheter vil det kunne oppstå gnisninger og uenigheter. Konflikter kan ofte handle 

om kommunikasjon, da dette er vår måte å oppnå kontakt eller møte det andre mennesket, 

både gjennom kroppsspråk, skriftspråk eller verbal tale. Det kan oppstå misforståelser, 

diskusjoner og uoverensstemmelser i alle bedrifter og mellom alle arbeidstakerne, men for 

mennesker med utviklingshemming vil dette kunne by på noen ekstra utfordringer med tanke 

på at de kommunikative ferdighetene kan være svekket. Det kan derfor være vanskelig å 

uttrykke seg på en slik måte at mottaker oppfatter budskapet slik det var ment. Når man 

kommuniserer må man tilpasse språket ovenfor mottaker slik at det blir lite rom for 

misforståelser, dette kan være en krevende oppgave som forutsetter trening og øvelse. En 

arbeidsplass vil kunne være en naturlig arena for slik trening, og det kan virke som at det er 

akkurat dette informantene opplyser om. Konfliktene som oppstår på arbeidsplassen kan være 

en konsekvens av at arbeidstakerne mangler andre arenaer å trene på sine kommunikative 

ferdigheter.  
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6  Drøfting og konklusjoner 
Drøftingskapittelet skal forsøke å samle trådene fra analysen, problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. Problemstillingen søkte en forståelse av hvilken betydning 

arbeidssituasjon har for livskvaliteten til mennesker med lett grad av utviklingshemming når 

det gjelder opplevelsen av mestring, selvbilde og sosialt fellesskap. Analysene har kastet et 

blikk på sentrale temaer innenfor disse områdene, slik informantene belyste dem i intervjuene 

og vil her gjennom forskningsspørsmålene bli drøftet i lys av teori, tidligere 

forskningsresultater og mine egne refleksjoner og tolkninger. 

 

6.1  Første forskningsspørsmål 
Det første forskningsspørsmålet omhandler mestring og lyder som følger: På hvilken måte 

opplever arbeidstakerne mestring, og at han/hun får utnyttet sine evner og interesser i sitt 

arbeid? 

Blant noen av informantene kunne det virke som at gjentakende arbeidsoppgaver og 

rutiner ga mestringsopplevelser, mens for andre var dette kjedelig og lite givende. Dette kan 

handle om individuelle forskjeller og tilpasninger for å kunne oppleve flyt i arbeidet 

(Csikszentmihalyi, 2005). Alle mennesker er forskjellige og har ulike ønsker og preferanser, 

man må derfor kunne tilpasse arbeidsoppgavene på en slik måte at alle opplever mestring og 

tilstrekkelighet i jobben ut i fra sine forutsetninger. Noen ønsker ikke flere utfordringer og 

liker ting som de er, mens andre trenger større utfordringer slik at de ikke kjeder seg. NAVs 

(2006) målsetting om at det tilrettelagte arbeidet skal bidra til utvikling av personlige 

ressurser og kvalifisering til arbeid innenfor produksjon og tjenester, kan i denne 

sammenheng diskuteres om blir oppnådd eller om det tilrettelagte arbeidet gjør at 

arbeidstakerne står på stedet hvil utviklingsmessig. Man kan stille seg kritisk til om 

arbeidstakerne for eksempel får utnyttet sitt fulle potensiale i jobben når de rapporterer om at 

de kjeder seg på grunn av repeterende og mangel på arbeidsoppgaver, og om de får 

tilstrekkelig med mestringserfaringer.  

Alle lederne ved bedriftene i denne undersøkelsen ga uttrykk for at de var usikre på 

om alle arbeidstakerne fikk brukt sitt fulle potensiale i jobben og hva det i det hele tatt ville si 

å få utnyttet sitt fulle potensiale. Hva arbeidstakernes fulle potensiale er vil være vanskelig å 

si noe om på grunn av individualitet, men dette kan bekrefte litt av den kritikken VTA-

bedrifter viser seg å få, der det menes at arbeidstakerne har ubrukte evner og ferdigheter som 
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ikke kommer til syne i bedriftenes repeterende arbeid (Haugland, 2009) og at de skjermede 

virksomhetene ikke legger til rette for at arbeidstakerne kan utvikle seg og passe inn i det 

ordinære arbeidslivet (Gill, 2005). På den andre siden er det kanskje ikke alltid mulig å 

utnytte sitt fulle potensiale i enhver jobb, uansett funksjonsnivå, evner og kompetanse. I det 

ordinære arbeidslivet er det også en utfordring for ledere å tilpasse arbeidsoppgaver til det 

enkelte individ. Dersom arbeidstakerne trives med den jobben de gjør, mestrer og har det 

godt med de arbeidsoppgavene de får så kan dette ha positiv innvirkning på arbeidstakernes 

livskvalitet som en helhet. Arbeidstakernes fulle potensiale, interesse og evner blir kanskje 

ikke utnyttet, og man kan undre seg over om dette i det hele tatt er meningen og mulig i en 

jobb.  

