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Sammendrag 

Forfatter: Nora Birgitte Framstad  

Tittel: Tilrettelegging for og forståelse av funksjonshemming: En kvalitativ utforsking av 

jobbintervju  

Veileder: Guro Brokke Omland  

 

Personer med funksjonsnedsettelser har svakere tilknytning til arbeidslivet. Over tid 

har politiske endringer trådt i kraft for å fremme et inkluderende arbeidsliv og for å gi 

personer med funksjonsnedsettelser en sjanse til å delta i arbeidslivet. 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har et pågående forskningsprosjekt som kalles HIRE, 

hvor målet er å få bedre kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor 

jobbsøkere med funksjonsnedsettelser. Jeg har fått muligheten til å samle inn data i 

forbindelse med HIRE-prosjektet, og siktemålet for denne oppgaven var å undersøke hvordan 

tilrettelegging på arbeidsplassen blir forhandlet og hvilken forståelse av funksjonshemming 

som trer frem i forhandlingene. Denne kvalitative studien er basert på observasjoner av 

jobbintervjuer med seks ulike kandidater i en norsk statlig virksomhet. Analysen av 

jobbintervjuene har vært teoretisk informert, hvilket betyr at jeg har latt meg inspirere av 

tidligere teori og skreddersydd analysen til mitt eget datamateriale. Analysen er systematisk 

gjennomført ved hjelp av analytiske spørsmål og inneholder flere trinn. I analysen ble det 

undersøkt hvilke typer tilrettelegging som ble presentert under jobbintervjuet (trinn 1), 

hvordan arbeidsgiver responderte på disse formene for tilrettelegging (trinn 2) og hvilken 

forståelse som kom frem under forhandlingene (trinn 3). Resultatene tar utgangspunkt i fire 

kategorier for tilrettelegging: fysiske/teknologiske modifikasjoner, fleksibilitet på 

arbeidsplassen, sosial tilrettelegging og bevegelig tilrettelegging. Resultatene viste at 

virksomheten i størst grad var positiv til tilrettelegging som innebar fysiske/teknologiske 

modifikasjoner og behov for fleksibilitet, og disse kategoriene fikk oftest bekreftende 

respons. Sosial og bevegelig tilrettelegging derimot, fikk oftere nøytral eller avvisende 

respons av arbeidsgiver. Dette kan ha tilknytning til en medisinsk forståelse av 

funksjonshemming som fokuserer på individuelle begrensninger. I sin helhet gir studien en 

innsikt i hvordan inkluderingsdugnaden kan foregå i praksis og hvordan tilretteleggingsbehov 

blir mottatt og forstått av norske virksomheter.  

 

Nøkkelord: Funksjonsnedsettelser, tilrettelegging, inkluderende arbeidsliv, inkluderingsdugnaden, 

holdninger, forståelse, funksjonshemming  
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Forord 

 

Først vil jeg rette en spesielt stor takk til virksomheten som takket ja til å delta i 

forskningsprosjektet. Det står stor respekt av at de lot meg observere deres faktiske 

jobbintervjuer, som denne studien er basert på. En stor takk til de seks kandidatene som også 

lot seg observere i sine forsøk på å gjøre et godt inntrykk på jobbintervju. Jeg er takknemlig 

for bidraget deres i studien og for at dere valgte å fortelle om funksjonsnedsettelser og 

tilretteleggingsbehov. Tusen takk til forskningsinstituttet NOVA og HIRE-prosjektet, for at 

jeg fikk være en del av deres viktige forskningsprosjekt. En spesielt stor takk til Janikke 

Solstad Vedeler som har vært en stor støtte og rådgiver under hele prosessen. Tusen takk til 

min veileder Guro Brokke Omland for konstruktive innspill og metodiske råd. Dere har 

begge gitt meg nyttige tilbakemeldinger, som har hevet forskningsprosjektet flere hakk  

kvalitativt.  

Arbeidet med dette forskningsprosjektet har vært en langvarig, men utrolig lærerik 

prosess. I løpet av året har jeg fått større forståelse for hvordan det er å være ekskludert fra 

arbeidslivet, slik personer med funksjonsnedsettelser ofte opplever. Det er stor ulikhet med 

tanke på hvem som får delta, og jeg håper at disse ulikhetene vil jevnes ut. Om ikke annet 

håper jeg at denne masteroppgaven kan bidra til økt innsikt i hvordan det er å være jobbsøker 

med funksjonsnedsettelser og tilretteleggingsbehov. Samtidig håper jeg at denne studien kan 

inspirere andre virksomheter til å snakke om og implementere nødvendig tilrettelegging for 

alle ansatte. Til slutt vil jeg rette en stor takk til venner og familie for engasjement, støtte og 

motiverende ord.  

 

Nora Birgitte Framstad  

Oslo, 2020 
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Innledning 
I Norge er det flere sosiale grupper som ekskluderes fra arbeidslivet (Statistisk 

sentralbyrå [SSB], 2019a). Blant annet er personer med funksjonsnedsettelser en gruppe som 

over lang tid har hatt vanskeligheter med å inkluderes på arbeidsmarkedet (Anvik, Hansen, 

Lien, Olsen & Sollund, 2007). Til tross for politisk oppmerksomhet og tiltak i mer enn førti 

år (Grue, 2006) viser tall at personer med funksjonsnedsettelser har lavere sysselsetting enn 

befolkningen for øvrig (SSB, 2019b). Anslagsvis 85 000 personer med funksjonsnedsettelser 

står utenfor arbeidslivet og vil inn (SSB, 2018). Hvorfor har jobbsøkere med 

funksjonsnedsettelser vanskeligheter med å komme i jobb? Hva skal til for å inkludere flere 

personer med funksjonsnedsettelser i det norske arbeidslivet? Slike spørsmål har inspirert 

denne masteroppgaven som omhandler funksjonshemming og arbeid med et særskilt fokus på 

hvordan tilrettelegging og forståelse av funksjonshemming forhandles under jobbintervju. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet [Bufdir] (2019) beskriver en 

funksjonsnedsettelse som en mangel eller skade som går utover kroppens psykologiske, 

fysiologiske eller biologiske funksjoner. Funksjonsnedsettelser kan videre deles opp i flere 

hovedgrupper; synshemming, bevegelseshemming, hørselshemming, utviklingshemming og 

psykososiale hemminger. Funksjonsnedsettelser viser til både medfødte tilstander og skader 

om har inntruffet ved senere tid (Bufdir, 2019). Personer med funksjonsnedsettelser er med 

andre ord en sammensatt gruppe. Det kan være flere grunner til at denne gruppen blir 

ekskludert fra arbeidslivet. Eksempelvis hevder Vedeler (2014, s. 3) at helsetilstanden til 

personer med funksjonsnedsettelser kan gjøre det vanskelig å være i lønnet arbeid, samtidig 

som arbeidsgiveres manglende kunnskap om tilrettelegging, eller negative holdninger til 

jobbsøkere med funksjonsnedsettelser kan spille en rolle for arbeidslivsdeltakelse. Samtidig 

er det flere personer med funksjonsnedsettelser som ønsker å jobbe (SSB, 2019b) men deres 

ambisjoner og motivasjon for delta i arbeidslivet, er ikke nok dersom de ikke får muligheter 

til å vise sin ekspertise på jobbintervju og senere på arbeidsplassen. Arbeidsgivers holdninger 

og grad av inkludering kan dermed være meget avgjørende for personer med nedsatt 

funksjonsevne både under jobbintervjuet, og ved ansettelse med tanke på tilrettelegging på 

arbeidsplassen (Vedeler & Schreuer, 2011). 

Historisk sett har personer med funksjonsnedsettelser vært adskilt fra resten av 

samfunnet i form av institusjoner eller spesialskoler (World Health Organization [WHO], 

2011). Politikken har siden 1970-tallet rettet fokus mot inkludering i samfunnet, gjennom 

organisasjoner og økt oppmerksomhet rundt menneskerettigheter for funksjonshemmede. FN 
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har vedtatt ni menneskerettighetskonvensjoner, hvorav en av dem er konvensjonen om 

funksjonshemmedes rettigheter, som Norge ratifiserte i 2013 (FN, 2019). Dette innebærer at 

Norge er forpliktet til å utøve politikk i overenstemmelse med konvensjonen, samt samle inn 

data og informasjon for å følge opp konvensjonen og vurdere implementeringen (SSB, 2020). 

Konvensjonens artikkel 27 presiserer at personer med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid 

på lik linje med andre, og skal ha tilgang på rimelig tilrettelegging (Barne- og 

familiedepartementet, 2013. Tidligere kalt Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet). 

Det finnes i tillegg andre lover og regler for å sikre at personer som har nedsatt 

funksjonsevne, blir behandlet på lik linje med andre i samfunnet. Arbeidsmiljøloven legger 

vekt på at arbeidstakers arbeidssituasjon skal tilrettelegges med hensyn til arbeidskapasitet og 

alder, for å forebygge skader og sykdommer (Arbeidsmiljøloven, 2005, §§ 4-1, 4-2). I tillegg 

har loven som mål å bidra til et inkluderende arbeidsliv og legge til rette for arbeidstakerens 

forutsetninger og livssituasjon (Arbeidsmiljøloven, 2005, §1-1). Likestillings- og 

diskrimineringsloven har som mål å fremme likestilling i samfunnet og hindre diskriminering 

av blant annet personer med funksjonsnedsettelser (Likestillings- og diskrimineringsloven, 

2017, § 6). Loven presiserer i tillegg at arbeidssøkere og arbeidstakere har rett til individuell 

tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver, avhengig av kostnad, 

effekt og virksomhetens ressurser (Likestillings- og diskrimineringsloven, 2017, § 22). Dette 

er for å sikre like muligheter for arbeid, kompetanseutvikling og fremgang i arbeidet blant 

personer med funksjonsnedsettelser. Denne loven har et godt utgangspunkt for å beskytte og 

inkludere personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet, men likevel gjelder dette kun 

dersom tilrettelegging og utforming ikke gir en uforholdsmessig byrde for arbeidsgiver. Dette 

betyr at virksomheten kan sette grenser for hva slags utforming og tilrettelegging som er 

mulig å gjennomføre, noe som igjen kan resultere i ekskludering av funksjonsnedsatte 

jobbsøkere.  

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) kom i 2001 som et 

resultat av negativ utvikling i arbeidsmarkedet, der flere gikk over til langvarige trygdeytelser 

(Arbeids- og sosialdepartementet, 2001). Formålet med IA-avtalen var å skape et mer 

inkluderende arbeidsliv for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplassen og samfunnet, samtidig 

som hensikten var å redusere sykefraværet og motvirke tidlig avgang fra arbeidslivet 

(Arbeids- og sosialdepartementet, 2001). IA-avtalen har blitt forlenget flere ganger, og den 

siste trådte i kraft i 2019 og skal vare frem til 2022 (Arbeids- og sosialdepartementet, 2018). I 

avtalen står det at den norske arbeidslivsmodellen har gitt gode resultater for sysselsetting og 
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mange tar samfunnsansvar ved å bidra til inkludering og integrering i arbeidslivet. I Norge er 

arbeidskraft en viktig ressurs for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, samtidig 

som det er av stor betydning for den enkelte å være i jobb. Derfor er IA-avtalens mål å kunne 

legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig 

(Arbeids- og sosialdepartementet, 2018). 

 I 2018 var det fortsatt mange som stod utenfor arbeidslivet og dermed kom ideen om 

inkluderingsdugnaden fra regjeringens politiske plattform. Inkluderingsdugnaden er et felles 

samfunnsoppdrag for å få flere i jobb og for å inkludere de som ønsker å delta i arbeidslivet 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2019b). Som en del av arbeidet har 

inkluderingsdugnaden som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt 

funksjonsevne, slik at staten kan gå foran som et godt eksempel i arbeidet mot et 

inkluderende arbeidsliv og økt yrkesdeltakelse. I tillegg påpekes det at en viktig intensjon 

med inkluderingsdugnaden er å anerkjenne kompetansen og arbeidskraftressursen til personer 

med nedsatt funksjonsevne (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2019b). Det stilles 

krav til virksomhetene om å realisere inkluderingsdugnaden i praksis, og utvikle rutiner og 

arbeidsformer i personalarbeidet for å oppnå dette (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2018:1). Dette innebærer også en forventning til statlige 

rekrutterende ledere og HR-miljøer om å vektlegge målene om inkludering. Samtidig er det 

viktig at rekrutterende leder har støtte fra overordnet nivå i virksomheten for å gjennomføre 

ansettelser som bidrar til at inkluderingsdugnaden når sine mål (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2018:4). I tillegg ble det på et senere tidspunkt besluttet at 

rekrutteringspraksisen måtte forbedres, og traineeordningen skulle sikre at jobbsøkere med 

funksjonsnedsettelser ble innkalt på intervju og hadde lik mulighet til å bli ansatt som andre 

jobbsøkere dersom kvalifikasjonene var like (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

2019a). 

Til tross for IA-avtalen, som i tjue år har vært et kontinuerlig prosjekt for å inkludere 

norske borgere i arbeidslivet uansett situasjon og funksjonsevne, og til tross for oppstarten av 

inkluderingsdugnaden, har tallene for arbeidsledighet blant personer med 

funksjonsnedsettelser vært stabile i flere år, ifølge Bø (2019). Likevel viser Bø at 60 prosent 

av ansatte som har en funksjonsnedsettelse, har fått tilrettelegging på arbeidsplassen. Dette 

kan bety at personer med funksjonsnedsettelser og som er i arbeid, har fått tilpasset arbeidet 

til sine forutsetninger og livssituasjon, kanskje som et resultat av den pågående IA-avtalen. 

Jobbsøkere med funksjonsnedsettelser derimot befinner seg fortsatt utenfor arbeidslivet. 

Dette betyr at det fortsatt er behov for å jobbe for at jobbsøkere med funksjonsnedsettelser 
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skal ha like muligheter til arbeid. Det bør derfor rettes fokus mot arbeidsgivere og hvordan de 

forholder seg til inkludering og tilrettelegging for jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne i 

praksis.  

Denne studiens kontekst og formål. Statistikk om arbeidslivsdeltakelse i Norge (se 

tabell 1.) viser som sagt at personer med funksjonsnedsettelser er en underrepresentert gruppe 

på arbeidsmarkedet (SSB, 2019b), til tross for nåværende og tidligere regjeringers tiltak. 

Internasjonale studier har vist at arbeidsgivere kan være skeptiske til å ansette og legge til 

rette for personer med funksjonsnedsettelser av ulike grunner: liten kunnskap om tilstrekkelig 

tilrettelegging (Kaye, Jans & Jones, 2011), at tilrettelegging blir sett på som unødvendig og 

en byrde for virksomheten (Schur et al., 2014), at bekymringer om at personer med 

funksjonsnedsettelser er mindre pålitelige (Schultz, Milner, Hanson & Winter, 2011) og 

antakelser om at personer med funksjonsnedsettelser er mindre produktive (Davis, 2005).  

I forbindelse med inkluderingsdugnaden har traineestillinger i staten som virkemiddel 

fått fornyet oppmerksomhet som tiltak for å gi personer med funksjonsnedsettelser en 

mulighet til arbeid. Traineestillingene i staten er ordinære stillinger som er laget eksklusivt 

for personer med funksjonsnedsettelser, hvor det stilles krav til høyere utdanning og behov 

for tilrettelegging på arbeidsplassen (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring [DFØ], 

2020b). Denne studien har som formål å undersøke hvordan inkluderingsdugnaden faktisk 

foregår ved å observere jobbintervjuer for en utlyst traineestilling. På denne måten søker 

studien å gi økt kunnskap om hvordan tilretteleggingsbehov blir snakket om og mottatt, med 

andre ord hvordan tilrettelegging blir «forhandlet» (Gulbrandsen, 2008, s. 246) mellom 

arbeidsgiver og jobbsøker, og hvilken forståelse av funksjonshemming som trer frem i disse 

forhandlingene. Med denne studien har jeg et overordnet formål om å gi økt innsikt i hvordan 

inkluderingsdugnaden kan se ut i praksis. Mer spesifikt ønsker jeg å utforske hvilken 

forståelse av funksjonshemming personer med funksjonsnedsettelser kan møte i 

ansettelsesprosesser. Innsikten studien genererer vil være vesentlig i arbeidet med å forstå 

bedre hva som er viktig for å fremme arbeidslivsdeltakelsen til personer med 

funksjonsnedsettelser.  Med bakgrunn i kunnskapsstatusen om funksjonshemming og 

arbeidsliv og i datamaterialet mitt, er forskningsspørsmålet som følger:  

 

Hvordan blir tilrettelegging på arbeidsplassen forhandlet om i en jobbintervjukontekst 

med jobbsøkere med funksjonsnedsettelser, og hvilken forståelse av 

funksjonshemming trer frem i forhandlingene?  
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Begrepsavklaringer  
I denne oppgaven benytter jeg noen nøkkelbegrep innen feltet funksjonshemming og 

arbeid. Når det er snakk om personer som har skader eller mangler som går utover kroppens 

funksjoner har jeg valgt å bruke begrepet personer med funksjonsnedsettelser konsekvent 

igjennom oppgaven. Begrepet funksjonshemming forstås som et resultat av interaksjon 

mellom personer med nedsatt funksjonsevne og holdningsbarrierer i samfunnet (Barne- og 

familiedepartementet, 2013). Funksjonshemming peker derfor mot en hindring i 

samfunnsdeltakelse, basert på barrierene som personer med funksjonsnedsettelser møter i 

omgivelsene. På denne måten vil begrepet funksjonshemmede referere til personer med 

funksjonsnedsettelser og som blir ekskludert på grunn av samfunnsmessige barrierer. Rimelig 

tilrettelegging er et begrep som ofte blir brukt i forbindelse med inkludering i arbeidslivet, 

særlig for personer med funksjonsnedsettelser. At man har krav på rimelig tilrettelegging 

betyr at det skal gjøres nødvendige og hensiktsmessige endringer og justeringer så lenge dette 

ikke utgjør en byrde for arbeidsgiver (Barne-og familiedepartementet, 2013). Rimelig 

tilrettelegging skal ta hensyn til menneskerettighetene og sikre at personer med 

funksjonsnedsettelser har like muligheter til frihet som alle andre.  

Relevans 
Arbeid er både viktig for økonomisk selvstendighet og likestilling for 

enkeltmennesket, men også for å opprettholde samfunnets velferdsordninger (Barne- og 

familiedepartementet, 2018). Statistisk sentralbyrå rapporterte at 43,8 prosent av personer 

med funksjonsnedsettelser var i arbeid, i motsetning til 74,1 prosent for personer uten 

funksjonsnedsettelser (Bø, 2019), noe som betyr at det fortsatt er mange jobbsøkere med 

funksjonsnedsettelser som står utenfor arbeidslivet. Som nevnt har inkluderende arbeidsliv 

vært et tema i norsk politikk i lang tid. I løpet av de siste tjue årene har det kommet både 

lovverk og tiltak som har som mål å få flere i arbeid, uavhengig av funksjonsnivå og 

livssituasjon.  