I denne undersøkelsen ble alle informantene spurt om de kunne tenke seg å jobbe 

andre steder, og det var flere som viste seg å ha ønsker om å utvikle seg og utforske sin plass 

i det ordinære arbeidslivet. Barnehage, butikk, bibliotek og kafe var blant noen av de jobbene 

arbeidstakerne kunne tenke seg, og en av informantene ønsket at bedriftene hadde 

praksisavtaler med ordinære bedrifter slik at de kunne prøve seg i det ordinære 

arbeidsmarkedet. Det legges et stort ansvar på VTA-bedriftene for å kunne se hvert enkelt 

individ og kontinuerlig tilrettelegge for at hver arbeidstaker opplever mestring og 

utfordringer i sitt arbeid. Det overordnede inntrykket av disse VTA-bedriftene var at de var 

engasjert i arbeidstakernes ve og vel og ønsket at alle skulle ha det bra på jobben, i tillegg til 

å legge til rette for å best mulig mestring av livet generelt. 

Som vist i sitatene i analysen var det flere av arbeidstakerne som ønsket og søkte 

mestringsopplevelser, dette står i kontrast til hva Tidemand-Andersen (2014) forklarte som 

en selvoppfyllende profeti der mennesker med utviklingshemming kan ha lite mestringstillit, 

motivasjon og innsats til å håndtere vanskelige oppgaver og av den grunn ikke oppsøker eller 

har strategier for å mestre situasjoner som kan oppleves som vanskelige. Disse arbeidstakerne 

virket i aller høyeste grad å ha lyst og motivasjon til å mestre, men manglet til tider 

tilstrekkelig med utfordrende oppgaver som kunne gi dem mestringsopplevelser. 

Dette prosjektet gir noen indikasjoner og argumenterer for at arbeid kan bidra til å øke 

livskvaliteten til mennesker med utviklingshemming som en helhet og det burde derfor være 

flere VTA-plasser for å kunne møte behovet, slik Aldring og Helse rapporten til Engeland og 

Langballe (2017) viser. Samtidig rapporteres det fra lederne og arbeidstakerne i bedriftene at 

det til tider er veldig lite arbeid og mangel på oppdrag, noe som kan tyde på at det ikke ville 

vært nok å gjøre for nye arbeidstakere dersom tilbudet ble utvidet. En av informantene 

forklarte at de hadde mistet flere kunder på grunn av billigere arbeidskraft i Asia, og at de 
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hadde hatt flere varierte jobber tidligere. Dette er utenfor denne oppgavens tematikk, men det 

var et gjennomgående problem at arbeidstakerne kjedet seg og kjente mindre mestring i de 

periodene det var lite å gjøre, og det vil derfor være viktig å løfte blikket litt og se 

problemstillingen i en større samfunnsmessig sammenheng. En tanke ville være å senke 

prisene på oppdragene for å møte konkurransen fra Asia, holde produksjonen oppe, opprette 

flere VTA-plasser og derigjennom spare samfunnet for kostnader. 

For å forsøke å besvare det første forskningsspørsmålet så vil jeg oppsummere noen 

av funnene fra analysene. Arbeidstakerne ga uttrykk for et sammensatt bilde av mestring i 

arbeidet, der de ønsket flere utfordrende og varierte oppgaver for å få flere 

mestringserfaringer, men bedriftene hadde til tider lite oppdrag eller repeterende oppgaver 

som arbeidstakerne beskrev som kjedelig. Kjedelige oppgaver tolkes som oppgaver der man 

ikke opplever tilstrekkelig med utfordringer, slik det også beskrives i flyt-teorien 

(Csikszentmihalyi, 2005). VTA-bedriftene er avhengig av oppdrag fra kunder og dette viser 

seg å skape noen utfordringer i forhold til å skaffe arbeidstakerne nok utfordringer til å 

oppleve mestring på daglig basis, samt å sørge for at arbeidstakerne får utnyttet sine evner og 

interesser.  

 

6.2  Andre forskningsspørsmål 
Det andre forskningsspørsmålet handler om selvbilde og lyder slik: På hvilken måte bidrar 

arbeidet til å styrke arbeidstakernes selvbilde? 

Analysen viser et variert og mangfoldig bilde som kan gi noen indikasjoner på 

informantenes selvbilde. Om utvalget av sitater i analysen gir et representativt bilde av 

selvbildet til informantene er heller usikkert. Selvbilde er en kompleks konstruksjon og måten 

vi oppfatter oss selv vil i følge Grue (1999, s.116) reflektere hvordan vi har det, altså vår 

livskvalitet. Informantene ga uttrykk for flere ulike tanker og utsagn som kan ses i 

sammenheng med deres selvbilde i både positiv og negativ forstand. Samtidig virket arbeidet 

å ha en felles betydning for selvbildet med tanke på den statusen og identiteten en ansettelse 

bringer med seg, slik Maslow (1987) beskriver et behov for rykte, prestisje og anerkjennelse.  