Gjennom traineeprogrammet, som er en del av statens satsning for å inkludere 

personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, har DFØ fungert som et veiledende organ 

for å sikre inkluderende rekruttering og bidra til mangfold i statlige virksomheter, og har egne 

fagsider for arbeidsgivere, ledere og HR i staten (DFØ, 2020c). Traineeprogrammet skal 

bidra til å utvikle det inkluderende perspektivet i personalarbeidet og gi traineene relevant 

arbeidserfaring. I tillegg får ansatte i traineeprogrammet tilgang til fadder, mentor og 

traineesamlinger. Disse tilbudene skal fungere som støtte for å gjøre den ansatte trygg i rollen 

som medarbeider i staten og gi muligheter til å utvikle egen kompetanse (DFØ, 2020a). 
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Selv om traineeprogrammet har opprettet egne stillinger for jobbsøkere med 

funksjonsnedsettelser, spiller arbeidsgivere en stor rolle for realiseringen av et inkluderende 

arbeidsliv, og det kan fortsatt være en utfordring å være på jobbintervju. Et jobbintervju gir 

en bekreftelse av at kandidaten er kvalifisert for stillingen, men det gjenstår å utforske 

hvilken kandidat som har egenskaper som samsvarer med virksomhetens behov (person-job 

fit) og hvem som har verdier som korresponderer med virksomhetens egne verdier (person-

organization fit) (Rogstad & Sterri, 2018). Rogstad og Sterri (2018) har gjort en studie, der 

arbeidsgivernes forventninger til jobbintervjuet ble undersøkt. Studien viste at hvorvidt 

kandidaten vil passe inn i virksomheten og komme overens med de andre ansatte, har stor 

betydning. Videre vurderer arbeidsgivere i hvilken grad personen representerer en stabil 

arbeidskraft, og vil kunne jobbe i virksomheten over lengre tid. Slike forhold som nevnt over, 

kan være vanskelig å vurdere kun ut ifra et jobbintervju, og dermed støtter arbeidsgivere seg 

ofte på stereotypier fremfor å vurdere søkere på individuelt (Rogstad & Sterri, 2018). På 

denne måten kan jobbsøkere med funksjonsnedsettelser bli negativt vurdert på bakgrunn av 

holdninger og stereotypier om gruppen de tilskrives.  

Amir, Strauser & Chan (2009) har identifisert arbeidsgiveres ulike bekymringer og 

barrierer knyttet til søkere med funksjonsnedsettelser. Flere arbeidsgivere har forestillinger 

om at personer med funksjonsnedsettelser krever ekstra tid på å lære seg nye arbeidsoppgaver 

og vil ha problemer med å få jobben gjort i tide. I tillegg handler bekymringene om at 

mennesker med funksjonsnedsettelser ofte er borte fra jobben i forbindelse med sykdom eller 

andre personlige problemer. Disse bekymringene er knyttet til holdninger om at 

funksjonsnedsatte arbeidstakere er mindre produktive enn andre ansatte, og at arbeidsgivere 

vil bruke mye ekstra tid på opplæring og oppfølging (Amir et al., 2009). Basert på disse 

holdningene og bekymringene som arbeidsgivere har, oppstår det naturligvis hindringer for å 

ansette funksjonsnedsatte jobbsøkere. En viktig grunn til at negative forventninger til 

funksjonsnedsatte jobbsøkere oppstår, er at arbeidsgivere ikke har kjennskap til 

funksjonsnedsettelser eller kroniske helseproblemer (Amir et al., 2009). Samtidig er det 

mangel på kunnskap om hvordan man effektivt kan intervjue mennesker med 

funksjonsnedsettelser, og hvilke rettigheter og lover som gjelder. Likevel bunner disse 

hindringene i arbeidsgivers frykt og negative holdninger, som er med på å ekskludere 

funksjonsnedsatte jobbsøkere i arbeidslivet (Siperstein, Romano, Mohler & Parker, 2006). 

Det er derfor grunn til å tro at negative holdninger til funksjonsnedsatte jobbsøkere fortsatt 

finnes blant arbeidsgivere, og dette kan være en grunn til at arbeidsledigheten blant 

funksjonsnedsatte fortsatt er stabil.  
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Jeg har frem til nå presentert hvordan arbeidslivet kan være ekskluderende for 

personer med funksjonsnedsettelser og hvilke tiltak som skal bidra til økt inkludering i 

arbeidslivet. Dette forskningsprosjektet vil fortelle noe om hvordan arbeidslivsdeltakelse kan 

foregå for jobbsøkere med funksjonsnedsettelser, med utgangspunkt i traineeprogrammet. 

Videre vil oppgaven ta for seg temaer som tilrettelegging, forståelse av funksjonshemming og 

negative holdninger til personer med funksjonsnedsettelser. Disse temaene vil danne 

grunnlag for datamaterialet som omhandler tilretteleggingsbehov på arbeidsplassen. Til slutt 

vil jeg drøfte hvordan tilretteleggingsbehov blir mottatt på jobbintervju og hvilken forståelse 

som trer fram i forhandlingene.  

Kunnskapsstatus 
Forskning på funksjonshemming og tilrettelegging. Ettersom funksjonshemming er 

et bredt felt som tar for seg forskjellige temaer og utfordringer, finnes det store mengder 

forskning på området. Dette forskningsprosjektet fokuserer i hovedsak på inkluderende 

arbeidsliv og tilrettelegging på arbeidsplassen. På bakgrunn av dette  har jeg valgt å 

presentere tidligere forskning som har fokusert på nettopp dette. Mesteparten av forskningen 

er internasjonal, og for å få et bredt bilde av temaet har jeg valgt å se på tre ulike 

oversiktsartikler som omhandler tilrettelegging på arbeidsplassen. 

Ulemper og fordeler ved å avsløre funksjonsnedsettelse. Prince (2017) har 

undersøkt litteratur om tilrettelegging for personer med skjulte eller usynlige 

funksjonshemminger på arbeidsplassen. Gjennom en kartleggingsstudie fant Prince at 

personer med synshemming og de fleste mennesker med tydelige fysiske 

funksjonsnedsettelser avslørte sin funksjonsnedsettelse på jobbintervjuet, fordi de trengte en 

spesiell form for tilrettelegging på arbeidsplassen. Personer med usynlige fysiske 

funksjonsnedsettelser valgte derimot å ikke avsløre sin funksjonsnedsettelse i intervjuer eller 

på jobb, og personer med psykiatriske diagnoser var den gruppen som det var minst 

sannsynlig at oppgav sin funksjonsnedsettelse til arbeidsgivere. For mennesker som har en 

usynlig funksjonsnedsettelse står man overfor et dilemma om å avsløre egen 

funksjonsnedsettelse eller ikke for arbeidsgiver. Det er presentert ulike ulemper ved å avsløre 

en skjult funksjonsnedsettelse. Dette er blant annet negative opplevelser i form av reaksjoner 

fra kollegaer, sjanse for å bli ekskludert eller undervurdert, nysgjerrighet fra andre 

medarbeidere eller forskjellsbehandling. Likevel identifiserte Prince (2017) noen fordeler ved 

å avsløre en usynlig funksjonsnedsettelse for arbeidsgiver, nemlig tilbud om rimelig 

tilrettelegging og økt produktivitet på jobb. Andre fordeler var juridisk beskyttelse mot 
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diskriminering, redusert stress i forbindelse med å holde på en hemmelighet og individuell 

støtte for å lykkes i virksomheten. Artikkelen vektla viktigheten av å ha klare forventninger, 

åpen kommunikasjon og inkluderende praksis når det gjaldt tilrettelegging for personer med 

funksjonsnedsettelser. 

Elementer som hindrer og fremmer tilrettelegging. Blant forskning på 

tilrettelegging finnes det en oversiktsartikkel som har studert elementer som kan hindre eller 

fremme tilretteleggingsprosesser for å opprettholde arbeid for personer med nedsatt 

funksjonsevne (Nevala, Pehkonen, Koskela, Ruusuvuori & Anttila, 2015). Artikkelen fant at 

medarbeideres og arbeidsgiveres holdninger, forståelse og kunnskap om funksjonshemming 

var avgjørende for utfallet av ansettelsene. Negative holdninger og manglende forståelse av 

funksjonshemming var barrierer for ansettelse, mens tilstrekkelig kunnskap og erfaring med 

funksjonshemming hadde positiv betydning for ansettelse av personer med nedsatt 

funksjonsevne. Alt i alt var det noen elementer som hadde stor betydning for 

tilretteleggingsprosessen. Den første faktoren var den ansattes formidling og 

rettferdiggjørelse av eget behov for tilrettelegging og hvilke fordeler dette kunne gi 

arbeidsgiveren. Den andre faktoren var i hvilken grad arbeidsgiver hadde en støttende rolle 

og vilje til å tilby tilrettelegging, samt forståelse for motivasjonen for tilrettelegging. I tillegg 

var samarbeid mellom den ansatte og arbeidsgiver i tilretteleggingsprosessen, og 

nettverksbygging med andre relevante fagpersoner (blant annet tjenesteytere eller 

bedriftshelsetjeneste og liknende) sett på som viktige elementer. Sist, men ikke minst, 

ansattes, arbeidsgiveres og fagpersoners vilje til å bygge gjensidig tillit og forstå sitt eget 

ansvar i tilretteleggingsprosessen var med på å fremme prosessen for tilrettelegging på 

arbeidsplassen (Nevala et al., 2015). 

Tilrettelegging ved fysiske funksjonsnedsettelser. Padkapayeva et al. (2017) 

identifiserte forskningsbevis på tilrettelegging som brukes av arbeidsgivere for å rekruttere, 

ansette og beholde personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Artikkelen har samlet 

fagfellevurdert litteratur for å få en oversikt over hvordan tilrettelegging for fysiske 

funksjonsnedsettelser foregår. Flere av studiene fokuserte på ulike sosiale barrierer og 

holdningsbarrierer som personer med funksjonsnedsettelser står overfor i arbeidslivet. Blant 

annet var det flere som sammenliknet funksjonsnedsettelser med funksjonelle begrensninger. 

En slik holdning til funksjonshemming kan føre til at man overser personens kunnskap og 

ferdigheter, og at personen med passende tilrettelegging og et støttende arbeidsmiljø kan 

gjøre en god jobb. Andre barrierer som kom frem var de ansattes uvitenhet om medarbeideres 

tilstand og behov, samt mangelfull kompetanse angående rettigheter og ansvar i forbindelse 
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med arbeidsreglement. I tillegg har artikkelen delt ulike typer av tilrettelegging på 

arbeidsplassen inn i tre hovedkategorier (1. fysiske/teknologiske modifikasjoner, 2. 

fleksibilitet på arbeidsplassen, 3. sosial tilrettelegging). 

Padkapayeva et al. (2017) fant at den mest brukte formen for tilrettelegging på 

arbeidsplassen er fleksibel arbeidstid. Fleksibel arbeidstid kan være en praktisk løsning for 

personer med funksjonsnedsettelser som opplever varierende energinivå. I tillegg kan slik 

fleksibilitet være med på å fremme et inkluderende arbeidsmiljø gjennom samhandling eller 

teamutvikling. Artikkelen påpekte viktigheten av å komplementere tilrettelegging på 

arbeidsplassen med en støttende arbeidskultur, som inkluderer ansatte med 

funksjonsnedsettelser. En av strategiene som kan brukes for å forbedre medarbeideres 

holdninger, var å benytte seg av motiverte personalressurser som kan bruke sin kompetanse 

til å forme og fremme et inkluderende arbeidsmiljø. En annen måte å redusere negative 

holdninger og misoppfatninger om funksjonshemming på, var å snakke positivt om ansatte 

med funksjonsnedsettelser, og inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i virksomhetens 

avdelinger for å spre kunnskap om mangfold på arbeidsplassen. Det ble lagt vekt på at valget 

av spesifikk tilrettelegging bør gjøres med hensyn til typen og alvorlighetsgraden av 

funksjonsnedsettelsen, detaljene på arbeidsplassen, personens ferdigheter, preferanser og 

målet med tilretteleggingen. Det ble også anbefalt at tilretteleggingsprosessen er gjensidig 

fordelaktig, pågående og fleksibel, med regelmessig oppfølging for å sikre at tilretteleggingen 

tar hensyn til endringer i helsetilstand, arbeidstakerens behov og interesser.  

Teoretisk rammeverk 
Funksjonshemming er et stort tema som innebærer både teori, forskning og politikk 

(Goodley, 2017), og det har pågått en debatt om hvordan man skal definere, og ikke minst 

forstå funksjonshemming. For å gi et innblikk i hvordan funksjonshemming og behandling av 

funksjonshemmede har endret seg over tid, vil jeg kort redegjøre for den historiske 

utviklingen. 

Historisk bakgrunn 
Funksjonshemmede ble regnet som en egen gruppe allerede i bibelske tekster, hvor de 

ble sett på som urene og dermed ikke fikk nærme seg Gud eller hellige steder i frykt for 

smitte (Grue, 2004). Deres lave status ble sammenliknet med prostituerte, og de ble dermed 

oppfattet som «unormale». Allerede da ble funksjonshemmede kategorisert og fratatt 

muligheter som gjaldt for resten av befolkningen, blant annet deltakelse i krig og religiøse 

ritualer. Gjennom tidene har funksjonshemmede blitt holdt adskilt fra resten av befolkningen 
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ved hjelp av egne skole, institusjoner og rehabiliteringssentre (Braddock & Parish, 2001). 

Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser har som følge av dette blitt sett på som 

annerledes i mange år og dette har forsterket negative samfunnsholdninger til menneskelig 

mangfold og ulikhet (Braddock & Parish, 2001). 

På samme tid skapte segregeringen av funksjonshemmede et samhold som førte til 

politisk aktivisme og gruppeidentitet over tid. Det ble blant annet opprettet organisasjoner for  

funksjonshemmede som et resultat av undertrykkelsen fra samfunnet (Hurst, 1999). På denne 

måten hadde de en felles arena hvor de kunne dele erfaringer og tanker. Samtidig ble det 

ekstra viktig å stå sammen som en gruppe for å bli hørt og tatt på alvor. På slutten av 1960-

tallet vokste bevegelsen for funksjonshemmedes rettigheter frem, trolig inspirert av andre 

sosiale bevegelser på den tiden, som også kjempet for like rettigheter og politisk handling 

(Scotch, 1989). Etter hvert fikk bevegelsen for funksjonshemmede internasjonal 

oppmerksomhet. FN fastsatte blant annet 1981 som «det internasjonale året for 

funksjonshemmede » (FN, 2018).  Formålet med dette var å fremme full integrering av 

personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet, samt øke bevissthet og oppmuntre til 

dannelse av egne organisasjoner for å gi en aktiv stemme til personer med nedsatt 

funksjonsevne over hele verden. I tillegg trådte  konvensjonen om funksjonshemmedes 

rettigheter i kraft i 2007 i Norge, og denne skal sikre like menneskerettigheter og frihet for 

personer med funksjonsnedsettelser (FN, 2019). Konvensjonen er et verktøy for å styrke 

lovgivning, politisk arbeid og inkluderende planlegging for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne både i samfunnet og utviklingen videre (FN, 2018). På samme måte som 

mennesker med funksjonsnedsettelser har gått igjennom en historisk utvikling, finnes det 

også endringer i måten funksjonshemming har blitt forstått. 

Forståelse av funksjonshemming 
Funksjonshemming ble lenge forstått i lys av en medisinsk modell, som går ut på at 

kroppen svekkes på grunn av sykdom, skade eller andre helsemessige forhold (Haegele & 

Hodge, 2016). På denne måten ble funksjonshemming knyttet til et medisinsk fenomen som 

ble en definerende egenskap ved individet. Modellen forklarer funksjonsnedsettelse som 

biologiske eller fysiologiske defekter som behøver medisinsk behandling eller rehabilitering 

for å gjenopprette «normal» funksjon (Cobley, 2018). Den medisinske modellen forstår 

derfor funksjonshemming som noe unormalt, hvor individene må tilpasse seg samfunnets 

norm. Denne tankegangen fremtrådte sammen med den voksende kunnskapen om medisinsk 

vitenskap og menneskekroppen i det tjuende århundre, og var spesielt mye brukt i vestlige 
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samfunn (Cobley, 2018). På bakgrunn av dette lå mye av fokuset på hvilke begrensninger 

som oppstod for funksjonshemmede, og hvordan man kunne forhindre og endre en slik 

tilstand. 

Den medisinske modellen har likevel blitt kritisert for makten medisinsk personell har 

over funksjonshemmede, for eksempel i form av behandling og merking av hvilke individer 

som skal motta tjenester for eksempel (Haegele & Hodge, 2016). Dette er et problem, fordi 

individet blir kategorisert etter kroppslig funksjon, uten at det tas hensyn til deres egne ønsker 

og behov. Et annet viktig poeng Mitra (2006) understreker er at den medisinske modellen 

plasserer mennesker i en sykerolle, hvor de preges av noe «unormalt» og en «uønsket» 

tilstand. På denne måten blir behandling og rehabilitering en viktig del av den medisinske 

modellen, samtidig som normalitet spiller en stor rolle. Etter hvert ble oppmerksomheten 

flyttet fra individuelle begrensninger til hvilke konsekvenser dette fikk i hverdagen for 

mennesker med funksjonsnedsettelser. Samfunnets omgivelser og organisering var tilpasset 

samfunnets norm, og av den grunn hadde ikke personer med funksjonsnedsettelser lik tilgang 

på offentlige steder som resten av befolkningen (Tøssebro, 2009). Dette perspektivet kalles 

«the environmental turn» og utfordret den medisinske forståelsen av funksjonshemming. 

I forlengelsen av «the environmental turn» vokste det frem en ny forståelsesmodell 

for funksjonshemming, som kalles den sosiale modellen (Barnes, 2012). Den sosiale 

modellen tar utgangspunkt i at funksjonshemming er skapt av samfunnet, fordi 

funksjonshemming er forårsaket av måten omgivelsene er organisert på (Grue, 2004). 

Ettersom samfunnet i stor grad er konstruert for mennesker uten funksjonsnedsettelser, vil det 

oppstå barrierer for funksjonshemmede, som begrenser dem i å handle slik de vil. Den sosiale 

modellen illustrerer forskjellen på funksjonshemming (sosial ekskludering) og 

funksjonsnedsettelse (fysisk begrensning), og peker derfor i en offentlig og strukturell 

retning, i motsetning til den medisinske modellen (Shakespeare, 2013). Den sosiale modellen 

understreker derfor at menneskelig variasjon må aksepteres og at fokuset heller bør være på å 

tilpasse omgivelsene til det menneskelige mangfoldet (Molden & Tøssebro, 2009). På denne 

måten ser vi at den medisinske modellen i større grad konsentrerer seg om behovet for 

medisinsk hjelp for å kunne øke funksjonsnivået, mens den sosiale modellens budskap er å 

rette fokuset mot aksept og tilpasning for alle i samfunnet.  

Selv om den sosiale modellen har fungert godt på samfunnsnivå, har den likevel blitt 

kritisert for ikke å ta hensyn til personlige opplevelser ved funksjonshemming, som blant 

annet smerte og frustrasjon (Grue, 2004). Her menes det at den sosiale modellen legger lokk 

på sykdommen eller skadene som funksjonsnedsatte har, og presiserer at det er viktig at deres 
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subjektive opplevelse av funksjonshemming som et kroppslig fenomen, består. I tillegg 

mangler den sosiale modellen forståelse for individuelle forskjeller mellom mennesker med 

funksjonsnedsettelser (Marks, 1997). En tilpasning av omgivelsene vil fungere bra for én 

gruppe funksjonsnedsatte, men ikke en annen. Som Marks (1997) poengterer, vil fjerning av 

en fortauskant være en hensiktsmessig tilpasning for de som er bevegelseshemmet, men for 

en som er synshemmet, er fortauskanten en viktig indikator for hvor fortauet slutter. Dette 

eksempelet illustrerer at det ikke finnes noe ideell måte å tilpasse omgivelsene som er 

utelukkende positiv for alle. På bakgrunn av det ovenstående, har den sosiale modellen blitt 

kritisert som en måte å forstå funksjonshemming på.  