Det var ikke mangel på positive tilbakemeldinger fra arbeidslederne i følge 

informantene, og mange av arbeidstakerne virket å ha opparbeidet seg en selvsikkerhet til 

egne ferdigheter og prestasjon. Selvsikkerhet er i følge Næss (1994) sin definisjon på 

livskvalitet en viktig del av selvfølelsen, der man er tilfreds med egen innsats og sikker på 

egen dyktighet. I noen tilfeller virket denne selvsikkerheten overdrevent god og samsvarte 
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ikke nødvendigvis med virkeligheten, noe som kan åpne opp for tolkninger om at 

selvsikkerheten egentlig var en selvbeskyttende mekanisme for å opprettholde en fasade eller 

skjønnmale virkeligheten. I andre tilfeller virket selvsikkerheten å samsvare det med 

overordnede inntrykket av et positivt selvbilde som bidro til å øke trivsel og effektivitet.  

Arbeidstakerne fortjener naturligvis all ros og skryt for sin arbeidsinnsats, det er en 

gruppe mennesker som ofte blir satt på siden av samfunnet på grunn av spesielle 

tilrettelegginger og tiltak, og de er i stor grad klar over det, en arbeidsplass vil dermed kunne 

være et naturlig sted der man jobber med å styrke selvbilde og selvsikkerheten. En persons 

selvbilde eller egenverd blir i følge mestringsmodellen til Sommerschild (1998) opparbeidet 

gjennom tilhørighet og kompetanse. Følelsen av tilhørighet kan komme fra en arbeidsplass 

der man opplever å være en del av et nettverk med felles verdier og krav til arbeidet, mens 

følelsen av kompetanse kan bli opparbeidet gjennom tilbakemeldinger på egen dyktighet og 

selvsikkerhet i egne ferdigheter. Ingen av arbeidstakerne rapporterte om negative 

tilbakemeldinger fra arbeidsgiver, men konstruktiv kritikk eller tilbakemeldinger som kom i 

form av krav til kvalitet på arbeid og produkter. Det var viktig for alle bedriftene å stille høye 

krav til arbeidstakerne på kvalitet og ga dem opplæring slik at de kunne få den nødvendige 

kompetansen, fordi de mente at kvalitet på produkter og oppdrag vil føre til økt yrkesstolthet, 

selvbilde og livskvalitet. Det virket som VTA-bedriftene gjorde et godt stykke arbeid i å 

plassere folk der de hadde kompetanse og forutsetninger for å gjøre en god jobb, og ta de bort 

fra arbeidsoppgaver de er mindre gode på. Dette kan i sin helhet være med på styrke 

selvbilde.  

For å forsøke å besvare det andre forskningsspørsmålet vil jeg tydeliggjøre at arbeidet 

virket å bidra til å styrke arbeidstakernes selvbilde gjennom status som en arbeidende og 

bidragsytende samfunnsborger. Arbeidstakerne ga uttrykk for at ansettelsesforholdet til VTA-

bedriften førte med seg et mer selvstendig og normalisert liv, der lønn og faste rutiner var 

viktige aspekter for å styrke selvbilde. Om arbeidsoppgavene i seg selv var med på å styrke 

selvbilde kan heller diskuteres, samtidig virket tilbakemeldinger fra ledere og tro på egne 

ferdigheter å ha en positiv innvirkning på selvbildet som en helhet. 

 

6.3  Tredje forskningsspørsmål 
Det tredje forskningsspørsmålet dreier seg om det sosiale fellesskapet og lyder slik: Hvordan 

beskriver arbeidstakerne arbeidsmiljøet i bedriften, og opplever arbeidstakerne å ha venner 

på jobben? 
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Bedriftene jobbet med å styrke tilhørigheten og samholdet i fellesskapet gjennom 

felles aktiviteter som dans, turer, julebord, marked, osv. Informantene la gjennomgående stor 

vekt på det sosiale felleskapet og noen ønsket seg flere arrangerte turer og aktiviteter sammen 

med sine kollegaer. En av informantene var derimot ikke særlig opptatt av arbeidets sosiale 

sider, hun hadde mange faste aktiviteter på fritiden og et nært forhold til familien sin og 

virket fornøyd med at jobb var jobb og ikke en sosial arena. En hypotese kan være at dersom 

man har nære relasjoner utenfor arbeidsplassen og en innholdsrik fritid, så vil dette for noen 

bidra til å dekke sosiale behov. Andre informanter viste på en annen side til en rik og variert 

fritid med aktiviteter, kjærester, trening, venner, familie og hobbyer, men la i tillegg stor vekt 

på arbeidets sosiale aspekter. Det kan derfor virke så enkelt som at resultatene er ulike på 

grunnlag av individuelle behov og forskjeller. Maslow (1987) viser til behovet for tilhørighet 

og kjærlighet, og for den ene informanten så kan det tenkes at hennes behov for tilhørighet til 

arbeidsfellesskapet blir dekket gjennom å kun være på jobb hver dag og gjøre sine 

arbeidsoppgaver, mens de andre informantene hadde større behov for nærhet og kontakt med 

sine kollegaer. Informantene virket å ha tydelige skiller mellom de ulike sosiale nettverkene 

de hadde i livene sine og ga uttrykk for å ha klare meninger om hvem som var venner og 

hvem som var kollegaer, slik Tøssebro (2016) også inndelte de ulike sosiale relasjonene.  

De fleste av informantene opplevde å ha opprettet vennskap med sine kollegaer, og av 

disse var noen opptatt av å oppsøke felles samhandling på fritiden. Samtidig virket ikke 

samhandlingen på fritiden som et avgjørende kriterium for vennskapet med kollegaene.  

Konfliktnivåene på de forskjellige arbeidsplassene var et overraskende funn, da jeg 

ikke var klar over at det var en så stor utfordring blant denne gruppen arbeidstakere. 

Opphavet og årsakene til konfliktene var ikke ulikt problemstillinger som kunne oppstått i en 

ordinær bedrift med mennesker uten utviklingshemming. Konflikter kan skape dårlig 

stemning blant de involverte parter, i den grad de er merkbare for andre kolleger og kan 

skape en lite fruktbar atmosfære, slik en av informantene også beskrev. I tillegg vil det skape 

frustrasjon dersom dine arbeidskolleger ofte bringer med seg personlige problemer med på 

jobb og ikke lar det ligge igjen hjemme, slik en annen av informantene også nevnte. Dette er 

ikke unik informasjon for denne gruppen arbeidstakere, det er en del av det menneskelige 

samspillet, på godt og vondt.  

En observasjon jeg gjorde meg under lunsjen ved den ene bedriften var de sosiale 

grupperingene. Noen grupperinger hadde fokus på å få i seg den medbrakte maten sin, andre 

pratet sammen, mens den yngre gruppen arbeidstakere var opptatt med mobiltelefonen og 

kommuniserte med hverandre gjennom sosiale medier til tross for at de satt rett ovenfor 
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hverandre. Dette var interessant fordi denne bedriften hadde opplevd en del konflikter i 

sammenheng med sosiale medier og skulle derfor ha et kurs for å snakke om nettvett for 

arbeidstakerne. Dette er problemstillinger som kan dukke opp i en ordinær bedrift også, men 

på et litt annet nivå siden det virket å være lite filter på hva som kunne bli sagt over sosiale 

medier da mottaker og sender har en fysisk og psykisk distanse.  

 For å forsøke å oppsummere og svare på det tredje forskningsspørsmålet så vil 

jeg si at arbeidsmiljøet ble beskrevet som et mangfold av positive og negative opplevelser. 

Positive i form av at arbeidstakerne opplevde å være venner med sine kollegaer, og negative i 

den forstand av at arbeidsplassen var preget av konflikter og til tider dårlig stemning. For 

noen informanter gikk den de negative opplevelsene ut over trivselen, mens andre forsøkte å 

forholde seg til konfliktene på en slik måte at det ikke skulle påvirke arbeidshverdagen i like 

stor grad.   
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7  Avslutning 
Prosjektets problemstilling søkte en forståelse for hvilken betydning arbeidssituasjonene har 

for livskvaliteten til mennesker med lett grad av utviklingshemming når det gjelder 

opplevelsen av mestring, selvbilde og sosialt fellesskap. Gjennom intervju med 

arbeidstakerne og lederne, og observasjon ved bedriftene kom det fram at arbeidssituasjonen 

ikke kun ga positive indikasjoner på livskvaliteten for alle informantene i denne 

informantgruppen, det vil selvsagt være individuelle forskjeller med tanke på behov og 

ønsker, noe som vil skape vanskeligheter med å lage en endelig konklusjon for prosjektet. 

Det overordnede inntrykket fra dette utvalget var imidlertid at det er fint å ha en jobb å gå til 

og ha status som en arbeidende og likeverdig samfunnsborger, og at de trivdes på jobb. 