En annen forståelse av funksjonshemming er relasjonell forståelse, som bygger en 

slags bro mellom medisinsk og sosial modell. Ifølge Grue (2006) er dette en typisk 

skandinavisk forståelse av funksjonshemming, og går ut på at det er et gap mellom individets 

forutsetninger og samfunnets krav til funksjon. Tøssebro (2004) understreker i tillegg at 

funksjonshemming må sees i forhold til omgivelsene, og at funksjonshemming er 

situasjonsbetinget. Med dette menes at en person kan oppfattes som funksjonshemmet i en 

situasjon fordi forutsetningene ikke samsvarer med omgivelsene i samfunnet, for eksempel 

en rullestolbruker som skal på jobbintervju i en bygning uten heis. Her vil en rullestolbruker 

bli sett på som funksjonshemmet fordi omgivelsene krever en funksjon som han/hun ikke 

har– å gå i trapper. I en annen situasjon hvor omgivelsene er tilpasset rullestolbrukere vil han 

ikke være funksjonshemmet. Dette illustrerer at samfunnets krav til funksjon og personens 

forutsetninger er avgjørende for om en person er funksjonshemmet eller ikke, ifølge en 

relasjonell forståelse. 

Shakespeare (2013) bygger videre på dette og hevder at funksjonshemming må 

forståes som en helhet, hvor kontekstuelle faktorer spiller en rolle. Slike kontekstuelle 

faktorer kan blant annet være samfunnets omgivelser, holdninger, og kulturelle, sosiale og 

økonomiske forhold. Funksjonshemming skapes dermed ut fra et samspill mellom egen 

funksjonsnedsettelse, sosiale, kulturelle og fysiske forhold i et samfunn. Gustavsson, 

Sandvin, Traustadottir & Tøssebro (2005) forklarer funksjonshemming som et relasjonelt 

fenomen som oppstår mellom individ og miljø. Både det fysiske miljøet og de sosiale 

aspektene ved miljøet, eksempelvis møte med andre mennesker og sosiale relasjoner, 

bestemmer om en person i en situasjon er funksjonshemmet eller ikke. Dermed fokuserer en 

relasjonell forståelse av funksjonshemming verken på individ eller samfunn alene, men på 

forholdet mellom disse. Likevel fører denne forståelsen av funksjonshemming med seg noen 

problemer. En slik helhetlig forståelse med flere variabler vil gjøre det vanskelig å vite hvem 
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som er i målgruppen og dermed hvem som kan benytte seg av spesielle rettigheter eller tiltak, 

som kan være et hinder for velferdspolitikken (Hedlund, 2009).  

Stereotyper og negative holdninger 
Funksjonshemming har hatt en positiv historisk utvikling i form av hvordan man ser 

på og snakker om mennesker med funksjonsnedsettelser. Fra å være adskilt i institusjoner til 

blant annet å få en konvensjon om like rettigheter og lik mulighet til deltakelse. En slik 

utvikling har også påvirket hvordan det sosiale samfunnet forholder seg til temaet. Tidligere 

var det sosialt akseptert å omtale personer med funksjonsnedsettelser som krøplinger, 

tilbakestående eller invalide, men etter hvert som forståelsen utviklet seg, gjennomgikk 

terminologien også en endring (Jaeger & Bowman, 2005). Samtidig som bruk av slike 

negativt ladede ord avtok i den offentlige politikken, endret synet seg; at funksjonshemming 

ikke lenger skulle være en del av hvem man er, men heller noe man har. På denne måten er 

mennesket mer enn og viktigere enn sin funksjonsnedsettelse. Til tross for positiv utvikling 

både historisk og politisk, har funksjonshemming en sosial betydning. Måten andre 

medmennesker reagerer og klassifiserer funksjonshemming på, vil ha stor påvirkning på 

livene til personer med funksjonsnedsettelser (Jaeger & Bowman, 2005). Derfor er sosiale 

holdninger og fordommer en stor barriere for kampen for inkludering i samfunnet. 

Arbeidsgivere spiller en kritisk rolle for å møte den høye arbeidsledigheten som 

personer med nedsatt funksjonsevne opplever. Forskning viser at arbeidsgivers holdninger til 

mennesker med funksjonsnedsettelser er en viktig faktor for inkluderende arbeidsliv (Nota, 

Santilli, Ginevra & Soresi, 2014). Det finnes blant annet bevis på at arbeidsgivere uttrykte 

større bekymring for å ansette personer med psykiske eller emosjonelle funksjonshemminger 

enn mennesker med fysiske funksjonshemminger, særlig med tanke på sosiale ferdigheter og 

evne til å fungere som en del av et team (Unger, 2002). Unger (2002) la også vekt på at 

arbeidsgivere som har tidligere erfaring med å ansette mennesker med funksjonsnedsettelser, 

rapporterte mer positive oppfatninger, og i større grad var villige til å ansette mennesker med 

funksjonsnedsettelser. Det er dermed rimelig å anta at arbeidsgivers bekymringer om 

arbeidspotensialet til ansatte med funksjonsnedsettelser bygger på myter og misoppfatninger, 

som kan gjøre at jobbsøkere ikke blir oppfattet som en kvalifisert søker (Unger, 2002).  

Medarbeideres holdninger har også en stor innvirkning på ansettelseserfaringene til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Selv i selskaper som er forpliktet til å ansette 

jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne, vil negative holdninger fra veiledere og kolleger 

påvirke sosialiseringen av nyansatte med nedsatt funksjonsevne (Schur, Kruse & Blanck, 
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2005). En typisk måte å kategorisere mennesker med funksjonsnedsettelser på, er gjennom 

stereotypier, som er falske og ofte negative oppfatninger om medlemmer av en kategori. Det 

finnes blant annet stereotypier om at jobbsøkere med funksjonsnedsettelser er hjelpeløse, 

trenger spesialbehandling, er tilbaketrukket, usosiale eller bitre (Stone & Colella, 1996). 

Negative holdninger om funksjonshemmedes kan også føre til negativ påvirkning eller 

ubehag ved å være rundt mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det viser seg at en slik 

påvirkning varierer basert på hvilken type funksjonshemming det er snakk om. Psykisk og 

sensorisk svikt vekker større ubehag enn bevegelseshemning og andre fysiske 

funksjonsnedsettelser. Stone & Colellas (1996) modell forklarer dette med at 

funksjonsnedsettelser som er kroniske eller langvarige, i større grad er ukontrollerbare enn 

funksjonsnedsettelser som er reversible. Personer med kroniske funksjonsnedsettelser kan av 

den grunn oppfattes som mer sårbare, og andre responderer som regel mer negativt på disse 

typene funksjonsnedsettelser. 

Både negative holdninger og stereotypier fra medarbeidere på arbeidsplassen vil ha en 

effekt på hvordan en tenker og oppfører seg rundt ansatte med funksjonsnedsettelser. For det 

første vil stereotypier og negative oppfatninger føre til fordomsfulle bedømminger om 

hvordan en person med funksjonsnedsettelse vil prestere (Schur et al., 2005). I tillegg vil man 

ofte ha lave forventninger til ansatte med funksjonsnedsettelser, og dermed evaluere deres 

resultater som dårligere enn ansatte uten funksjonsnedsettelser. For det andre kan negativ 

oppfatning og bekymring føre til manglende vilje til å jobbe med ansatte med 

funksjonsnedsettelser (Schur et al., 2005). Stereotypier, lave forventninger og bekymringer 

knyttet til å jobbe tett med funksjonshemmede kan føre til at arbeidsgivere er skeptiske til å 

ansette jobbsøkere med funksjonsnedsettelser.  

Mangel på informasjon og kunnskap kan bidra til negative holdninger, sammen med 

frykt som oppleves av et bredere samfunn (Daruwalla & Darcy, 2005). For å øke bevisstheten 

rundt ekskluderende ansettelsespraksiser og misoppfatninger om jobbsøkere med 

funksjonsnedsettelser, har tidligere studier har konstatert et behov for å tilby opplæring for 

arbeidsgivere (Kaye et al., 2011; Schultz et al., 2011). Slik opplæring kan bidra til økt 

kunnskap om hvordan man kan tilby veiledning og støtte til personer med 

funksjonsnedsettelser. Samarbeid med andre enheter fra blant annet yrkesrehabilitering vil 

også kunne gi arbeidsgivere nøyaktig informasjon relatert til juridiske forhold og 

implementering av retningslinjer angående arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne ifølge 

Burke et al. (2013).  
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Metode 

Rekruttering og utvalg 
Ettersom mitt formål med studien var å utforske forhandlinger om tilrettelegging 

mellom arbeidsgiver og jobbsøker under jobbintervjuet, var det naturlig å kontakte relevante 

virksomheter som første steg. Jeg tok kontakt med tre virksomheter som hadde utlyst 

stillinger på finn.no, og fikk svar fra en statlig virksomhet som ville delta i 

forskningsprosjektet. De hadde lyst ut en fulltidsstilling som rådgiver i forbindelse med 

traineeprogrammet. Det var derfor et krav at søkerne hadde en funksjonsnedsettelse og 

behøvde tilrettelegging på arbeidsplassen. I tillegg måtte alle søkerne ha høyere utdanning 

med mastergrad for å være kvalifisert for stillingen. Rekruttering av deltakere til denne 

studien foregikk dermed i forbindelse med hvilken virksomhet som ville delta, hvem som ble 

innkalt på intervju til stillingen, og hvem av dem som samtykket til å delta i mitt 

forskningsprosjekt. Jeg har valgt å omtale de tre representantene fra virksomheten som deltok 

i jobbintervjuene, for arbeidsgivere. Kandidatene er tilfeldig utvalgt, men har lik utdanning 

og nedsatt funksjonsevne som fellestrekk. Det var totalt 10 ulike jobbsøkere som var innkalt 

til intervju, men jeg hadde dessverre bare mulighet til å observere 6 av disse. Grunnen til 

dette var at en av jobbsøkerne ikke ville delta i prosjektet, og ved andre tilfeller hadde jeg 

selv ikke mulighet til å delta på jobbintervjuet. Utvalget i denne oppgaven tar derfor 

utgangspunkt i de seks jobbsøkerne som jeg hadde mulighet til å observere, hvorav to var 

menn og fire kvinner. Kandidatenes alder varierte fra 25 til 50 år, men de fleste av 

kandidatene var i slutten av 20-årene. De fleste informantene var nyutdannede, men enkelte 

hadde likevel relevant arbeidserfaring. Som det vil fremkomme i resultatdelen hadde 

informantene varierte behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.  

Gjennomføring 
Observasjon. Observasjonen av jobbintervjuene foregikk høsten 2019 på et møterom 

i virksomhetens lokaler. Under jobbintervjuet var det flere til stede, en seksjonssjef 

(arbeidsgiver Siri) som primært foretok jobbintervjuene, en HR-ansvarlig (arbeidsgiver 

Ingvild), en utvalgt ansattrepresentant (arbeidsgiver Tone) og meg, i tillegg til aktuelle 

kandidater (Kine, Elsa, Lars, Asad, Magdalena og Anna). Før intervjuene startet presenterte 

jeg meg som forsker og hva som var formålet med studien. Kandidatene hadde fått 

informasjon om forskningsprosjektet på forhånd, og valgte ved oppmøte om de ville delta i 

prosjektet eller ikke. Jeg samlet inn samtykkeskjema både fra deltakerne og de ansatte som 

var til stede under jobbintervjuene. I tillegg til å observere intervjuene, ble samtalene tatt opp 

på lydopptaker. Disse opptakene ble i etterkant ført over til en kryptert mappe på en stasjonær 
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datamaskin på forskningsinstituttet NOVA og deretter slettet fra opptakeren. På denne måten 

ble materialet oppbevart trygt og forsvarlig i forskningslokaler.  

Etter at jeg hadde presentert meg og forskningsprosjektet, fortalte den ansatte med 

HR-ansvar kort om traineeprogrammet som den utlyste stillingen er en del av. En slik 

traineestilling har vært lyst ut i virksomheten flere ganger, men det var første gang disse tre 

ansatte gjennomførte et jobbintervju for en traineestilling. Virksomheten presiserte at 

kvalifikasjoner stod i sentrum for jobbintervjuet og ikke tilretteleggingsbehov, derfor ville 

jobbintervjuet foregå på vanlig måte, og til slutt ville behov for tilrettelegging på 

arbeidsplassen bli diskutert. Seksjonssjefen fortsatte å fortelle om organiseringen av 

virksomheten og videre om de ulike avdelingene. Etter dette skulle kandidatene holde en kort 

presentasjon av et tema knyttet til jobben de søkte på. Deretter begynte selve jobbintervjuet 

med spørsmål knyttet til kvalifikasjoner og ferdigheter. Avslutningsvis fikk kandidatene 

mulighet til å fortelle om egne tilretteleggingsbehov, og til slutt stille spørsmål angående 

stillingen og arbeidsplassen. Jobbintervjuene varierte i lengde, avhengig av tekniske 

problemer, forhandlinger om tilrettelegging og spørsmål til jobben. Det korteste intervjuet 

varte i 38 minutter, og det lengste varte i 1 time og 6 minutter. Likevel varte de aller fleste 

intervjuene omtrent en time. Alle observasjonene i denne oppgaven er basert på 

førstegangsintervjuer, hvor kandidatene ble intervjuet hver for seg.  

I samtlige intervjuer la arbeidsgiver frem at de som virksomhet er opptatt av å legge 

til rette for at folk skal kunne gjøre en best mulig jobb. Arbeidsgiver nevnte også at de aller 

fleste har behov for en eller annen form for tilrettelegging, enten man har en 

funksjonsnedsettelse eller ikke. Fleksibel arbeidstid ble enkelte ganger nevnt som et 

eksempel, da flere ansatte har barn som må leveres og hentes i barnehagen. På denne måten 

har arbeidsplassen allerede noen ordninger som kan fungere som generell tilrettelegging. I 

traineeprogrammet forutsettes det at personer med funksjonsnedsettelser behøver 

tilrettelegging på arbeidsplassen (DFØ, 2020b), og kandidatene hadde mulighet til å fylle ut 

et nettskjema med informasjon om hva slags tilrettelegging de hadde behov for på 

arbeidsplassen. Hensikten med å sette av en sekvens av jobbintervjuet til å spørre om 

tilretteleggingsbehov, var ifølge arbeidsgiver å kartlegge hvilke behov kandidatene hadde, og 

i tillegg forsikre seg om at alle søkerne var innenfor målgruppen for traineestillinger.  

Transkribering. Transkribering av intervjuene ble gjort ved hjelp av et program kalt 

f4transkript. Grunnen til at jeg valgte å bruke dette programmet, var fordi jeg fikk råd av 

andre forskere om å bruke det, da det er oversiktlig og tidsbesparende. Etter å ha gjennomført 

transkripsjon for de seks intervjuene, eksporterte jeg filene over i Word-format. 
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Transkripsjonene gjenspeiler helheten av jobbintervjuet, og inkluderer både pauser, nølende 

lyder, verbal avbrytelse, toneleie og andre relevante elementer. Siden oppgaven skal ta for 

seg forhandlinger om tilrettelegging, og ulik forståelse av funksjonshemming og 

tilrettelegging mellom arbeidsgiver og jobbsøker, anså jeg det som hensiktsmessig å 

inkludere non-verbal kommunikasjon i tillegg. Observasjonsstudier tar for seg både 

kommunikasjon og handling, og jeg synes derfor kan det være like viktig å se på hvordan 

partene kommuniserer som å analysere hva de sier. For å overholde prinsippet om 

anonymisering, har jeg ekskludert personidentifiserende informasjon som navn, opprinnelse 

og bosted, samt gitt kandidatene fiktive navn. I tillegg har jeg anonymisert navnet på 

virksomheten og andre detaljer som kan knyttes til hvilken arbeidsplass det er snakk om. 

Informasjon som står i parentes i intervjuene, er tilleggsinformasjon som skal gjøre det lettere 

å forstå sammenhengen.  

Forskningsetiske hensyn 
Ettersom mitt forskningsprosjekt er i samarbeid med Velferdsforskningsinstituttet 

NOVA, fikk de etisk godkjenning av prosjektet HIRE fra NSD (se vedlegg 3). Det ble sendt 

ut et informasjon- og samtykkeskjema til virksomheten (se vedlegg 1) og til kandidatene som 

ble tilkalt på jobbintervju (se vedlegg 2). Skjemaet inneholdt informasjon om prosjektet og 

meg som forsker, i tillegg til rettigheter og andre relevante opplysninger. Kandidatene fikk 

skjemaet tilsendt i forkant av jobbintervjuet, slik at de selv kunne vurdere om de ville delta i 

forskningsprosjektet eller ikke. Før jobbintervjuet og observasjonen begynte, innhentet jeg 

skriftlig samtykke fra kandidatene og arbeidsgiverne. Denne formen for datainnsamling 

kalles åpen observasjon fordi alle parter er kjent med at observasjonen vil foregå og har 

samtykket til å delta. Dette gjør at forskningsprosjektet har tatt etiske forholdsregler og 

overholder retningslinjer for forsvarlig forskning. Datamaterialet er anonymisert og 

oppbevart konfidensielt.  

Design 
Siden jeg hadde som mål for studien å undersøke hvordan et traineeintervju foregikk, 

særlig med fokus på tilrettelegging og forståelse av funksjonshemming, vurderte jeg det som 

mest fordelaktig å benytte en kvalitativ tilnærming. Ved bruk av kvalitativ forskningsmetode, 

også kalt fortolkende metode, kan vi undersøke hvordan mennesker gir betydning til handling 

og erfaringer (Magnusson & Marecek, 2015) og utforske hvordan mennesker forhandler om 

disse betydningene i samspill med andre mennesker. Mitt valg av forskningsmetode vil derfor 
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gjøre det mulig å tolke betydninger av tilrettelegging for jobbsøker og for arbeidsgiver, og 

hvilke kulturelle forståelser som ligger til grunn for dette.  

For å undersøke forhandlinger om tilrettelegging under et jobbintervju, observerte jeg 

jobbintervjuer som fant sted hos en utvalgt virksomhet. Observasjonsstudier gir mulighet til 

direkte å registrere hvordan deltakere oppfører og forholder seg til både fysiske og sosiale 

elementer der handlingen utspiller seg (Morgan, Pullon, Macdonald, McKinlay & Gray, 

2017). I tillegg gir observasjon innsikt i interaksjoner mellom mennesker og informasjon om 

hva mennesker faktisk gjør i en gitt setting. Siden jeg i dette forskningsprosjektet ønsket å 

observere hvordan jobbintervjuet foregår naturlig, kalles dette en naturalistisk observasjon 

(Angrosino, 2016). Jeg benyttet en ikke-deltakende rolle i observasjonen, som innebærer at 

jeg befant meg på sidelinjen under jobbintervjuet (Thagaard, 2003). Likevel er det viktig å 

påpeke at jeg tilkjennegav min rolle som forsker og hva som var målet med studien på 

forhånd, for både arbeidsgiver og informanter. 