Arbeidet virker å bringe med seg ulike utfordringer og kan være med på å svekke eller 

forsterke livskvaliteten over korte eller lange perioder, dette er ikke unikt for denne gruppen 

informanter; slik er det også i det ordinære arbeidslivet. Arbeidssituasjonen syntes å ha 

betydning for livskvaliteten til informantene i varierende grad innenfor de ulike områdene; 

mestring, selvbilde og sosialt fellesskap. Noen la større vekt på betydningen av det sosiale 

fellesskapet for deres trivsel, mens for andre var det viktigere å mestre utfordrende 

arbeidsoppgaver. 

 Enkelte av informantene virket å ha de forutsetningene som skal til for en overgang til 

ordinært arbeid, men om dette er et ønske eller mål for arbeidstakerne selv vet jeg for lite om, 

men de aller fleste ga uttrykk for å trives i VTA jobben. Skal man tro Kober og Eggleton 

(2005) sine resultater ville en slik overgang ha gitt arbeidstakerne større grad av livskvalitet, 

enn å jobbe i en VTA-bedrift, der de ikke i like stor grad blir satt på siden av samfunnet og er 

mer integrert. Samtidig kan man stille seg kritisk til om en slik overgang hadde passet for 

alle. I VTA-bedriftene får de større grad av oppfølging, tilrettelegging og samhørighet med 

likesinnede, noe som igjen kan bidra til økt mestringserfaringer, mestringstillit, tilhørighet, 

selvbilde, selvsikkerhet, samhold, osv. De positive effektene rundt arbeid i en VTA-bedrift er 

utrolig mange og varierte.  

 

7.1  Validitet og reliabilitet 
Det er viktig å presisere at dette prosjektet vil kunne gi noen indikasjoner på arbeidets 

betydning for dette spesifikke utvalget, det vil i midlertid skape vanskeligheter å overføre 

dette prosjektet til andre utvalg eller arbeidstakere innenfor VTA-tiltaket. Prosjektets validitet 
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eller gyldighet har blitt utfordret gjennom ulike metodiske begrensinger, begrepsvaliditet, 

indre validitet og ytre validitet. På grunn av prosjektets tidspress er det ikke mulig å 

kontrollere og validere alle resultater, og prosjektet må derfor ta forbehold som eventuelle 

feilkilder. Innenfor kvalitativ forskning kan for eksempel transkripsjonene og upålitelige svar 

være eksempler på feilkilder. Om prosjektet og informantene har samme forståelse for 

informasjonen som ble gitt kan være en annen feilkilde, der mine tolkninger kan være 

representasjoner på sannheter som ikke samsvarer med informantenes sannheter. Samtidig 

kan ærligheten og åpenheten rundt de eventuelle feilkildene være med på å stryke prosjektets 

validitet. Det vil i tillegg være vanskelig å vite om prosjektets informanter vil gi de samme 

svarene dersom de deltar i et lignende prosjekt senere, og om forskningen på den måten kan 

etterprøves. Dette vil være med på å svekke prosjektets reliabilitet eller pålitelighet. Samtidig 

har prosjektet vist til annen forskning som har fått lignende resultater og dette kan være med 

på styrke reliabiliteten.  

 

7.2 Avsluttende ord og veien videre 
Det har vært utrolig spennende og lærerikt å gjennomføre denne undersøkelsen. Informantene 

har gitt meg ny innsikt i hvordan arbeidssituasjonen kan oppleves, noe som har vært 

berikende for meg. Jeg håper at dette prosjektet er med på å vise at dette er en gruppe 

informanter som bør bli inkludert i forskning som omhandler deres livskvalitet, livssituasjon 

og levekår, slik at deres opplevelser og meninger kan påvirke og danne et grunnlag for å 

forbedre tilbudet som blir gitt.  

Jeg føler meg privilegert og stolt som lever i denne delen av verden der vi har ressurser 

og vilje til å tilrettelegge for denne gruppen arbeidstakere gjennom for eksempel VTA-

bedrifter, samtidig er det et behov for flere VTA-plasser i Norge. Det er også flott at enkelte 

ordinære bedrifter tar samfunnsansvar og ser seg i stand til å tilrettelegge i sine bedrifter slik 

at de også kan tilby arbeidsplasser til mennesker med utviklingshemming, samtidig er det 

ønskelig at flere ordinære bedrifter bidrar med et slikt samfunnsansvar. Tilrettelegging av 

ordinære bedrifter er utenfor prosjektets tema, men det hadde vært spennende å vite mer om 

hvilke tanker og vurderinger de bedriftene som tilbyr slike tilrettelagte arbeidsplasser har 

gjort seg og hvordan andre ordinære bedrifter kan tilrettelegge på samme måte. Dette kunne 

vært et tema for veien videre i forskningen.  
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Vedlegg 
Intervjuguide til lederne 

 

1) Vil du starte med å fortelle litt om hvor lenge du har jobbet her og litt om denne 

bedriften?  

2) Hvor mange arbeidstakere jobber her? Hvor lenge blir som regel arbeidstakerne i 

jobben? 