Epistemologisk posisjon. Epistemologi handler om hvordan man forstår kunnskap og 

forskerens epistemologiske posisjon vil påvirke valg av forskningsmetode, samt hvordan man 

tolker resultatene (Willig, 2008). Studiens epistemologiske grunnlag kan derfor fortelle noe 

om hvilke antakelser man har om hva som teller som gyldige data og i hvilken grad forskning 

kan gi en objektiv sannhet (Sullivan 2018). Mitt forskningsprosjekt undersøker hvordan 

inkludering og tilrettelegging på arbeidsplassen foregår i praksis ved å observere et faktisk 

jobbintervju. På denne måten reflekterer studien faktiske forhold i samfunnet, og jeg vil 

undersøke hvordan kulturell forståelse av funksjonshemming og tilrettelegging kommer til 

syne. Som Magnusson & Maracek (2015) vektlegger, ser jeg også på mennesker som en del 

av sosiale strukturer i et samfunn, som drar veksler på kulturell forståelse og oppfatning av 

omverdenen som er i omløp. På den måten har forskningsprosjektet en 

sosialkonstruksjonistisk tilnærming. 

Sosialkonstruksjonisme er basert på at vår oppfatning av verden er historisk og 

kulturelt betinget (Burr, 2015). Våre erfaringer er derfor aldri en direkte refleksjon av 

virkeligheten, men må forstås ut ifra sosiale interaksjoner og språket vi bruker, som vil 

konstruere en versjon av virkeligheten. Burr (2015) fremhever at våre konstruksjoner av 

verden kan være forskjellige, som vil resultere i ulike oppfatninger av sosiale handlinger. På 

denne måten er virkelighetskonstruksjonene våre tilknyttet maktforhold i samfunnet fordi de 

kan lede til slutninger om hva som er tillatt å gjøre. Forskning med et sosialkonstruksjonistisk 

perspektiv fokuserer dermed på å identifisere de ulike måtene å konstruere sosial realitet på i 

samme kultur eller samfunn (Willig, 2008). I dette forskningsprosjektet har jeg undersøkt 
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slike konstruerte oppfatninger av funksjonshemming og tilretteleggingsbehov i en statlig 

virksomhet, og hvordan visse former for kunnskapsforståelse kommer til syne gjennom sosial 

interaksjon. 

Refleksivitet. Refleksivitet handler om hvilket forhold det er mellom forsker og 

datamaterialet (Frost & Bailey-Rodriguez, 2018). Som kvalitativ forsker er man tett på både 

datainnsamling og analysering av materialet. Derfor er det viktig å være klar over hvordan 

ens egne tanker og erfaringer kan spille en rolle i prosessen, og hvordan ens egen 

konstruksjon av betydning kan forme utfallet (Willig, 2008). Willig (2008) understreker i 

tillegg at man som person kan bli påvirket av forskningsfunn, men også at eget 

epistemologisk ståsted setter rammer for hvilke forskningsspørsmål som blir utformet og hva 

slags metode man velger. 

Under datainnsamlingen hadde jeg som nevnt en ikke-deltakende rolle, hvor jeg i 

tillegg satt på samme side av bordet som jobbsøkerne for å bidra til minst mulig fokus og 

autoritet. Jeg deltok ikke verbalt under jobbintervjuet, slik at det ikke var noen direkte 

oppmerksomhet rettet mot meg som forsker. På denne måten satt jeg mer eller mindre ute av 

syne, og det var vanskeligere for informantene å legge merke til meg. Likevel introduserte 

jeg meg fra start, og alle informantene var klar over at jeg var til stede i rommet. Derfor er det 

vanskelig å si om arbeidsgiver og jobbsøker lot seg påvirke av mitt nærvær og i hvilken grad 

det eventuelt hadde innflytelse på situasjonen. Samtidig er det betydningsfullt å nevne at 

informantenes bevissthet om forskers nærvær avhenger av hvor mye oppmerksomhet som 

kreves av oppgavene de utfører (Thagaard, 2003). I denne studien hvor det faktiske 

jobbintervjuet skulle foregå, er det rimelig å anta at både arbeidsgiver og særlig jobbsøker var 

opptatt av sin egen rolle under jobbintervjuet. Et jobbintervju er en situasjon hvor 

arbeidsgiver skal vurdere alle kandidatene, og kandidatene skal bevise at de er kapable for 

stillingen som lyses ut. Det er derfor stor sannsynlighet for at begge parter konsentrerte seg 

om egen prestasjon under jobbintervjuet og ikke la like mye merke til meg som observatør. I 

etterkant av jobbintervjuet var det faktisk flere av deltakerne som påpekte at de ikke hadde 

tenkt over at jeg var tilstede. 

Likevel har jeg en bakgrunn innenfor samfunnspsykologi, hvor det å se mennesket i 

sammenheng med konteksten man befinner seg i, samt menneskelig mangfold og sosial 

rettighet, står i fokus (Nelson & Prilleltensky, 2010). Samfunnspsykologi tar for seg 

utfordringer og problemer som vanskeligstilte mennesker står overfor i samfunnet. 

Vanskeligstilte grupper har ofte dype historiske røtter og har vært utsatt for isolasjon, 

undertrykkelse eller marginalisering (Nelson & Prilleltensky, 2010). Mine interesser og 
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synspunkter innenfor samfunnspsykologi har vært motivasjonen for dette 

forskningsprosjektet, noe som har betydning for mitt ønske om å forstå mer av hva som 

hemmer og muliggjør at personer med funksjonshemminger kan bli inkludert i arbeidslivet. 

Som sosialkonstruksjonismen hevder, vil alle konstruere sin egen versjon av virkeligheten 

basert på blant annet kultur og sosial interaksjon (Burr, 2015). Slik subjektivitet er 

uunngåelig i kvalitativ forskning, men derfor er det desto viktigere å være bevisst på og 

kritisk til hvordan ens egen rolle kan forme forskningens resultater (Finlay, 2002).  

Valg av analysemetode. I mange tilfeller benytter kvalitative forskere seg av 

spesifikke «oppskrifter» for å analysere data. Dette har blitt kritisert av blant annet Barbour 

(2003), som fraråder å bruke slike sjekklister i analyseprosessen, fordi dette reduserer 

kvalitativ forskning til det som kalles teknisk essensialisme. På bakgrunn av dette vektlegger 

Andenæs & Jansen (2019) at analysen bør skreddersys til forskningsprosjektet, som baserer 

seg på en teoretisk informert analyse. På denne måten vil man fungere som en aktivt 

fortolkende forsker som driver eget prosjekt fremover, og konstruksjonen av analysespørsmål 

vil være sentralt i analysen (Andenæs & Jansen, 2019). En slik analytisk strategi vil på denne 

måten fremstå som transparent for leseren, fordi man konstruerer analysespørsmål som er 

skreddersydd for formålet fremfor å benytte en analyseoppskrift med sjekkpunkter.  

En slik sammenheng mellom teoretisk forståelse og metodisk fremgangsmåte som 

Andenæs & Jansen (2019) forklarer, vektlegges også av Magnusson & Maracek (2015). De 

fremhever at kvalitativ metodologi er tolkende, og målet med en slik kvalitativ metode er å 

forstå betydningene som folk tilskriver hendelser og handlinger. Det finnes tre antakelser som 

står sentralt i Magnusson & Maraceks (2015) fenomenforståelse. Den første innebærer at 

mennesker aktivt skaper betydning av sine erfaringer. Dette betyr at mennesker gir mening til 

egne opplevelser og aktiviteter for å gjøre dem forståelige. Den andre antakelsen går ut på at 

mennesker alltid er lokalisert i en sosial sammenheng. På denne måten er mennesker en del 

av samfunnsstrukturer, organisasjoner og sosiale grupper. Den tredje og siste antakelsen 

bygger videre på den sosiale konteksten, hvor den sosiokulturelle rammen har betydning for 

personlig meningsskaping. Mennesker i et samfunn trekker veksler på kulturell forståelse når 

de skal forstå verden og sine omgivelser. På bakgrunn av disse grunnleggende antakelsene vil 

den beste måten å lære om menneskers betydninger og meningsskaping på, være å lytte til 

hvordan folk velger å fortelle om egne opplevelser (Magnusson & Maracek, 2015). På denne 

måten kan fortolkende forskning fortelle noe om hvordan mennesker forstår seg selv og andre 

ut ifra sin egen sosiale og kulturelle kontekst.  
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I denne oppgaven har jeg valgt en analysemetode som er teoretisk informert av 

Magnusson & Maraceks (2015) fenomenforståelse, samt Andenæs & Jansens (2019) og 

Haavind’s (2000) analysearbeid. Grunnen til dette er at jeg ønsker å søke etter betydninger i 

materialet, fremfor å bruke en spesifikk oppskrift som fremgangsmåte. På den måten vil jeg 

forsøke å forstå hvordan funksjonshemming og tilrettelegging på arbeidsplassen blir forstått 

og forhandlet om i sammenheng med jobbintervjuer for en traineestilling i en norsk 

virksomhet. 

Dataanalyse. Siden oppgaven handler om hvordan tilretteleggingsbehov blir diskutert 

og mottatt av arbeidsgiver, vil den delen av samtalen som tar for seg tilretteleggingsbehov, 

være utgangspunktet for analysen. Det aller første jeg gjorde, var å lese gjennom 

transkripsjonene for å få en oversikt over innholdet i datamaterialet. Etter å ha lest gjennom 

materialet flere ganger utformet jeg noen analytiske spørsmål som skulle veilede analysen 

videre. Analytiske spørsmål bør være basert på forskningsspørsmålene, teoretiske 

perspektiver og kunnskap om fenomenet som utforskes, slik Andenæs & Sundnes (2019) 

fremhever. Arbeidet med analysespørsmålene kan sees på som en form for koding og disse 

videreutvikles underveis i prosessen.  

Trinn 1: Det første analytiske spørsmålet jeg konstruerte, var «Hva slags 

tilrettelegging snakkes det om?». For å finne svar på dette spørsmålet lette jeg etter typiske 

svar og variasjonen i datamaterialet (Haavind, 2000). Jeg søkte først «vertikalt» gjennom 

hvert enkelt intervju. Ved å søke vertikalt menes at jeg leste intervjuet grundig fra start til 

slutt, for å se etter hvilke tilretteleggingsbehov som ble presentert. På denne måten tok jeg for 

meg ett intervju av gangen. Deretter søkte jeg «horisontalt», på tvers av alle intervjuene med 

de ulike kandidatene, som ga meg innsikt i likheter og forskjeller i materialet.  

Svarene jeg fant, ble kodet på tvers av alle intervjuene og resulterte i fire kategorier: 

Fysiske/teknologiske modifikasjoner, fleksibilitet på arbeidsplassen, sosial tilrettelegging og 

bevegelig tilrettelegging. De tre første kategoriene samsvarer med kategoriseringen til 

Padkapayeva et al. (2017). Den fjerde kategorien har jeg valgt å kalle bevegelig 

tilrettelegging, fordi kandidatene vektla at funksjonsnedsettelser kan variere over tid, og 

dermed finnes det et behov for tilrettelegging som kan justeres etter funksjonsnivå. Denne 

kategorien ble ikke helt fanget opp av de tre andre, derfor har jeg valgt å beskrive bevegelig 

tilrettelegging som en egen kategori. På denne måten er analysen informert av studien til 

Padkapayeva et al. (2017), men også av det jeg lærte underveis i analyseprosessen.  

Trinn 2: Som et resultat av trinnet over, ble det tydelig at arbeidsgiver responderte 

forskjellig på de ulike typene for tilrettelegging. Derfor ble det neste analytiske «På hvilken 
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måte blir kandidatenes behov for tilrettelegging mottatt av arbeidsgiver?». Svaret på dette er 

at fysiske/tekniske modifikasjoner stort sett fikk bekreftende respons, sammen med 

fleksibilitet på arbeidsplassen. Sosial og bevegelig tilrettelegging derimot, fikk mindre 

bekreftende og til tider avvisende respons fra arbeidsgiver. Responsen på 

tilretteleggingsbehovene kan oppfattes som bekreftende på ulike måter, men felles for denne 

responsen er at arbeidsgiver gir en forventning om at tilretteleggingen er mulig å 

gjennomføre på arbeidsplassen. I andre tilfeller var det mangel på tilbakemelding, respons 

som utsatte spørsmålet om tilrettelegging, eller forslag om andre former for tilrettelegging 

enn det kandidaten etterspurte. Det tolket jeg som nøytral respons. Avvisende respons gikk ut 

på at arbeidsgiver avslo tilretteleggingen kandidaten spurte om. 

Trinn 3: Et siste analysespørsmål som vokste frem under den analytiske prosessen 

var «Hvilken forståelse av funksjonshemming trekkes det veksler på under forhandlingen?». 

For å kunne svare på dette spørsmålet har jeg tatt utgangspunkt i arbeidsgivers bekreftende 

og avvisende respons, og undersøkt hvilken forståelse for funksjonshemming som kan ligge 

til grunn for responsen. Jeg har brukt teori om forståelse av funksjonshemming som 

analytiske rammer for å lete etter hvilken forståelse av funksjonshemming som var i omløp 

under forhandlingene. Jeg tolket det slik at arbeidsgiver hadde et gjennomgående medisinsk 

perspektiv på funksjonshemming og tilrettelegging i forhandlingene. Denne fortolkningen er 

basert på at arbeidsgiver hadde en individuell tilnærming til tilrettelegging. I tillegg foreslo 

arbeidsgiver i de fleste tilfeller konkrete fysiske tilpasninger eller hjelpemidler som måter å 

legge til rette for kandidatene på. Et slikt utgangspunkt samsvarer med den medisinske 

modellen som fokuserer på individuelle begrensninger og hvordan man kan forhindre og 

endre en slik tilstand til en tilnærmet «normal» funksjon (Cobley, 2018). På denne måten 

reflekterte virksomheten i større grad en medisinsk forståelse av funksjonshemming enn en 

sosial eller relasjonell forståelse.  

En slik systematisk gjennomgang av empirien som jeg har presentert over, gjorde det 

mulig å utforske de analytiske spørsmålene. På denne måten bestod den analytiske prosessen 

av flere runder med aktiv tolkning og utarbeiding av resultater. Haavind (2000) beskriver en 

lignende analytisk strategi, hvor man «støvsuger» materialet for mulige ideer eller indikatorer 

som kan peke mot potensielle resultater. Hun hevder at analytiske spørsmål kan fungere som 

en modell for å søke etter fellestrekk, særtrekk, tendenser eller unntak, som igjen kan føre til 

nye refleksjoner og justeringer (Haavind, 2000). Oppgavens analytiske prosess var derfor 

informert av Haavinds analytiske fremgangsmåte, samtidig som jeg tilpasset analysen til mitt 

eget datamateriale.  



 

 23 

Resultater 
Jeg vil ta utgangspunkt i de tre analytiske trinnene for å presentere resultatene. Siden 

formålet med studien var å undersøke hvordan tilrettelegging blir forhandlet og forstått under 

jobbintervju, vil resultatene innebære informasjon om hvilke typer tilrettelegging som ble 

diskutert, og hva slags respons de ulike kategoriene for tilrettelegging fikk under 

forhandlingene. Til slutt vil jeg redegjøre for hvilken ulik forståelse av funksjonshemming 

som kan ligge til grunn for hvordan tilrettelegging blir mottatt av arbeidsgiver.  

Type tilrettelegging som blir beskrevet 
Alle kandidatene hadde behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, og disse 

tilretteleggingsbehovene varierte både i frekvens og type blant kandidatene. Type 

tilrettelegging som ble omtalt i intervjuene, kan plasseres i fire kategorier: 

fysiske/teknologiske modifikasjoner, fleksibilitet på arbeidsplassen, sosial tilrettelegging og 

bevegelig tilrettelegging. Kategorien for fysiske/teknologiske modifikasjoner innebærer 

fysiske tilpasninger på arbeidsplassen og hjelpemidler. I datamaterialet var typiske eksempler 

på dette eget kontor, heve-/senkeskrivebord, iPad, tilpasset arbeidsstol og datamaskin. 

Kategorien for fleksibilitet på arbeidsplassen inkluderer stillingsendringer, personlig 

assistanse, fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor og tilpasninger av oppgaver. Den 

tredje kategorien sosial tilrettelegging, handler om det sosiale aspektet ved tilrettelegging 

som kan bidra til å styrke arbeidskultur, utvikle inkluderende rekruttering og 

ansettelsespraksis, samt bygge nettverk med blant annet rekrutteringsbyråer. I tillegg vil 

sosial tilrettelegging omhandle tilrettelegging i miljøet på arbeidsplassen, noe som kom 

tydelig frem ved flere tilfeller i datamaterialet. Den siste kategorien er bevegelig 

tilrettelegging, som innebærer at det tas hensyn til at funksjonsnedsettelser kan variere i 

styrke og over tid. På denne måten vil bevegelig tilrettelegging innebære at man kan justere 

tilrettelegging etter behov og funksjonskapasitet fra dag til dag. I datamaterialet var 

kommunikasjon og oppfølging av tilretteleggingsprosessen sentrale elementer innenfor 

kategorien om bevegelig tilrettelegging.  

Bekreftende respons til individrettet tilrettelegging og fleksibilitet på arbeidsplassen, 
nøytral eller avvisende respons til sosial og bevegelig tilrettelegging 

Selv om arbeidsgiver ga uttrykk for at de var opptatt av å legge til rette for 

kandidatene, fikk de ulike tilretteleggingsbehovene varierende respons. Jeg fokuserer derfor 

på hvilke typer tilrettelegging som ble mottatt med bekreftende respons, og hvilke behov som 

ble mottatt med nøytral eller avvisende respons. Hva slags type respons de ulike 

tilretteleggingsbehovene ble møtt med, kan fortelle noe om hvilke former for tilrettelegging 
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arbeidsgiver tror at de kan tilby basert på materielle ressurser og tidligere erfaringer. Dette 

kan videre gi indikasjoner på hvilken forståelse av tilrettelegging som er tilgjengelige i 

arbeidslivskonteksten som studien ble utført i. 

1. Bekreftende respons på fysiske/teknologiske modifikasjoner  
Fysisk tilpasning. Flere av jobbsøkerne hadde behov for fysisk tilrettelegging. I 

jobbintervjuet med Kine var slik fysisk tilrettelegging noe som både arbeidsgiver og 

jobbsøker var kjent med: 
Arbeidsgiver Siri: Hva slags tilrettelegging ser du for deg at du kan ha behov for?  

Kandidat Kine: Mhm … ehm, det er … nå vet jeg at det er veldig, veldig vanlig mange steder å ha 

hev-/senk-pult.  

Arbeidsgiver Siri: Det har vi! Alle har hev-/senk-pult hos oss.  

Kandidat Kine: Ja, så da er det ikke noe ekstraordinært med det på en måte.  

Måten Kine snakker om tilrettelegging på, kan tyde på at hun prøver å normalisere sitt 

eget behov for tilrettelegging. Hun pakker inn eget tilretteleggingsbehov i en oppfatning om 

at hev-/senk-pult er normalt. Arbeidsgiver bekrefter at de har justerbare skrivebord i 

virksomheten, og virker fornøyd med at kandidatens behov passer inn i arbeidsplassens 

utforming. Samtalen om behovet blir derfor kort og uproblematisk, fordi arbeidsplassen 

allerede tilbyr det Kine etterspør av tilrettelegging. Kines avsluttende kommentar 

understreker dessuten at individrettet fysisk tilrettelegging på kontor blir godt tatt imot, og at 

hev-/senk-pult er en vanlig måte å tilrettelegge på. Det var flere av kandidatene som hadde 

behov for et tilpasset kontor, slik som Kine. I intervjuet med Lars, kom behovet for et eget 

kontor opp:  
Arbeidsgiver Siri: Men hva slags type tilrettelegging kunne du hatt behov for hvis du hadde fått 

stillingen her?  

Kandidat Lars: Eget kontor, kanskje.  

Arbeidsgiver Siri : Ja, vi har heldigvis cellekontorer alle sammen. 

I dette eksempelet er Lars' behov for eget kontor også i tråd med arbeidsplassens 

fasiliteter. Denne typen av fysisk tilrettelegging blir derfor mottatt med bekreftelse, i den 

forstand at cellekontor er noe alle ansatte har, og Lars vil også få tilbud om dette ved en 

eventuell ansettelse. På denne måten kan tilretteleggingsbehovet enkelt la seg dekke, noe som 

kan være betryggende både for kandidat og arbeidsgiver. Når tilretteleggingsbehovet finnes 

som et tilbud på arbeidsplassen, kan kandidaten med sikkerhet være trygg på at han får det 

han har behov for. Likeledes vet arbeidsgiver at kandidaten har fått tilrettelegging tilpasset 

sitt behov, og dermed kreves det mindre å gjøre for arbeidsgiver med tanke på ansettelse. 

Elsa hadde også behov for et tilpasset kontor, der beliggenheten var særlig viktig:  
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Kandidat Elsa: Så, det kommer jo helt an på lokalet, men det vil jo være viktig med sånn type 

kontorplass som er mest mulig skjermet mot støy.  

Arbeidsgiver Siri: Ja, cellekontor for eksempel?  

Kandidat Elsa: For den verste støykilden er type ventilasjonshus, og tastaturlyder og småprat mellom 

kollegaer som står i gangene.  

Arbeidsgiver Siri: Ja, så du bør typisk ikke, altså ,vi har cellekontor alle sammen, men du bør da 

typisk ikke ha kontoret nærmest sosiale … 

Kandidat Elsa: Ikke nærmest vann.  

Arbeidsgiver Siri: Ja, ikke sant, skjønner. 

I denne samtalen kommer det frem at Elsa har behov for et skjermet kontor. 

Arbeidsgiver responderer med å tilby cellekontor som en løsning på Elsas forespørsel. I 

tillegg er arbeidsgiver positiv til å finne et kontor som passer Elsa og hennes behov for ro. 

Arbeidsgiver viser en bekreftende respons på behovet for tilpasset kontor, både med tanke på 

beliggenhet og skjerming mot støy. Som nevnt i forrige eksempel er cellekontor en av 

fasilitetene på arbeidsplassen, slik at en eventuell prosess for tilrettelegging ser ut til å være 

lite omfattende. Videre i intervjuet oppsummerer arbeidsgiver at tilretteleggingen vil være 

mulig å gjennomføre for Elsa:  
Arbeidsgiver Siri: Nei, det bør jo absolutt være mulig å få tilrettelagt her, for det grunnleggende er litt 

på plass, tenker jeg.  

Kandidat Elsa: Ja.  

Arbeidsgiver Siri: Med liksom, tepper på gulv, vi har cellekontor hvor du kan lukke døren. 

Kandidat Elsa: Mhm.  

Arbeidsgiver Siri: Kontorplassering kan man tenke litt på.  

Dette eksempelet illustrerer godt arbeidsgivers bekreftende respons, og grunnlaget for 

denne responsen. Arbeidsgiver påpeker at mye av tilretteleggingen som Elsa ønsker, allerede 

finnes på arbeidsplassen, som blant annet teppe for lydabsorpsjon og lukket kontor for å 

forhindre støy. Av den grunn er det lite som behøver å gjøres av fysiske tilpasninger for å få 

til optimal tilrettelegging for Elsa. På denne måten er virksomhetens utforming fordelaktig 

for Elsa og flere av de andre kandidatene. Fysiske tilpasninger på arbeidsplassen ser derfor ut 

til å være lite problematisk.  

Hjelpemidler. En annen form for tilrettelegging på arbeidsplassen er implementering 

av hjelpemidler. Dette kan innebære ekstra utstyr eller verktøy, som datamaskin, iPad, lamper 

eller andre ting som lett kan skaffes for å lette på kandidatens utfordringer. En annen variant 

av hjelpemidler er spesifikke hjelpemidler som man kan søke om fra hjelpemiddelsentralen. 

NAV Hjelpemiddelsentral bistår med tilrettelegging i arbeid og har som mål å bidra til at 

flere med redusert funksjonsevne inkluderes i arbeidslivet (NAV, 2020). De tilbyr stønad til 
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hjelpemidler som avhjelper personer med funksjonsnedsettelser og som er nødvendige for at 

man skal få utføre arbeid (NAV, 2018). Det var flere kandidater som hadde behov for 

hjelpemidler på arbeidsplassen. Kine var en av disse:  
Kandidat Kine: Og det vet jeg at også er veldig vanlig i dag, at man har tilpasset arbeidsstol. Så det 

har også hjulpet meg mye … spinalisstolene, hvis dere har hørt om de? De er veldig gode. 

Arbeidsgiver Ingvild: Spinalis… det skal jeg skrive opp. 

Kandidat Kine: For det er en sånn stol som er på en fjær, så du balanserer istedenfor at du sitter sånn 

(rett i ryggen). Så det er mye bedre for bekken og halebein og … rygg og … Mhm, for de fleste sikkert 

egentlig. 

Arbeidsgiver Siri: Ja, sånne har vi også.  

Kandidat Kine: Har dere det?  

Arbeidsgiver Siri: Ja ... jeg tror du har hatt, eller du har hatt sånn … (snakker til kollega). Sånn uten 

ryggstøtte, det er flere som hadde en stol man bare sitter på, i hvert fall.  

Arbeidsgiver Tone: Ja, det ... det har jeg. Jeg bruker det når jeg … synes at jeg trenger å ha litt 

bevegelse. 

Arbeidsgiver Siri: Flere som har sånn. 

Under denne samtalen om tilrettelegging presenterer Kine sine erfaringer og sitt 

behov for en spesiell arbeidsstol. I tillegg påpeker Kine at hun vet at det er vanlig å ha 

tilpasset arbeidsstol på arbeidsplassen, og presiserer at det er sikkert flere enn henne som 

kunne ha godt av en slik stol. Dette kan igjen virke som en måte å rettferdiggjøre og 

generalisere sitt behov for tilrettelegging, til å gjelde flere enn bare henne selv. Kanskje er 

dette en strategi for å forhandle om tilrettelegging ved å vise at hennes behov kan gagne 

andre også. Arbeidsgiver er positivt innstilt til forespørselen, og viser at de tar behovet 

hennes på alvor ved å skrive ned merket på stolen hun snakker om. I tillegg kommer det frem 

at virksomheten har erfaring med og kjennskap til slike alternative arbeidsstoler, hvorav en 

av arbeidsgiverne har det samme behovet for bevegelighet på kontoret, og bruker en lignende 

stol som den Kine snakker om. På denne måten er Kines behov for en spesifikk arbeidsstol 

ikke noe som er unormalt, men snarere noe som flere kan kjenne seg igjen i. Arbeidsgivers 

respons ansees derfor som bekreftende, og denne tilbakemeldingen tilsier at det er mulig å 

skaffe en spesifikk arbeidsstol som et hjelpemiddel på arbeidsplassen. Asad hadde også 

behov for hjelpemidler på arbeidsplassen:  
Kandidat Asad: I tillegg er det, hvis man jobber på et kontor med datamaskin og digitale verktøy, at 

man har mulighet til å ha kanskje et par skjermer som er litt mer zoomet. Og det er løsninger man 

finner, sånne digitale løsninger da. 

Arbeidsgiver Siri: Mhm.  

Kandidat Asad: Sånn at jeg slipper å sitte helt sånn foran og skade ryggen eller noe.  
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Arbeidsgiver Siri: Nå har vi jo som arbeidsgiver ansvar for hjelpemidler gjennom NAV… så det 

burde jo … 

Kandidat Asad: Nettopp, (humring) det skal ikke være noe problem ja.  

Arbeidsgiver Siri: Så det skulle jo bare mangle at vi ikke klarer å gi deg det du trenger av 

hjelpemidler og så videre.  

I denne samtalen legger Asad frem sitt behov for digitale verktøy med tilpasset 

skjerm. I tillegg beskriver han også hvorfor dette er viktig for han, og hvilke konsekvenser 

han kan få uten et slikt hjelpemiddel. Arbeidsgiver responderer med at virksomheten har 

ansvar for hjelpemidler på arbeidsplassen, og gir derfor uttrykk for at de skal gjøre det de kan 

for å gi ham hjelpemidlene han har behov for. Det er tydelig at arbeidsgiver har kjennskap til 

bruk av hjelpemidler og ser på dette som en god måte å tilrettelegge for kandidatene på. 

Asads behov for hjelpemidler på arbeidsplassen er derfor et av tilfellene som blir mottatt med 

bekreftende respons. Arbeidsgivers positive innstilling om å skaffe nødvendige hjelpemidler 

kom frem i det samme intervjuet ved flere anledninger:  
Kandidat Asad: Nei, jeg husker det var en periode (…) hvis jeg kom sent til en forelesning og de 

hadde lysbilder på PowerPoint, så pleide jeg å bruke mobilkameraet og ta bilder av det, og så bare 

zoome inn. Det som var positivt med det, var at jeg fikk lysbildene lagret bildene i telefonen, og i 

tillegg fikk jeg muligheten til å lese hva det stod.  

Arbeidsgiver Siri: Men det kan også hende at det er en mulighet at du kan få en ekstra iPad som er 

koblet opp til skjermen.  

Kandidat Asad: Det hadde også vært nyttig. 

Asad forteller hvilke løsninger han har brukt tidligere for å løse utfordringer knyttet til 

funksjonsnedsettelsen på best mulig måte. Arbeidsgiver legger til at det er muligheter for å 

tilby alternativt utstyr som kan være til nytte for ham, noe Asad er positiv til. Ut ifra 

intervjuutdraget vil det være rimelig å si at forhandlingene mellom Asad og arbeidsgiver 

bærer preg av bekreftelse og initiativ til å skaffe hjelpemidlene som behøves. Selv om det å få 

hjelpemidler på arbeidsplassen er kjent, uttrykte Elsa noe bekymring for hvordan dette ville 

foregå i praksis: 
Kandidat Elsa: Men jeg er som sagt ganske ny på dette her (tilrettelegging på arbeidsplass) selv, og 

jeg vet jo at det er en litt sånn prosess, for eksempel med sånn hørselsteknisk utstyr, det må man søke 

om, fra NAV, og det kan ta litt tid … jeg har ikke noe selv sånn nå liggende akkurat nå.  

Arbeidsgiver Siri: Nei, neida … men det går bra. 

Kandidat Elsa: Ja, de vil jo at man skal ut i arbeidslivet.   

Arbeidsgiver Ingvild: Det ordner seg. 

Arbeidsgiver Siri: Det går ganske raskt, mhm.  

Elsa forteller at hun har liten erfaring med hjelpemidler på arbeidsplassen, og er 

usikker på om dette vil la seg gjøre med tanke på bestilling og ventetid. Arbeidsgiver 
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kommer med en betryggende beskjed om at slike hjelpemidler på arbeidsplassen vil gå raskt. 

Forhandlingen gir dermed uttrykk for at virksomheten tar sitt ansvar for hjelpemidler på 

alvor. Dette betyr at en slik tilretteleggingsprosess vil være mulig å gjennomføre, og at Elsa 

kan forvente å få de hjelpemidlene hun trenger.   

2. Bekreftende respons på behov for fleksibilitet  
I tillegg til fysisk tilrettelegging og teknologiske hjelpemidler, hadde noen av 

kandidatene behov for fleksibilitet på arbeidsplassen. For Anna var det viktig å kunne ha en 

fleksibel arbeidsdag og bestille tolketjenester ved behov:  
Kandidat Anna: Ja, jeg føler jo ... at jeg forstår hva som er best for meg. Jeg vil ta utgangspunkt i 

tilretteleggingen jeg har hatt på studiet i første omgang, og det viktigste, og det dere sikkert har forstått, 

er å ha tegnspråktolker.  

Arbeidsgiver Siri: Mhm.  

Kandidat Anna: (…) Hvert fall hvis jeg skal snakke med folk, så blir det det (…) For med tolk, så 

slapper jeg mer av, jeg kan følge med og slappe av enn at jeg må fokusere veldig mye på lese på 

munnen, eller bare alltid ha en-til-en-samtale, men jeg kan heller følge med på liksom alt, for det 

påvirker jo liksom trivselen.  

Arbeidsgiver Siri: Mhm, nei og da må vi i så fall lage noen rutiner på det, at vi får dette til å skli på en 

god måte. Det er tolk på arbeidsplass, og det er mye forskjellig vi i så fall da må finne ut av og klare få 

til løsninger for deg. 

Intervjuutdraget viser at Anna har behov for en tegnspråktolk for å kommunisere med 

andre. Anna ga beskjed om at hun kom til å ha med seg en tegnspråktolk til jobbintervjuet, og 

arbeidsgiver var derfor klar over dette behovet for tilrettelegging på forhånd. Det er derfor 

grunn til å tro at en slik type tilrettelegging vil være avgjørende for Anna både med tanke på 

kommunikasjon, samarbeid og trivsel på arbeidsplassen. Arbeidsgiver responderer 

bekreftende på etterspørselen om tegnspråktolk, og er opptatt av å få til en god løsning på 

dette. I tillegg nevner arbeidsgiver at de har fasiliteter på arbeidsplassen, som tilsier at det bør 

være mulig å skaffe tegnspråktolker som kan være en del av arbeidshverdagen hennes. I 

tillegg stiller Anna noen krav til fleksibilitet dersom det ikke finnes ledig tolk:  
Arbeidsgiver Siri: Dette (tegnspråktolk) må vi kunne klare å få til.  

Kandidat Anna: (humring) Ja, ikke sant. Og jeg er helt sikker på at det går helt fint, jeg tenker også at 

det er viktig å være fleksibel da. For eksempel møtetidspunkt, hvis det ikke er ledig tolk, det skjer jo 

sjelden da, men, men hvis det ikke er ledig tolk, kanskje det går an å utsette akkurat det møtet eller    

Arbeidsgiver Siri: Ja. 

Kandidat Anna: At det ikke er helt krise for det møtet for eksempel, ellers så får man finne løsninger 

med bildetolk for eksempel. Egentlig så er det jo lettere enn det kan virke som da. 

Arbeidsgiver Siri: Mhm ... ja, og du vet jo selv hva du har behov for og hvordan du vil ha det, så det 

må vi bare ha en god dialog på, sånn at det blir bra.  
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I denne forhandlingen er det er tydelig at Anna vil inkluderes på lik linje med andre 

ansatte, og foreslår utsettelser av møter dersom tolker ikke er tilgjengelige. Arbeidsgiver 

virker innstilt på å legge til rette slik Anna ønsker og bekreftet med uttalelsen «Det må vi 

bare ha en god dialog på».  

Tilpasninger av arbeidsoppgaver og arbeidstid. Fleksibilitet på arbeidsplassen var 

noe flere hadde behov for. Magdalena fikk en funksjonsnedsettelse for tre år siden, og hadde 

derfor behov for tilpasning av arbeidsoppgaver:  
Kandidat Magdalena: Min tanke er at det hadde hjulpet om jeg kunne fått tildelt for eksempel 

oppgaver med litt lengre frister, eller ehm ... for jeg har litt dårligere dager rett og slett på grunn av 

smerter. 

Arbeidsgiver Siri: Mhm, vi kan jo tilrettelegge oppgaver for det er jo som jeg sa, forskjellige frister 

ikke sant, og da er det jo, jeg ville uansett ikke satt en helt ny en med en oppgave som har en times frist 

på seg. Men det er noe med å altså ikke få den type oppgaver, men heller få de andre oppgavene som 

tar litt lenger tid, så du kan lage en plan for det så du kan jobbe litt ekstra i gode perioder og ta igjen. 

Men det høres ut som det er mulighet til å tilrettelegge for dette.  

Magdalena forteller at hun ønsker seg arbeidsoppgaver med lengre tidsfrister, fordi 

hun innimellom har smerter som kan påvirke arbeidskapasiteten. En slik form for 

tilrettelegging faller i god jord hos arbeidsgiver, som svarer med at de ofte pleier å gi 

nyansatte litt lengre frister uansett. Samtidig er arbeidsgiver innstilt på å ta Magdalenas 

forespørsel om tilrettelegging til etterretning, og gi henne oppgaver med lengre frister. 

Behovet for tilpasning av arbeidsoppgaver får dermed bekreftende respons i intervjuet, og gir 

en indikasjon på at en slik tilpasning vil være mulig å gjennomføre. En slik bekreftende 

respons på tilpasninger av oppgaver kommer også frem i intervjuet med Lars: 
Arbeidsgiver Siri: Vi har muligheter for å tilrettelegge (...) ellers i forhold til tilpasning av 

arbeidsoppgaver … ehm ... det er ikke alle som synes det er like morsomt å få en hasteoppgave, for 

eksempel, men som trives bedre med ... oppgaver man får som man vet at man ikke behøver å levere i 

morgen ... men man har litt lengre tidsfrist på det. 

Kandidat Lars: Ja. 

Arbeidsgiver Siri: Så der er folk litt ulike.  

Tilpasning av oppgaver er en av mulighetene virksomheten har til å tilrettelegge for 

de ansatte på. Arbeidsgiveren gir uttrykk for at de har forståelse for at man har ulike 

preferanser når det kommer til tidspress. Det virker derfor som om arbeidsgiver er vant til å 

tilpasse oppgaver for de ansatte. I tillegg til tilpasning av oppgaver, er arbeidsgiver positiv til 

å bruke virksomhetens tilbud om fleksibel arbeidstid som en måte å tilrettelegge på:  
Kandidat Elsa: Er det ganske sånn fleksibel arbeidstid, eller hvordan er det? 
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Arbeidsgiver Siri: Vi har det som heter kjernetid, så strengt tatt så kan du komme på jobb klokka ni, 

og gå halv tre hver dag...Men da får du minustid, så da må du ta det inn igjen på andre måter, hvis du 

har en full stilling. Men om du da går halv tre, logger deg på hjemme ... jobber fra 20–21 på kvelden, 

så kan du det, hvis du ønsker. 

Kandidat Elsa: Å ja, så det er muligheter for å faktisk ha hjemmekontor altså. 

Arbeidsgiver Siri: Ja, men ikke bare hjemmekontor. Vi må se hverandre også, men det er absolutt 

fleksibilitet for det. 