3) Hvor mange ulike typer avdelinger finnes det her? Hvilke arbeidsoppgaver har 

arbeidstakerne i disse avdelingene? 

4) Opplever du at arbeidstakerne mestrer arbeidsoppgavene? Er det noen av oppgavene 

som er for vanskelige? Eller for enkle? Fortell? 

5) Hvordan tilrettelegger dere arbeidsoppgavene etter arbeidstakeres evner, 

forutsetninger og ønsker? Hvordan møter dere ønsker? Er det noen ønsker som ikke 

kan bli møtt?  

6) Opplever du at arbeidstakerne får brukt sitt fulle potensiale i jobben og 

arbeidsoppgavene? Hvis ja, kan du utdype? Hvis nei, hva gjør bedriften for endre på 

dette?  

7) Praktiserer dere medarbeidersamtaler her? Eller brukerundersøkelser? Hvis ja, hvor 

ofte og hva blir det snakket om? Hvis nei, hva er grunnen til det? Hvordan opplever 

du samtalene? Blir det generelt gitt mye feedback til arbeidstakerne? 

8) Blir det organisert noen sosiale arrangementer felles for alle? Eller for hver avdeling? 

Noen eksempler? 

9) Opplever du at arbeidstakerne er venner innenfor bedriften? Utdyp? Er noen sammen 

på fritiden? Har det oppstått konflikter mellom arbeidstakerne? Fortell? Hva gjør dere 

hvis det skjer? 

10) Vil du si at bedriften er en arbeidsplass der arbeidstakerne trives? Utdyp? Hvordan ser 

du det? 

11) Opplever du at arbeidet har betydning for arbeidstakers livskvalitet? Hvis ja, på 

hvilken måte? Noen eksempler? Hvis nei, hvorfor ikke? Utdyp? 
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Intervjuguide	til	arbeidstakerne	
	
Bli kjent: 

1) Vil du starte med å fortelle meg litt om hvor du jobber? Jobber du hver dag? Hvor 

ofte? 

2) Hvordan fikk du jobb her? Fikk du hjelp av noen? Hvordan fikk du vite om denne 

bedriften? 

3) Hvilken avdeling jobber du på? Hva gjør dere der? 

4) Kan du fortelle meg hvordan det er å jobbe her? Hva er det som er bra? 

Arbeidsoppgaver: 

5) Vil du fortelle meg litt om hvilke oppgaver har du? Er det forskjellig fra uke til 

uke/dag til dag? 

6) Måtte du lære deg noen nye ting når du startet å jobbe her? Hvordan en maskin 

fungerer? En teknikk? Noe teknisk? Hvis ja, hvordan var det? Bruker du den nye 

kunnskapen din ofte? 

7) Er det noen oppgaver som du liker bedre enn andre? Kan du fortelle mer om hvorfor 

du liker det bedre enn andre oppgaver? Hva er bra med den oppgaven? 

8) Er det noen oppgaver som er kjedelige? Kan du fortelle mer om hvorfor det er 

kjedelig? Hva er kjedelig med den oppgaven? 

9) Er det noen oppgaver som er vanskelige? Kan du fortelle mer om hvorfor det er 

vanskelig? Kan du få hjelp av noen? 

10) Er det noen ganger at du kan hjelpe andre med ting de synes er vanskelig? Har du et 

eksempel? 

Ha det bra på jobben: 

11) Hvis du har hatt en skikkelig bra dag på jobben, hva er det som har gjort den dagen 

bra? Er det noe spesielt som skal ha skjedd eller noe spesielt du gjorde? 

12) Hva er det beste med å jobbe her? En eller flere ting? Forklar hvorfor. 

13) Er det noe som ikke er så bra med å jobbe her? Hvis ja, hva? 

Tilbakemeldinger: 

14) Får du noen ganger tilbakemeldinger på den jobben du gjør fra sjefen? Eksempel? 

Hvor ofte, hver dag, hver uke, hver måned, hver medarbeidersamtale? 

15) Hva synes du selv at du er flinkest til, på jobben? Hvorfor akkurat det? Trives du med 

å gjøre det? Er det noe du ikke er så flink til? Hvorfor mener du det? 
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16) Hvem bestemmer hva du skal gjøre når du er på jobb? Er det noen ting du får 

bestemme selv? Hvem bestemmer reglene? Hva synes du om at noen bestemmer ting 

over deg? Hvorfor? 

Jobbens sosiale fellesskap: 

17) Er det mange som jobber her? Evt på avdelingen? Hvor mange? Kjente du noen av de 

som jobber her fra før av? 

18) Gjør dere som jobber her noe sammen på fritiden, utenfor arbeidsplassen? Vil du 

fortelle hva dere har gjort sammen? 