Virksomheten har som kjent fleksibel arbeidstid, som kan fungere som en generell 

tilrettelegging for alle ansatte. Dette innebærer at de ansatte må være tilgjengelig på jobb i et 

visst tidsrom og få med seg viktige møter, men utover dette kan de mer eller mindre styre 

arbeidstiden sin selv. Likevel påpekes det at man må passe på at man fyller opp timer selv om 

man har hjemmekontor. På denne måten kan man ha kortere dager på kontoret, og 

kompensere med hjemmekontor dersom det er ønskelig. Noen mennesker liker bedre å jobbe 

hjemme, og dette kan være et tilbud som kan være fordelaktig for personer med nedsatt 

funksjonsevne av ulike grunner. Kine hadde også behov for en fleksibel arbeidstid, særlig i 

forbindelse med behandling for sin fysiske funksjonsnedsettelse:  
Kandidat Kine: Ehm, og så går jeg litt til behandling. Men det, ja ... Sånn at jeg har ofte, ja ... vært 

noe til behandling, tatt en trenings-, en yogatime for å få strukket ut.  

Arbeidsgiver Siri: Mhm. I forlengelse av det, så har jo vi fjernaccess, sånn at hvis at man for 

eksempel skal til behandling kl 10, og man har reisevei på en halvtime så kan man sitte hjemme og 

jobbe fra 9–9.30, ikke sant. Litt sånne type ting. Eh, så har man jo selvfølgelig krav på fri ... med lønn 

under behandling og ... i hvert fall litt sånt har vi. Ehm, ellers så har vi også bedriftshelsetjeneste, vi har 

fysioterapeut, og vi har jo ... treningsrom og vi har jo slynger og det er litt sånn … 

Kandidat Kine: Mhm, ja.  

Arbeidsgiver Siri: Standardutstyr, så det er bra for det meste egentlig.  

Arbeidsgiver Ingvild: Men så har vi også hvilerom, faktisk, her i bygget.  

Kandidat Kine: Ja, så man kan få strukket seg ut? 

Arbeidsgiver Ingvild: Ja, legge seg ned og. 

Kandidat Kine: Ja, for det er det som også har vært veldig viktig, er at du skal helst ikke sitte for 

lenge, du skal helst ikke stå for lenge, du skal helst ikke ligge for lenge heller ... 

Arbeidsgiver Siri: Mhm, ja det er jo folk som har treningsmatte ut på kontoret sitt og legger seg ned 

og kjører litt situps og ... pushups og sånne ting innimellom. Så det er absolutt mulig, alle har 

cellekontorer her.  

Kandidat Kine: Åja, okei.  

Arbeidsgiver Siri: Så det er såpass grei størrelse på alle kontorene, at det er fint mulig å legge en 

matte på alle kontorene.  

Kines måte å presentere sitt behov for behandling på, fremstår som forsiktig, og hun 

legger til at hun pleier å trene for å oppnå lik effekt som hun får ved behandling. 
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Arbeidsgivers umiddelbare respons til Kines vaner om å gå til behandling fremstår som 

positiv. Muligheten for å ha hjemmekontor frem til man skal på behandling, og krav på fri 

med lønn er ordninger som er relevante hvis man har behov for behandling i arbeidstiden. I 

tillegg nevnes andre fasiliteter som fysioterapeut og hvilerom som alternative løsninger som 

kan være nyttige for henne. Arbeidsgiver forteller videre om at hun kan bruke eget kontor til 

å strekke ut. Det er nemlig flere ansatte som trener på kontoret i arbeidstiden, så det er en 

mulighet for Kine dersom hun har behov for å strekke på seg i løpet av arbeidsdagen. 

Forhandlingen som egentlig begynte med behov for behandling, utvikler seg til en 

oppramsing av virksomhetens tilbud som kan fungere som substitutt for behandling som 

fortsatt ivaretar behovet for å strekke ut. På denne måten blir kandidatens behov for 

behandling mindre diskutert, og det blir større fokus på hva virksomheten har av tilbud og 

fasiliteter som kan benyttes istedenfor. Intervjuutdraget viser at arbeidsgiver forsøker å 

plassere Kines behov for å gå til behandling inn i de tilbudene som arbeidsplassen allerede 

har. Samtalen om tilrettelegging fortsetter, og behovet for behandling kommer opp på nytt:  
Kandidat Kine: Det høres ut som dere har det utrolig fint her på huset da, med at dere har treningsrom 

og at du har mulighet til å gå på behandling i arbeidstid ... jeg vet ikke om det er praktisk er mulig hvis 

man har mye å gjøre? 

Arbeidsgiver Siri: Det spørs jo hva det er snakk om, da. Altså, hvis man går fast to timer hver dag til 

behandling, så ville man jo gradert ikke sant. Men, nei, det er fleksibilitet rundt dette her. Og som du 

vet, så har vi jo kjernetid fra 9 til 14.30. Da skal man i prinsippet være på jobb eller tilgjengelig på 

jobb. Sånn at man kan komme klokka ni og gå halv tre hver dag ... da får du masse minustid, så da må 

du ta det igjen. Men det er masse fleksibilitet rundt det ... ehm ... så noen har korte dager og logger seg 

på et par timer på kvelden ... noen trives med det ... andre trives ikke med å jobbe hjemme i det hele tatt 

... for da, nå skal de ha fri. 

 Kandidat Kine: Ja … 

Arbeidsgiver Siri: Jeg kan skjønne begge deler. 

Det er tydelig at Kine ikke har fått et presist svar på om det er muligheter for å gå på 

behandling i arbeidstiden, og hun tar derfor opp denne problemstillingen på nytt. 

Arbeidsgiver virker noe tvilende, og legger til at det er muligheter for å gradere stillingen 

dersom man går ofte til behandling. Likevel stiller arbeidsgiver ingen konkrete spørsmål om 

hvor ofte Kine faktisk går til behandling, som kunne vært en mulig måte å kartlegge behovet 

på og finne løsninger som fungerer for begge parter. Istedenfor snakker arbeidsgiver om 

arbeidsplassens prinsipper for fleksibel arbeidstid, hvor man blant annet må være tilgjengelig 

på jobb i et bestemt tidsrom og ta igjen timer som går tapt på grunn av fleksibel arbeidstid. 

Det kan virke som om at det er fleksibilitet på arbeidsplassen i form av arbeidstid og 

arbeidsoppgaver, så lenge man jobber de timene man skal. Hvis man har behov for å jobbe 
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færre timer, vil gradering av stilling være et alternativ. Det gis dermed ikke noe konkret svar 

på om Kine kan gå til behandling i arbeidstiden. Likevel oppfordres hun til å benytte seg av 

fasilitetene på arbeidsplassen som blant annet fysioterapeut, treningsrom eller eget kontor 

dersom hun har behov for å strekke ut.  

Felles for forhandlinger som fikk bekreftende respons, var at kandidatens behov ofte 

samsvarte med arbeidsplassens eksisterende rammer for tilrettelegging. Det faktum at alle 

ansatte har cellekontor og tilpasset arbeidsbord er fordelaktig for flere av kandidatene. I 

tillegg har virksomheten erfaring med teknologiske hjelpemidler og fleksibilitet på 

arbeidsplassen, som flere av kandidatene uttrykte behov for. I tillegg kommer det frem at 

arbeidsgiver pleier å tilpasse oppgaver for nyansatte, slik at det er mulighet for å få tildelt 

oppgaver med lengre frister. Sist, men ikke minst har virksomheten ordninger som fleksitid, 

fysioterapeut, hvilerom, treningsrom og bedriftshelsetjeneste, som kan være nyttig. 

Virksomheten har dermed implementert en standardisert form for tilrettelegging på 

arbeidsplassen allerede, som dekker mange av behovene som kom opp i forhandlingene.  

3. Nøytral og avvisende respons på sosial tilrettelegging  
Sosial tilrettelegging handler om tilrettelegging som foregår i de sosiale omgivelsene 

på en arbeidsplass. En slik måte å tilrettelegge på kan derfor være synlig for andre 

medarbeidere og kollegaer.  

Tilrettelegging i miljøet. Samtidig som at mange av kandidatene hadde behov for 

individuell tilrettelegging på eget kontor, var det noen som hadde behov for tilrettelegging i 

miljøet på arbeidsplassen. En av disse var Asad, som hadde behov for reservert plass i 

møtelokalet:  
Kandidat Asad: En løsning som jeg fant ut da, for eksempel på universitetet eller i organisasjoner jeg 

har jobbet, er at jeg har mulighet til å sitte foran i et møterom. For eksempel, dersom det blir vist 

(informasjon) på PowerPoint, at jeg har mulighet til å sitte i dette området (foran) istedenfor dette 

området (lengre bak). For det kan være litt utfordrende for meg å se hva som står der. 

Arbeidsgiver Siri: (...) Når det gjelder plassering i møterom og sånn, så kan du passe litt på at du 

kommer tidlig nok til å få den plassen du vil. Men, du kan være trygg på at hos oss så sitter alle, de 

setter seg bakerst først.  

Kandidat Asad: Ja, nettopp. 

Arbeidsgiver Siri: Så det er nok ikke så stort problem  

Asad forteller at han har behov for å sitte foran i lokalet under møter, fordi han har 

utfordringer med å lese på avstand. Arbeidsgiver gir beskjed om at Asad har et eget ansvar 

for å komme tidsnok, slik at han kan få den plassen han ønsker. Responsen tyder på at 

arbeidsgiver ikke vil gi kandidaten tilrettelegging i form av reservert plass i et felleslokale. 
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Begrunnelsen arbeidsgiver gir, er at alle ansatte som regel setter seg bakerst først, og 

arbeidsgiver mener at det derfor ikke vil være et problem for Asad å få plass foran i lokalet. 

Problemstillingen kandidaten fremstiller, er dermed ikke reell på arbeidsplassen deres, ifølge 

arbeidsgiveren. Asad aksepterer avslaget, og det virker derfor som det ikke er noe rom for å 

videre diskutere behovet for egnet plass under møter. Tidligere var arbeidsgiver positiv til 

tilrettelegging som kunne løse utfordringer knyttet til synet hans. I denne forhandlingen 

derimot, hvor tilretteleggingen vil ta plass i en sosial setting på arbeidsplassen, får kandidaten 

en avvisende respons. Det ser derfor ut til at virksomheten aksepterer individrettet 

tilrettelegging i større grad enn sosial tilrettelegging. Elsa har også behov for tilrettelegging 

under arbeidsmøter, og tar opp dette i jobbintervjuet:  
Kandidat Elsa: Ja … og så er det jo noe sånn, under møter, hvis møteleder kunne hatt noe sånn 

kanskje teknisk hjelpemiddel som teleslynge eller streamer som kan da lette problemet med støy. For 

eksempel så finnes det en sånn, det heter rogerpenn. Det likner på en penn, også legger jeg den foran 

han som snakker,  kobler til høreapparatene mine  og får stemmen hans rett i øret mitt. 

Arbeidsgiver Siri: Mhm.  

Kandidat Elsa: Og det hjelper veldig. 

Arbeidsgiver Siri: Mhm. Vi har jo teleslynge i noen av rommene våre ... ehm. Men det finner vi jo ut 

av! Hvordan vi gjør det, ikke sant? 

Arbeidsgiver Ingvild: Det gjør vi, ja.  

Elsas utfordring med støy vil være en forstyrrende faktor både ved selvstendig arbeid 

og i andre sosiale settinger på arbeidsplassen. Under møter er det mange mennesker til stede, 

som kan gjøre det utfordrende å få med seg det som blir sagt. Elsa kommer med flere forslag 

til løsninger som kan fungere godt for henne i slike situasjoner. Arbeidsgiver kommenterer at 

de har noe av det utstyret Elsa nevner, men ser ikke ut til å ville diskutere dette noe 

ytterligere. Tilrettelegging i miljøet kan være uvant for virksomheten, eller kanskje de er 

usikre på hva andre ansatte vil synes om dette? Jeg tolker responsen som nøytral, fordi 

arbeidsgiver har muligheter til å diskutere behovet, men velger likevel å utsette denne 

problemstillingen. Arbeidsgiver virker fortsatt skeptisk når Elsa tar opp tilrettelegging i 

miljøet på et senere tidspunkt:  
Kandidat Elsa: Sånn skrivetolk og sånt det er jo ikke helt absolutt nødvendig. 

Arbeidsgiver Siri: Nei.  

Kandidat Elsa: Skrivetolk er jo en mulig tilrettelegging under møter og sånt.  

Arbeidsgiver Ingvild: Ja, det vil være nyttig ... for deg? 

Kandidat Elsa: Det kan, vil være nyttig for meg uansett, men … 

Arbeidsgiver Siri: Mhm, og da tenker jeg kanskje hvis det er et møte hvor det er mange som skal 

prate.  
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Kandidat Elsa: Ja i en sal, auditorium. Ja, da er det jo veldig fint med en sånn ... skrivetolk.  

Arbeidsgiver Siri: Mhm.  

Måten Elsa snakker om tilrettelegging på i intervjuutdraget over, tyder på at hun er 

usikker eller forsiktig med å fortelle om hva hun har behov for. Kanskje usikkerheten har blitt 

med over i samtalen etter den nøytrale responsen hun fikk på hørselsteknisk utstyr under 

møter. Elsa fremstår som noe vekslende angående behov for skrivetolk, men legger til at 

under møter vil det være nyttig for henne uansett. På denne måten har arbeidsgiver fått 

informasjon om enda en løsning på støyproblemer som kan oppstå under møter, og Elsa har 

formidlet hva hun kan trenge. Som det framkommer i intervjuutdraget, følger den HR-

ansvarlige opp behovet i større grad enn seksjonslederen. Sistnevnte legger til at skrivetolk 

eventuelt vil være aktuelt når det er flere som skal prate samtidig. På denne måten vil 

skrivetolk bare kunne benyttes i noen tilfeller, hvis det er en betingelse at det må være flere 

enn én som skal prate. Arbeidsgivers respons peker i retning av at det er lite sannsynlig at 

skrivetolk vil være et tilbud som Elsa kan benytte seg av under møter.  

For å oppsummere er sosial tilrettelegging noe som får nøytral eller avvisende respons 

av arbeidsgiver. Eksemplene som illustrerer nøytral og avvisende respons på 

tilretteleggingsbehov tilsier at arbeidsgiver ikke bare ønsker å kartlegge om kandidatene er i 

målgruppen for traineestillingen. De ser også ut til iallfall delvis å legge føringer om hva 

slags tilrettelegging arbeidsplassen kan tilby og ikke. Analysen av disse intervjuutdragene 

tegner et bilde av en virksomhet der arbeidsgivers ønske om å tilrettelegge godt for de ansatte 

farges av arbeidsgivers oppfatninger om hva slags tilrettelegging som er nødvendig og hva de 

er villige til å implementere. Utdragene gir således et innblikk i hvordan virksomheten 

forholder seg til kandidatenes sosiale tilretteleggingsbehov. Samtidig er det interessant å 

observere at Asads og Elsas behov under møter får nøytral og avvisende respons, mens Anna 

sitt behov for tolk får bekreftende respons. En tolk vil i større grad være synlig for andre og 

påvirke medarbeidere mer enn tilrettelegging under møter. Et uavklart spørsmål blir om det 

er slik at tegnspråktolk kanskje blir sett på som høyst nødvendig, mens tilrettelegging under 

møter ikke kommuniseres som like avgjørende for kandidatene.  

4. Nøytral og avvisende respons på bevegelig tilrettelegging  
To av kandidatene fremmet et behov for tilrettelegging som var relatert til situasjonen 

de befant seg i ved tidspunktet for intervjuet. Både Kine og Magdalena hadde 

funksjonsnedsettelser som de fikk for kort tid siden. Begge to var preget av smerter og har 

vært i behandling for å håndtere funksjonsnedsettelsen på best mulig måte. I tillegg snakket 

både Kine og Magdalena om å ha gode og dårlige dager om hverandre, avhengig av situasjon. 
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Kine ble blant annet dårligere etter hektiske perioder med mye fysisk belastning, mens 

Magdalena kunne ha dårlige dager litt fra og til på grunn av smerter. De formidlet erfaring 

med å ha en funksjonsnedsettelse som kan variere, der tilrettelegging vil være relatert til 

situasjon og der tilrettelegging må justeres ved behov.  

Oppfølging av tilrettelegging. I intervjuet med Kine blir tilretteleggingsprosessen 

noe som kandidaten selv må ta ansvar for å følge opp:  
Arbeidsgiver Siri: Så gjelder det å huske å bruke det da (tilretteleggingsfasiliteter), for det er litt opp 

til en selv også ... og det ... sånn som ... for din del hvis du da må legge deg og strekke deg så må du … 

jeg vil ikke komme inn til deg og fortelle deg at du nå må du legge deg ned, det må du passe på selv, på 

en måte. 

Kandidat Kine: Ja.  

I intervjuutdraget over forteller arbeidsgiver at kandidaten har et eget ansvar for å 

bruke tilretteleggingsfasilitetene som finnes på huset. Arbeidsgiver gir uttrykk for at 

oppfølging ikke er noe de er vant med å gjøre, eller har tenkt å begynne med. På bakgrunn av 

dette utsagnet kan det virke som om tilrettelegging er noe man får tilbud om, men at man selv 

er ansvarlig for å følge opp egen tilretteleggingsprosess. I jobbintervjuet med Magdalena 

forteller hun at hun gjerne vil trappe ned på egen tilrettelegging etter hvert, men legger til at 

hun vil ha behov for oppfølging i forbindelse med funksjonsnivå:  
Kandidat Magdalena: Hvis det blir aktuelt med ansettelse, så, veldig ofte er tilrettelegging er 

nødvendig, men mitt mål er å ha den funksjonaliteten som gjør at en dag i fremtiden så får jeg jobbe … 

uten å trenge sånn stillerom eller … 

Arbeidsgiver Siri: Mhm.  

Kandidat Magdalena: Ja, så jeg trenger også en slags utfordring ja ... for det er også en måte å komme 

seg med ulike sykdommer og plager, å utfordre seg sånn ... etterhvert så er jeg egentlig åpen for å for 

eksempel få strammere frister, eller fungere i større, hvis dere har åpne kontorer så kunne jeg prøve det 

etterhvert også.  

Arbeidsgiver Siri: Det har vi ikke!  

Arbeidsgiver Ingvild: Vi har bare cellekontor.  

Kandidat Magdalena: Det har dere ikke ... luksus.  

Arbeidsgiver Tone: I vår avdeling så har alle cellekontorer.  

Her beskriver Magdalena et fremtidsperspektiv, hvor hun etter hvert ser for seg at 

behovet for tilrettelegging vil avta og dermed vil hun trappe ned tilrettelegging på sikt. 

Magdalena legger frem eksempler på måter å utfordre seg på, likevel stopper dialogen opp 

ved at virksomheten ikke har åpne kontorlandskap. På et senere tidspunkt i intervjuet tar 

arbeidsgiver likevel opp tråden om Magdalenas ønske om å utfordre seg etter hvert og få 

strammere frister:  
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Arbeidsgiver Siri: Av og til er man jo flere som jobber på samme fagområde, så det går jo også an å 

eh ... kaste ... eh utfordre deg på en bestemt oppgave. Men vel vitende om at hvis du har en dårlig dag, 

så er det en annen som er litt sånn i baklandet og kan ta ... hvis det er ikke løser seg likevel, eller, så 

lenge det er avtalt på forhånd.  

Kandidat Magdalena: Nettopp.  

Arbeidsgiver Siri: Sånn at du vet det at det er en vikar, dersom det ikke funker.   

I denne forhandlingen virker det som om arbeidsgiver er positiv til å justere 

tilrettelegging etter Magdalenas funksjonsnivå, men det forutsetter at det kan planlegges. På 

denne måten kan de skaffe en vikar, som kan ta over dersom det er behov. Arbeidsgiver gir i 

denne uttalelsen uttrykk for at det ikke er så mye rom for utprøving og eventuelle utsettelser 

av oppgaver.  