19) Føler du at du har fått noen venner på jobben? Hvis ja, gjør dere noe sammen på 

fritiden? Hvem sitter du sammen med i spisepausen? 

Hverdagen: 

20) Hva gjorde du før du startet å jobbe her? Jobbet du et annet sted? Var du hjemme? 

Gikk du på skole? Gikk du på dagsenter? Hvordan var det? 

21) Hva drømte du om å jobbe med før du startet her? Hvorfor akkurat det? 

22) Hva ville du gjort i hverdagen hvis du ikke hadde hatt denne jobben? Hvordan hadde 

det vært? 

23) Hva gjør du som regel når du kommer hjem fra jobb? Eller i helgene? Hva gjør du når 

du er hjemme? 

24) Hva kunne du tenke deg å jobbe med i framtiden? Den absolutte drømmejobben. 

Trives eller ikke trives: 

25) Til slutt – på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyr at du ikke trives så godt og 10 betyr at 

du trives veldig godt, hvor godt trives du på jobben? Hvis dårlig skåre, er det noe 

annet du kunne tenke deg å jobbe med? Hvorfor plasserte du deg akkurat på det tallet? 

	
  



	 91	

Informasjonsskriv	til	bedriftene	
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

	
	”Arbeidets	betydning	for	livskvalitet”	

	
Bakgrunn	og	formål	
Studie	er	et	mastergrads	prosjekt	for	Universitetet	i	Oslo,	som	ønsker	å	undersøke	
arbeidets	betydning	for	arbeidstakernes	livskvalitet,	innenfor	VTA-bedrifter.	Gjennom	
intervju	med	både	arbeidstaker	og	arbeidsgiver/avdelingsleder/dagligleder,	i	tillegg	til	
besøk	hos	bedriften,	vil	prosjektet	forsøke	å	lage	en	oversikt	over	de	ulike	områdene	
ved	begrepet	livskvalitet	som	bedriften	kan	være	med	på	å	styrke.	
Utvalget	jeg	er	interessert	i	å	komme	i	kontakt	med	er	arbeidstakere	som	har	jobbet	i	
bedriften	i	minst	2	år,	er	over	22	år,	har	lett	grad	utviklingshemming	og	kan	
kommunisere	forståelig	gjennom	verbal	tale.	I	tillegg	ønsker	jeg	å	ha	et	intervju	med	
arbeidsgiveren/avdelingsleder/dagligleder	på	bedriften,	gjerne	en	som	har	god	
kjennskap	til	bedriften,	arbeidstakerne	og	arbeidsoppgavene,	og	har	jobbet	i	bedriften	i	
ca.	2	år.	
	
Hva	innebærer	deltakelse	i	studien?	
Dersom	du	ønsker	å	delta	i	studie	innebærer	det	et	intervju	på	omtrent	en	time.	I	tillegg	
vil	jeg,	Cornelia	Tilrem,	i	forkant	av	intervjuene	besøke	arbeidsplassen	for	å	bli	kjent	
med	stedet,	de	ulike	arbeidsoppgavene	og	møte	arbeidstakerne.	
Spørsmålene	i	intervjuet	vil	omhandle	arbeidsoppgavene	og	det	sosiale	fellesskapet	i	
bedriften.	Spørsmålene	har	på	ingen	måte	ønske	om	å	sette	bedriften,	arbeidstaker	eller	
arbeidsgiver	i	dårlig	lys,	snarere	å	få	en	forståelse	for	bedriften	og	arbeidsoppgavene.	I	
tillegg	til	å	kartlegge	arbeidets	betydning	for	livskvaliteten	til	arbeidstakerne.	Intervjuet	
vil	bli	tatt	opp	med	lydopptak,	men	deltakelse	i	studie	vil	være	fullstendig	anonymisert	
og	lydopptaket	vil	bli	slettet	så	fort	oppgaven	er	innlevert	(01.06.2017).	
	
Dersom	arbeidstakerne	har	verge	eller	det	er	andre	årsaker	til	at	man	ønsker	mer	
utfyllende	informasjon,	må	man	ikke	nøle	med	å	ta	kontakt	med	meg,	Cornelia	Tilrem,	
på	mobil:	91569599	eller	på	epost:	cornelia.tilrem@hotmail.com.		
	
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle	opplysninger	vil	bli	behandlet	konfidensielt.	De	eneste	som	vil	ha	innsyn	i	
prosjektet	og	opplysningene	vil	være	meg,	Cornelia	Tilrem,	og	eventuelt	min	veileder.	Vi	
har	begge	to	taushetsplikt,	så	det	som	vil	bli	snakket	om	i	våre	veiledningstimer	vil	ikke	
forlate	rommets	fire	vegger.		
Deltakerne	i	prosjektet	vil	ikke	kunne	bli	gjenkjent	i	sluttresultatet.	Under	hele	
prosjektet	vil	det	bli	tatt	strenge	forhåndsregler	for	hvordan	opplysningene	og	
opptakene	vil	bli	oppbevart,	slik	at	konfidensialiteten	ivaretas.		
	