Kommunikasjon om tilrettelegging. Senere i intervjuet kommer det frem at 

Magdalena har behov for god dialog med nærmeste leder:  
Arbeidsgiver Ingvild: Ja, og jeg sitter og ser på det du skrev eller du skriver en liten tekst rundt det 

med, med funksjonsevne hvor du fremhever dette behovet for å ha en god dialog med nærmeste og 

overordnede og at det kanskje er noe av det mest sen-.  

Kandidat Magdalena: (avbryter) Nei, jeg tror ikke jeg har lagt så mye i det men, litt sånn i den grad 

det funker bra og å få litt innspill så, hadde det vært ønskelig med …  

Arbeidsgiver Siri: Og alle oppgaver tildeles fra nærmeste leder, sånn at hvis du kommer i min seksjon, 

så er det jo jeg som fordeler oppgaver til deg. Da blir det jo i så fall opp til meg å passe på at vi har en 

god dialog om kapasiteten din og ikke minst at hvis du ser at dette tror jeg blir litt mye akkurat nå, så 

tar du en prat med meg ikke sant.  

Kandidat Magdalena: Jeg kan ta den praten?  

Arbeidsgiver Siri: Ja, selvfølgelig.  

Kandidat Magdalena: Ja.  

Arbeidsgiver Siri: For jeg har ikke full oversikt (mild latter).  

Kandidat Magdalena: Kanskje jeg bør ha det i bakhodet og på en måte føle meg trygg på å si ifra.  

I forkant av jobbintervjuet fikk kandidatene mulighet til å fylle ut et nettskjema med 

noen punkter om tilrettelegging de kunne tenke seg på arbeidsplassen. Den HR-ansvarlige tar 

opp ett av punktene som Magdalena har skrevet ned, som var behovet for god dialog med 

leder. Når Magdalena blir konfrontert med dette behovet, fremstår hun usikker og det virker 

som at hun prøver å nedtone eget behov. Likevel responderer arbeidsgiver positivt på denne 

forespørselen, og oppfordrer Magdalena til å si ifra hvis hun har behov for færre 

arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver virker likevel opptatt av at de skal ha en god dialog om 

arbeidskapasiteten hennes. Samtidig kan det se ut til at oppfølgingen skjer på kandidatens 

initiativ, da arbeidsgiver ikke har oversikt. En får derfor inntrykk av at kandidaten selv må 
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spørre om oppfølging, for å gjøre endringer eller justeringer i forbindelse med variasjon av 

funksjonsnivå og behov for tilrettelegging.  

I likhet med sosial tilrettelegging får også bevegelig tilrettelegging nøytral og 

avvisende respons fra arbeidsgiver. Bevegelig tilrettelegging er basert på kandidatenes ønsker 

om å kunne justere tilrettelegging etter behov og funksjonskapasitet. På denne måten er 

bevegelig tilrettelegging noe som kan justeres over tid, og tar hensyn til kandidatens situasjon 

og funksjonsnivå. Bevegelig tilrettelegging handler derfor i større grad om å identifisere 

kandidatens tilretteleggingsbehov ved ulike tidspunkt, og gjøre endringer underveis i 

arbeidsforholdet. En slik måte å tilrettelegge på virker uvant for virksomheten, og det oppstår 

derfor motstand i noen av forhandlingene. Arbeidsgiver gir varierende respons når det gjelder 

oppfølging og kommunikasjon om tilrettelegging. I noen tilfeller vil virksomheten gjerne ha 

en god dialog om kandidatenes funksjonsnivå og planlegge deretter, mens i andre tilfeller er 

det kandidatens eget ansvar å informere om og følge opp egen tilretteleggingsprosess. Det er 

derfor litt vanskelig å få tak på hvordan arbeidsgiver forstår og forholder seg til bevegelig 

tilrettelegging.  

Forståelse av funksjonshemming i forhandlinger om tilrettelegging 
Analysen kommuniserer at fysiske/teknologiske modifikasjoner og fleksibilitet på 

arbeidsplassen stort sett fikk bekreftende respons, mens sosial tilrettelegging og bevegelig 

tilrettelegging i større grad fikk nøytral eller avvisende respons. Ulik respons kan ha 

tilknytning til hvordan arbeidsgiver forstår funksjonshemming. Jeg vil derfor anvende teori 

om de ulike forståelsesmodellene for funksjonshemming for å undersøke hvilken forståelse 

som er i omløp under forhandlingene om tilrettelegging.  

Medisinsk forståelse. Kort oppsummert fokuserer den medisinske modellen på 

individuelle begrensninger og hvordan man kan forhindre og endre en slik tilstand til en 

tilnærmet «normal» funksjon (Cobley, 2018). Et slikt individuelt perspektiv kom til syne 

under flere av forhandlingene om tilrettelegging. Virksomheten hadde egne kontorer til alle 

ansatte, som betyr at medarbeiderne har hver sin individuelle sone på arbeidsplassen. I tillegg 

var det flere av kandidatene som hadde behov for tilrettelegging på kontoret i form av 

justerbart skrivebord, tilpasset arbeidsstol og datamaskin. Arbeidsgiver viste en bekreftende 

respons på disse forespørslene og hadde samtidig en positiv innstilling til å skaffe andre 

hjelpemidler, eksempelvis en iPad til Asad. På denne måten er individuell tilrettelegging i de 

fleste tilfeller noe som kan plasseres på hvert enkelt kontor, og som ikke vil påvirke noen 

andre medarbeidere. Ut i fra teori om forståelse av funksjonshemming kan det argumenteres 
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for at arbeidsgiver og arbeidsplassen som helhet har stor forståelse for individuell 

tilrettelegging, som kan reflektere en medisinsk forståelsesmodell. Dette kommer særlig til 

syne i disse sitatene fra arbeidsgiver: «Det skulle jo bare mangle at vi ikke klarer å gi deg det 

du trenger av hjelpemidler» og «Ja, og du vet jo selv hva du har behov for og hvordan du vil 

ha det».  En slik respons tilsier at arbeidsgiver respekterer og aksepterer at kandidatene har 

behov som må tilrettelegges for. Fra et medisinsk orientert perspektiv, trer individuell 

tilrettelegging frem som en måte å minske de funksjonelle begrensningene som 

funksjonsnedsettelser kan medføre. På denne måten vil tilpasset arbeidsbord, arbeidsstol, 

datamaskin, iPad og eget kontor gjøre det enklere for kandidatene å gjøre en god jobb.  

Det som trer frem i datamaterialet er kandidater som i all hovedsak var relativt 

komfortable med å fortelle om fysiske tilretteleggingsbehov og behov for hjelpemidler. Kine 

for eksempel, tok nærmest for gitt at virksomheten hadde fysiske tilpasninger implementert 

på arbeidsplassen, og dette så ut til å forenkle forespørsler om individuell tilrettelegging. Elsa 

introduserte sitt behov for eget kontor med selvsikkerhet og presiserte at det var viktig at 

kontoret hennes var skjermet for støy og småprat. I jobbintervjuet presenterer Elsa sine behov 

for fysisk tilrettelegging og arbeidsgivers respons forteller at de er lydhøre for kandidatenes 

behov for fysiske tilpasninger. Et annet eksempel er Asad, som forklarer og rettferdiggjør sitt 

behov for tilpasset datamaskin og legger til at han på denne måten slipper å få vondt i ryggen. 

Arbeidsgiver responderer bekreftende på tilretteleggingsbehovet, hvorpå Asad svarer «Ja, det 

bør jo ikke være et problem». Et slikt svar kan bety at han regnet med at denne forespørselen 

ville få en bekreftende respons. På denne måten kommer det frem at individuell 

tilrettelegging i form av fysiske tilpasninger og hjelpemidler er noe både arbeidsgiver er vant 

med og forstår, og også noe kandidatene er komfortable med å spørre om. Dette kan 

reflektere en samfunnsmessig anerkjennelse av individuell tilrettelegging i arbeidslivet, hvor 

begge parter er innforstått og vant med at funksjonelle begrensninger må legges til rette for.   

Sosial forståelse. Flere av kandidatene hadde behov for tilrettelegging i miljøet eller 

omgivelsene på arbeidsplassen. Den sosiale modellen tar utgangspunkt i at samfunnet og 

omgivelsene ikke tar hensyn til at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne bevege seg 

fritt, og dermed oppstår det sosial ekskludering på grunn av samfunnsmessige barrierer 

(Grue, 2004). Tilrettelegging i miljøet omhandlet ofte møtevirksomhet, hvor flere ansatte 

samles på ett sted. Elsa fremmet for eksempel et behov for å bruke hørselsteknisk utstyr 

under møter, og på denne måten få lyden tilknyttet høreapparatet sitt. Arbeidsgiver nevnte at 

de hadde noe hørselsteknisk utstyr på huset, men fremstod likevel skeptisk til å bruke dette 

under møter. Når Elsa fortalte at det ville være nyttig for henne med skrivetolk under møter, 
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responderte arbeidsgiver med at i så fall må det være mange som skal snakke. En slik respons 

gir et inntrykk av at hørselsteknisk utstyr kun kan brukes dersom det er flere mennesker som 

skal prate under samme møte. I lys av sosial forståelse av funksjonshemming (Grue, 2004) 

kan møtevirksomhet sees på som en barriere for Elsa som har nedsatt hørsel. Hun fremmer 

derfor et behov for å tilpasse omgivelsene ved hjelp av hørselsteknisk utstyr for å dra nytte av 

møtet på samme måte som de andre ansatte.  

Den samme avvisende responsen på tilrettelegging i omgivelsene kommer frem i 

intervjuet med Asad. Han har nedsatt syn og spør om han kan få tilegnet en plass foran i 

møtelokalet, slik at han ser det som blir presentert på PowerPoint. Arbeidsgiver avviser denne 

forespørselen og hevder at Asad må være ute i god tid, slik at han får den plassen han ønsker. 

I tillegg legger arbeidsgiver til at alle setter seg bakerst i lokalet uansett, så det vil mest 

sannsynlig være ledige plasser lengst foran. En slik respons kan tolkes som at arbeidsgiver 

har liten forståelse for at omgivelsene på arbeidsplassen kan være begrensende for de ansatte 

som har nedsatt funksjonsevne. Avslag på reservert plass i lokalet, og bruk av hørselsteknisk 

utstyr under møter kan ut ifra den sosiale forståelsesmodellen virke ekskluderende. Grunnen 

til dette er fordi kandidatene på denne måten ikke får tilgang på informasjonen som blir 

presentert under møter, samtidig som deres behov ikke blir tatt i betraktning. I datamaterialet 

tegner det seg et bilde av en arbeidsgiver som i liten grad uttrykker en sosial forståelse av 

funksjonshemming. Kandidatenes uttrykte behov for sosial tilrettelegging, for eksempel 

under møter, imøtekommes i liten grad. Virksomheten framstår som skeptisk til å tilpasse 

omgivelsene på arbeidsplassen til personer med funksjonsnedsettelser  (Molden & Tøssebro, 

2009). 

Relasjonell forståelse. Den medisinske og den sosiale modellen blir sett på som to 

motsetninger til hverandre, mens relasjonell forståelse av funksjonshemming bygger bro 

mellom modellene. I datamaterialet var det særlig to kandidater, Kine og Magdalena, som 

snakket om funksjonsnedsettelse og tilrettelegging på en måte som uttrykker et relasjonelt og 

bevegelig perspektiv. Magdalena vektla at funksjonsnedsettelsen ville bli mindre 

utslagsgivende etter hvert. Hun snakket derfor både om tilrettelegging som hun hadde behov 

for per dags dato, og om hvordan tilrettelegging kan trappes ned på sikt. Magdalena fremmet 

samtidig et behov for god dialog med nærmeste leder, slik at tilretteleggingen kunne justeres i 

forhold til funksjonsnivå. En slik bevegelig tilnærming til egen funksjonsnedsettelse og 

tilrettelegging på arbeidsplassen kan reflektere en relasjonell forståelse av 

funksjonshemming, fordi funksjonsnedsettelsen varierer i styrke og vil være mindre 

fremtredende på sikt. Arbeidsgiver støtter forslaget om god dialog mellom leder og ansatt, 
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men legger opp til at det er kandidatens ansvar å informere om eget funksjonsnivå underveis. 

En slik respons kan tilsi at arbeidsgiver ikke vil ta ansvar for en pågående 

tilretteleggingsprosess på arbeidsplassen. Samtidig åpner arbeidsgiver opp for at kandidaten 

kan ta opp eventuelle endringer som oppstår på eget initiativ. Videre er arbeidsgiver opptatt 

av å kunne planlegge og lage avtaler på hvordan tilretteleggingen skal foregå. Det fremstår 

derfor som om arbeidsgiver synes det er viktig å ha håndfaste avtaler om hvilken type 

tilrettelegging som kan tilbys, og på denne måten ser det ut til å være lite rom for justeringer 

underveis. I lys av relasjonell forståelse av funksjonshemming, hvor fleksibilitet og 

kontekstuelle forhold står sentralt (Shakespeare, 2013), kan det argumenteres for at 

arbeidsgiver er lite knyttet til en relasjonell forståelse av funksjonshemming.  

Kine presenterte, i likhet med Magdalena, sin funksjonsnedsettelse som relasjonell, 

hvorpå smerte var et varierende element. Dette resulterte i en blanding av gode og dårlige 

dager, og i den forbindelse hadde Kine behov for å strekke ut og bevege kroppen i løpet av 

arbeidsdagen. Arbeidsgiver presiserte at Kine hadde et eget ansvar for å prioritere dette 

behovet, og at det ikke var noe hun som arbeidsgiver ville følge opp. Dette er et annet 

eksempel på at kommunikasjon og oppfølging av funksjonsnedsettelser er noe arbeidsgiver 

ikke er vant med å ta ansvar for. En slik tilnærming reflekterer i liten grad en relasjonell 

forståelse av funksjonshemming, men heller en forståelse av at funksjonshemming og 

tilrettelegging er konstant og kan planlegges. 

Alt i alt kan resultatene indikere at arbeidsgiver virket å ha større forståelse for den 

medisinske tilnærmingen til funksjonshemming enn den sosiale og relasjonelle i forbindelse 

med tilrettelegging på arbeidsplassen.  

Diskusjon 
 Først vil jeg drøfte hva forhandlingene om tilrettelegging kan fortelle om hvilken 

forståelse som jobbsøkere med funksjonsnedsettelser kan møte i deres forsøk på å inkluderes 

i arbeidslivet i dag, og hvordan dette kan utgjøre betingelser for deres arbeidslivsdeltakelse. 

Til slutt vil jeg ta for meg noen av studiens begrensninger, samt presentere forslag til videre 

forskning.  

Funksjonshemming handler om den sosiale verdenen vi lever i. Goodley (2017) 

hevder at funksjonshemming kan forstås som sosialt konstruert. Dette vil si at hvordan et 

samfunn forstår og forholder seg til funksjonshemming, har stor betydning for hvordan 

personer med funksjonsnedsettelser kan leve livene sine. Mennesker som har 

funksjonsnedsettelser, har lenge blitt sosialt utstøtt, likevel har skiftet i hvordan vi forstår 
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funksjonshemming hatt stor påvirkning på hvordan personer med nedsatt funksjonsevne har 

blitt inkludert i samfunnet i dag (Jaeger & Bowman, 2005).  

Dominerende medisinsk forståelse av funksjonshemming 
I flere år ble funksjonshemming forstått i lys av en medisinsk modell som tok 

utgangspunkt i at funksjonshemming var en egenskap ved individet (Tøssebro, 2009). På 

denne måten var fokuset på de individuelle begrensningene som oppstod på grunn av sykdom 

eller skade. Den medisinske modellen er den eldste og var lenge den regjerende 

forståelsesmodellen for funksjonshemming (Tøssebro, 2004), og har preget sosialpolitikken i 

Norge på feltet (Grue, 2004). Dette kan være en av grunnene til at virksomheten responderer 

positivt på individuelle tilretteleggingsbehov. I denne studien innebar individuelle former for 

tilrettelegging ofte konkrete gjenstander som er enkle å forholde seg til, og ikke noe man 

nødvendigvis behøver å skaffe ved flere tilfeller etter ansettelsen. I forhandlingene mellom 

arbeidsgiver og jobbsøker kom det frem at det var flere av tilretteleggingsbehovene som 

enten var implementert fra før av, eller enkelt kunne skaffes og plasseres på eget kontor. På 

denne måten fikk kandidatene tilpasninger og hjelpemidler som ville gjøre det enklere for 

dem å jobbe, samtidig som arbeidsgiver investerte lite energi og tid på å legge til rette. 

Individuell tilrettelegging kan derfor sees på som en lite komplisert prosess i dette 

datamaterialet.  

En annen grunn til at virksomheten responderer positivt på individuelle 

tilretteleggingsbehov, kan være at den medisinske modellen ser funksjonshemming som et 

resultat av kroppslige begrensninger som er forårsaket av en helsetilstand (Tøssebro, 2004). 

På denne måten kan individuell tilrettelegging være enkelt å relatere til, fordi skader, sykdom 

og overbelastning er noe som kan ramme alle og enhver, uten at man har en vedvarende 

funksjonsnedsettelse. Dette var det tendenser til i intervjuet med Kine, hvor hun la frem et 

behov for tilpasset arbeidsstol. Det viste seg at arbeidsgiver Tone også kjente på de samme 

fysiske begrensningene som Kine, og brukte en tilpasset arbeidsstol selv. Behovet for 

spesifikke fysiske tilpasninger eller hjelpemidler på arbeidsplassen er derfor ikke kun 

forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser. På denne måten har arbeidsgiverne mest 

sannsynlig kjent på eller hørt om et liknende behov for  fysiske tilpasninger eller hjelpemidler 

tidligere, som kan gjøre det enklere å forstå hvorfor man har behov for individuell 

tilrettelegging. Samtidig kan noen funksjonsnedsettelser ha åpenbare konsekvenser for 

daglige arbeidsoppgaver, hverdagsliv eller kommunikasjon. Av den grunn kan det være 
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enklere å forstå at en person med nedsatt syn eller manglende hørsel behøver tilpasset 

dataskjerm eller tolketjeneste for å kunne gjøre en best mulig jobb.  

Stereotypier og negative holdninger til funksjonshemmede  
Stereotypier og negative holdninger til funksjonshemmede kan ha mye å si, spesielt i 

sammenheng med inkludering i arbeidslivet. Konstruksjonen av hva som er «normalt» eller 

«unormalt», kan bidra til å skape negative assosiasjoner og tanker om personer med 

funksjonsnedsettelser (Daruwalla & Darcy, 2005). Tidligere studier har undersøkt mulige 

årsaker til hvorfor negative holdninger til jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne oppstår. 

Kaye et al. (2011) viser at mesteparten av bekymringene til arbeidsgiver handler om å måtte 

bruke ekstra tid på tilsyn og at tilretteleggingen ville koste virksomheten dyrt. Andre 

virksomheter var skeptiske fordi de mente at tilretteleggingen som ble etterspurt, var 

unødvendig for jobben som skulle gjennomføres (Schur et al., 2014), eller at personer med 

funksjonsnedsettelser presterte dårligere enn andre (Davis, 2005). Nevala et al. (2015) 

argumenterer derimot for at slike negative holdninger til å ansette personer med 

funksjonsnedsettelser kan ha tilknytning til manglende kunnskap og forståelse av 

funksjonshemming. Negative holdninger til personer med funksjonsnedsettelser kan også 

komme av lite direkte erfaring med å ansatte jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne, slik 

Unger (2002) vektlegger.   