Prosjektet	skal	etter	planen	avsluttes	1.	juni,	da	vil	alle	lydopptak	og	opplysninger	bli	
slettet.	Alle	opplysninger	ved	prosjektslutt	vil	være	anonymisert.	
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Frivillig	deltakelse	
Det	er	frivillig	å	delta	i	studien,	og	du	kan	når	som	helst	trekke	ditt	samtykke	uten	å	
oppgi	noen	grunn.	Dersom	du	trekker	deg,	vil	alle	opplysninger	om	deg	bli	anonymisert.		
	
Dersom	du	ønsker	å	delta	eller	har	spørsmål	til	studien,	ta	kontakt	med	Cornelia	Tilrem	
på	mobil	91569599	eller	epost	cornelia.tilrem@hotmail.com.		
Kontaktopplysninger	til	daglig	ansvarlig	på	instituttet,	Jan	Grue,	epost	
jan.grue@isp.uio.no.	
	
Studien	er	meldt	til	Personvernombudet	for	forskning,	NSD	-	Norsk	senter	for	
forskningsdata	AS.	
Samtykke	til	deltakelse	i	studien	
	
	

	
Jeg	samtykker	til	å	delta	i	intervju		
	
Jeg	samtykker	til	at	Cornelia	Tilrem	får	observere	arbeidsplassen	i	forkant	av	intervjuet												
	
	
	
	
Jeg	har	mottatt	informasjon	om	studien,	og	er	villig	til	å	delta		
	
	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
(Signert	av	prosjektdeltaker/arbeidsgiver/arbeidsleder,	dato)	
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Informasjonsskriv	til	arbeidstakerne	
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

	
	”Arbeidets	betydning	for	livskvalitet”	

	
Hei!	
	
Jeg	er	en	student	som	går	på	Universitetet	i	Oslo,	som	skal	lage	en	oppgave	om	hvordan	
det	er	å	jobbe	i	en	VTA-bedrift	og	hvordan	jobben	kan	bidra	til	at	man	har	det	bra.	Jeg	
ønsker	derfor	å	komme	i	kontakt	med	arbeidstakere	ved	VTA-bedrifter.		
Hvis	du	ønsker	å	være	med	vil	jeg	gjerne	å	ha	en	samtale	med	deg,	som	vil	ta	ca.	en	time.	
I	samtalen	vil	jeg	blant	annet	spørre	deg	om	stedet	du	jobber,	hva	du	jobber	med	og	
hvordan	det	er	for	deg.	Det	finnes	ingen	riktige	eller	gale	svar,	jeg	vil	bare	høre	hva	du	
mener.		
Før	samtalen	vil	jeg	også	komme	på	besøk	på	arbeidsplassen,	for	å	se	arbeidsplassen,	
hvilke	arbeidsoppgaver	dere	har	og	for	å	bli	litt	kjent	med	hverandre.		
Informasjonen	du	gir	meg	vil	være	hemmelig	og	kun	bli	sett	av	meg,	Cornelia	Tilrem,	og	
min	veileder.		
Samtalen	vil	være	helt	anonym,	det	betyr	at	det	ikke	vil	stå	noen	steder	i	oppgaven	hva	
du	heter	eller	hvor	du	jobber.	Samtalen	vil	bli	tatt	opp	på	lydopptak,	og	det	vil	bli	slettet	
når	oppgaven	leveres	01.06.2018.	
	
	
Hvis	du	ønsker	å	være	med	eller	det	er	noe	du	lurer	på	om	dette,	ta	kontakt	med	
Cornelia	Tilrem	på	mobil	91569599	eller	epost	cornelia.tilrem@hotmail.com.		
(Kontaktopplysninger	til	daglig	ansvarlig	på	instituttet,	Jan	Grue,	epost	
jan.grue@isp.uio.no.)	
	
Hvis	du	ønsker	å	være	med	men	senere	ombestemmer	deg,	er	det	helt	greit.	Da	kan	du	
bare	gi	meg	beskjed	uten	å	forklare	hvorfor	du	valgte	det.	Dersom	du	trekker	deg	vil	alle	
opplysninger	bli	slettet.	
	
Studien	er	meldt	til	Personvernombudet	for	forskning,	NSD	-	Norsk	senter	for	
forskningsdata	AS.	
	
	
Samtykke	til	deltakelse	i	prosjektet:	
	
	
Jeg	vil	gjerne	være	med	på	en	samtale											
	
Jeg	har	lest	dette	brevet	om	undersøkelsen,	og	vil	gjerne	delta		
	
	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
(Skriv	navnet	ditt	her	og	dato)  
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