Hovedfunnene i analysen viser at virksomheten responderte positivt på fysiske 

tilpasninger og fleksibilitet på arbeidsplassen, men mindre positivt på forespørsler om sosial 

og bevegelig tilrettelegging. Kanskje er dette på grunn av virksomhetens medisinske 

tilnærming til funksjonshemming og mindre sosial og relasjonell forståelse av 

funksjonshemming. Samtidig kan det også skyldes at de har mer erfaring med fysiske 

tilpasninger og fleksible ordninger, enn tilrettelegging i miljøet og oppfølging av den ansattes 

behov. Forskning viser at direkte erfaring med funksjonsnedsettelser (Nevala et al., 2015) 

eller type tilrettelegging (Schultz et al., 2011) på arbeidsplassen kan ha en positiv effekt på 

holdninger til og ansettelser av personer med funksjonsnedsettelser. Den virksomheten jeg 

gjennomførte observasjoner i, ser ut til å ha en standardiserte type av tilrettelegging på 

arbeidsplassen, som gjelder for alle ansatte. Dette innebærer blant annet fleksitid, fasiliteter 

som treningsrom, hvilerom, fysioterapeut og tilpasninger av oppgaver. Arbeidsgiver 

responderte positivt på disse forespørslene, kanskje fordi virksomheten har tidligere erfaring 

med disse typene av tilrettelegging og har en innarbeidet rutine for slike forespørsler.  
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Da Asad og Elsa ba om tilrettelegging under møter derimot, var arbeidsgiver skeptisk 

og forstod kanskje ikke helt behovet for tilrettelegging i miljøet. En mulig tolkning kan derfor 

være at virksomheten ikke har erfaring med å tilby slik tilrettelegging. En annen fortolkning 

kan være knyttet til bekymringer for hvordan kollegaer skal reagere. Tidligere litteratur har 

påpekt at mennesker opplever større ubehag ved å være rundt mennesker med sensorisk svikt, 

slik som for eksempel nedsatt syn eller hørsel (Stone & Colella, 1996). Sensoriske 

funksjonsnedsettelser er ofte permanente, og av den grunn kan mennesker med nedsatt syn 

eller hørsel oppleves som mer sårbare enn andre, som igjen kan være utfordrende å forholde 

seg til for personer uten funksjonsnedsettelser. Stone & Colella (1996) hevder også at det 

finnes stereotypiske antakelser om at personer med nedsatt funksjonsevne er hjelpeløse og 

trenger spesialbehandling. Kanskje er arbeidsgiver bekymret for at kandidatene skal oppleves 

som hjelpeløse av andre kollegaer, fordi de behøver tilrettelegging i miljøet, som er synlig for 

de andre medarbeiderne.  

I tillegg til sosial tilrettelegging i miljøet, var virksomheten også noe tvilende til 

bevegelig tilrettelegging, det vil si tilrettelegging som kan variere over tid. Ettersom 

arbeidsgiverne ikke hadde direkte erfaring med ansettelse av personer med 

funksjonsnedsettelser fra tidligere, har de mest sannsynlig lite kunnskap om 

funksjonsnedsettelser generelt og hvilke typer for tilrettelegging det er behov for. Daruwella 

& Darcy (2005) hevder at hvilke holdninger man har, er en refleksjon av ens egen 

kompetanse og oppfatninger av et gitt tema. På denne måten vil man kunne forsøke å endre 

holdninger ved å introdusere ny informasjon om faktiske forhold. Magdalena og Kine 

snakket om bevegelige funksjonsnedsettelser og etterspurte også fleksible løsninger på 

tilrettelegging, med rom for å justere tilrettelegging ved behov. Arbeidsgivers respons 

illustrerte liten erfaring og kunnskap om denne måten å tilrettelegge på, ved å gi ansvaret for 

justering og oppfølging av tilretteleggingsprosessen til kandidatene. Det kan derfor være at 

denne virksomheten og norske virksomheter generelt har negative holdninger til enkelte 

former for tilrettelegging på grunn av mangelfull erfaring og kunnskap om temaet.  

Ut i fra teori om holdninger og stereotypier (Stone & Colella, 1996; Daruwella & 

Darcy, 2005) kan det argumenteres for at virksomheten har erfaring med noen generelle 

former for tilrettelegging, og er derfor positive til å innfri tilrettelegging gjennom 

fysiske/tekniske modifikasjoner og fleksibilitet på arbeidsplassen som samsvarer med deres 

ordinære tilbud. Sosial og bevegelig tilrettelegging derimot, kan være vanskeligere å forstå 

og implementere, trolig på grunn av mangelfull kompetanse og veiledning om inkluderende 

tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser. Dette kan reflektere at sosial og 
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relasjonell forståelse av funksjonshemming som er kjent i det fagpolitiske bildet, er mindre 

anerkjent i arbeidslivet fordi den medisinske forståelsen har vært den dominerende måten å 

forstå funksjonshemming og tilrettelegging på.  

Forhold som kan fremme arbeidslivsdeltakelse  
Virksomhetens medisinske perspektiv på funksjonshemming og tilrettelegging spilte 

en rolle for hvilke typer av tilrettelegging som fikk bekreftende og avvisende respons. På 

denne måten var det for det meste individuelle fysiske tilpasninger, hjelpemidler og 

fleksibilitet på arbeidsplassen som fikk bekreftende respons. En slik dominerende medisinsk 

forståelse av funksjonshemming i arbeidslivet vil kunne utelukke andre måter å legge til rette 

på, som blant annet sosial og bevegelig tilrettelegging som flere av kandidatene i 

datamaterialet etterspurte. Kunnskap og forståelse for sosial og bevegelig tilrettelegging vil 

dermed kunne utgjøre en forskjell for fremtidige jobbsøkere og deres behov for 

tilrettelegging. I tillegg vil dette opprettholde den viktige historiske utviklingen for forståelse 

av funksjonshemming.  

Den sosiale modellen, for eksempel, har vært spesielt viktig for den politiske 

bevegelsen for funksjonshemmede. Det er flere grunner til dette, blant annet fordi fokuset på 

å fjerne samfunnsmessige barrierer understreket viktigheten av sosial endring (Shakespeare, 

2013). På denne måten ble funksjonshemming sett på som et resultat av diskriminering, som 

igjen styrket lovene om antidiskriminering og rettigheter for personer med 

funksjonsnedsettelser. Et annet viktig perspektiv som vokste frem som følge av den sosiale 

forståelsesmodellen, var hvordan personer med funksjonsnedsettelser så på seg selv. Skam 

over egne individuelle begrensninger var lenge utbredt blant personer med 

funksjonsnedsettelser, men skiftet fra medisinsk til sosial forståelsesmodell ga dem en 

sterkere politisk stemme og mulighet til å bidra i egen kamp for inkludering (Shakespeare, 

2013). Slike endringer av forståelsen av funksjonshemming har vokst frem over tid og har 

resultert i politiske tilpasninger i Norge, i forbindelse med tiltak for å sikre likestilling, 

deltakelse og nedbygging av funksjonshemmende barrierer (Tøssebro, 2009). Til tross for 

målet om å bygge ned barrierer i samfunnet for personer med funksjonsnedsettelser, har 

individualistisk og medisinsk forståelse av funksjonshemmede hatt en dominerende posisjon i 

Norge (Grue, 2006). Dette har kommet til syne eksempelvis ved at oppmerksomhet er rettet 

mot tiltak for å styrke den enkeltes forutsetninger for å delta i arbeidslivet, fremfor et 

helhetlig forsøk på å gjøre arbeidslivet mer inkluderende. Et slikt sprik mellom politiske 

handlingsplaner med forankring i den sosiale modellen og samfunnstiltak som reflekterer en 
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medisinsk tilnærming, gjør det vanskelig å bidra til en inkluderende utvikling i arbeidslivet 

(Grue, 2006). 

Både IA-avtalen og traineeprogrammet er ordninger som har som mål å inkludere 

personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet (DFØ, 2020c; Arbeids- og 

sosialdepartementet, 2001), og presiserer at virksomhetene har et ansvar for å realisere dette 

målet i praksis (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2018:1). Manglende forståelse 

for nødvendig tilrettelegging blant arbeidsgivere vil kunne ekskludere fremtidige ansatte, noe 

som går imot hensikten med et inkluderende arbeidsliv. Ut ifra dette datamaterialet får man 

også inntrykk av at arbeidsgiver ikke vil involvere seg i hvordan tilrettelegging fungerer for 

den ansatte, men gjerne tar tak i eventuelle problemstillinger dersom den ansatte selv tar 

initiativ. På denne måten kan personer med funksjonsnedsettelser møte barrierer i sine forsøk 

på å inkluderes i arbeidslivet, avhengig av hvordan arbeidsplassen forstår og pleier å 

tilrettelegge for ansatte. 

Funksjonshemming er et begrep de fleste har hørt om og «vet hva er» (Tøssebro, 

2004), likevel er det ikke alle som har kunnskap og forståelse for de ulike måtene 

funksjonsnedsettelser kan opptre på, og hvilke behov jobbsøkere har i forbindelse med 

funksjonsnedsettelse på arbeidsplassen. I dette datamaterialet kan det se ut som om at norske 

statlige virksomheter har fått i oppdrag å realisere målene om inkluderende arbeidsliv, men at 

opplæring og informasjon om hvordan dette kan og bør gjøres, har uteblitt. Det er derfor helt 

avgjørende at statlige bedrifter og andre virksomheter får tilstrekkelig bakgrunnskunnskap og 

opplæring i hvordan de kan tilrettelegge og inkludere ansatte på best mulig måte. Dette 

forskningsprosjektet bidrar med innsikt i hvordan en virksomhet forholder seg til 

funksjonshemming og tilrettelegging i forbindelse med traineeprogrammet. Dersom andre 

bedrifter har en liknende tilnærming til tilrettelegging, vil dette kunne spille negativt inn på 

målet om et inkluderende arbeidsliv. Av den grunn er det hensiktsmessig å fokusere på hva 

som kan gjøres for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv for alle jobbsøkere.  

Tidligere forskning og litteratur har identifisert flere viktige forhold som fremmer 

vellykket tilrettelegging. For det første er det avgjørende at HR-personell og ledere er kjent 

med kravene for tilrettelegging, og på denne måten er bevisste på inkluderende praksis i 

forbindelse med tilrettelegging (WHO, 2011). Dette vil kanskje kunne styrke arbeidsgivers 

vilje til å bygge gjensidig tillit og forståelse for egen rolle i tilretteleggingsprosessen, som blir 

sett på som avgjørende ifølge Nevala et al. (2015). Uansett vil det være sentralt å tilby 

arbeidsgivere opplæring om funksjonsnedsettelser (WHO, 2011), slik at kunnskap om 

implementering av nødvendig tilrettelegging øker (Schultz et al., 2011). Grue (2006) påpeker 
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at det bør tas hensyn til at personer med nedsatt funksjonsevne i perioder kan ha mindre 

overskudd og kapasitet sammenlignet med andre. Av den grunn vil det være sentralt å ha 

fleksible ordninger, for å lage rom for varierende funksjonsnivå (Grue, 2006).  

Det er flere som retter fokus mot det bevegelige aspektet ved tilrettelegging, hvor 

oppfølging og justeringer er sentralt. Padkapayeva et al. (2017) vektlegger at 

tilretteleggingsprosessen bør være pågående og fleksibel, med et fokus på å evaluere 

tilretteleggingen jevnlig for å ta hensyn til endringer i helsestatus og behov hos den ansatte. 

Det fremstår derfor som at arbeidsgivers sosiale ansvar, kunnskap og forståelse for 

tilrettelegging spiller en stor rolle i forbindelse med et inkluderende arbeidsliv. I tillegg 

foreslår Prince (2017) å ha klare forventninger og åpen kommunikasjon om tilrettelegging for 

å få til en inkluderende ansettelsespraksis. Slike sentrale elementer som nevnt over, vil mest 

sannsynlig kunne bidra til mer positive holdninger til jobbsøkere med funksjonsnedsettelser 

og tilrettelegging på arbeidsplassen, som igjen kan utgjøre en viktig forskjell i utviklingen for 

et mer inkluderende arbeidsliv.  

Begrensninger og videre forskning  
Jeg vil diskutere noen begrensninger ved den gjennomførte studien, og presentere 

noen forslag til videre forskning. Først og fremst tar dette forskningsprosjektet for seg en av 

mange virksomheter som rekrutterer personer gjennom traineeprogrammet, og gir derfor kun 

en innsikt i hvordan inkluderingsdugnaden kan foregå. Et større utvalg fra ulike virksomheter 

vil dermed kunne gi et bredere bilde av hvordan tilrettelegging blir forstått og implementert 

generelt. I tillegg er det verdt å nevne at de tre representantene som gjennomførte 

jobbintervjuet, personlig aldri hadde rekruttert kandidater til traineeprogrammet før. Det er 

derfor en mulighet for at datamaterialet ble preget av nettopp dette. Samtidig er det en 

mulighet at arbeidsgiver og/eller kandidater kan ha blitt påvirket av at intervjurunden ble 

observert som en del av dette forskningsprosjektet. En konsekvens av dette kan være at 

deltakerne i studien endrer måten de oppfører seg på, noe som kalles «The Hawthorne effect» 

(McCambridge, Witton & Elbourne, 2014).  

En annen begrensning kan være sammensetningen av funksjonsnedsettelser som ble 

presentert i dette utvalget. Andre typer funksjonsnedsettelser og tilretteleggingsbehov ville 

kanskje fått en helt annen respons av arbeidsgiver, og kunne gitt andre resultater enn det som 

har blitt presentert i denne studien. Utover dette er dessuten inkluderingsdugnaden et relativt 

nytt tiltak ved tidspunktet for datainnsamlingen. Inkluderingsdugnaden ble introdusert i 2018, 

som betyr at ordningen knapt hadde pågått i ett år da observasjonen av jobbintervjuene 
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foregikk i 2019. Det er derfor sannsynlig at det har kommet flere retningslinjer siden den 

gang.  

Videre forskning bør derfor undersøke i hvilken grad regjeringen og de statlige 

virksomhetene jobber sammen for å nå målet om et mer inkluderende arbeidsliv. I tillegg vil 

det være interessant å gjøre en longitudinell studie i en bedrift, for å se hvordan 

tilrettelegging blir tatt opp ved ansettelse og fulgt opp over tid. En slik studie vil kunne 

fortelle mer om hvordan tilrettelegging fungerer i praksis, og i hvilken grad arbeidsgivere tar 

et sosialt ansvar for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet.  

Konklusjon 
Gjennom seks jobbintervjuer med kandidater med forskjellige tilretteleggingsbehov 

har jeg i dette forskningsprosjektet vist hvordan tilrettelegging blir forhandlet om og forstått i 

en jobbintervjukontekst for personer med funksjonsnedsettelser. Resultatene viser at fysiske 

tilpasninger, hjelpemidler og fleksibilitet er kjente måter å legge til rette på for ansatte. For å 

kunne tilrettelegge for flest mulig ansatte i fremtiden bør norske virksomheter rette fokus mot 

blant annet sosial og bevegelig tilrettelegging, som kandidatene løfter frem i dette 

datamaterialet. Sosial tilrettelegging kan gjøre en forskjell, ikke bare med tanke på 

arbeidsprestasjon, men også i forbindelse med å inkluderes i et fellesskap på arbeidsplassen. 

Den sosiale modellen fokuserer i stor grad på at omgivelsene skaper barrierer for mennesker 

med funksjonsnedsettelser (Grue, 2004), og derfor vil endringer i miljøet være viktig for å 

oppnå et inkluderende samfunn. I tillegg fokuserer den relasjonelle forståelsen, som står 

sterkt i norsk politikk, på å fylle gapet mellom den enkeltes forutsetninger og samfunnets 

krav til funksjon (Grue, 2006). På denne måten er inkluderende omgivelser, spesielt på 

arbeidsplassen en viktig komponent for inkluderende arbeidsliv.  

Bevegelig tilrettelegging, det vil si tilrettelegging som er fleksibel og kan tilpasses 

etter funksjonsnivå, er også en form for tilrettelegging som bør stå sentralt. Som 

datamaterialet har vist kan funksjonsnedsettelser medføre ulike utfordringer og behov, og 

dermed vil en fleksibel innstilling til tilrettelegging være fordelaktig for et inkluderende 

arbeidsliv. Noen av kandidatene poengterte at funksjonsnivået kan variere fra dag til dag. På 

denne måten kan en bestemt form for tilrettelegging fungere godt på et gitt tidspunkt, men 

ikke nødvendigvis på sikt. En pågående og fleksibel tilretteleggingsprosess som Padkapayeva 

et al. (2017) vektlegger, vil derimot kunne ta den ansattes behov i betraktning kontinuerlig, så 

lenge det ikke er en uforholdsmessig byrde for virksomheten.  
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Personer med funksjonsnedsettelser har lenge blitt behandlet annerledes. Det norske 

samfunnet har likevel rettet fokus mot et inkluderende arbeidsliv for å gi personer med 

funksjonsnedsettelser like sjanser til arbeid som andre jobbsøkere. Både IA-avtalen og 

inkluderingsdugnaden er viktige tiltak som kan utgjøre en forskjell for arbeidsdeltakelse blant 

personer med funksjonsnedsettelser. Som denne studien viser, er tilrettelegging på 

arbeidsplassen en vesentlig forutsetning for at jobbsøkere med funksjonsnedsettelser skal 

kunne delta i arbeidslivet. Likevel kan det argumenteres for at norske virksomheter kan se ut 

til å ha et dominerende medisinsk perspektiv på funksjonshemming og tilrettelegging, basert 

på resultatene i dette forskningsprosjektet. En slik dominerende medisinsk forståelse vil 

kunne fremme fysiske tilpasninger, hjelpemidler og fleksibilitet på arbeidsplassen, men også 

utelukke andre former for tilrettelegging, som blant annet sosial og bevegelig tilrettelegging.  

Denne studien understreker viktigheten av å se alle ansatte som unike individer med 

ulike forutsetninger, som behøver tilrettelegging tilpasset sine behov. Videre har denne 

studien, i likhet med tidligere forskning (Prince, 2017; Nevala et al., 2015; Padkapayeva et 

al., 2017), presentert flere elementer som er sentrale for en vellykket tilretteleggingsprosess, 

som blant annet forståelse, kunnskap, støtte og åpen kommunikasjon om funksjonshemming 

og tilrettelegging, samt en fleksibel og kontinuerlig vurdering av hvilke behov den ansatte 

har. På denne måten kan et samspill mellom politiske tiltak, HR-personale og rekrutterende 

arbeidsgivere være fordelaktig for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv, hvor jobbsøkerens 

forutsetninger og behov for tilrettelegging blir ivaretatt.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykkeskjema for virksomhet 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet «HIRE»? 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få bedre innsikt i hvordan 
ansettelsesprosesser foregår i det norske arbeidsmarkedet, og vi er særlig interessert i spørsmål knyttet til 
arbeidsinkludering og personer med fysiske og med psykososiale funksjonsnedsettelser.  
I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 
 
Formål 
Hensikten med prosjektet er å bidra med økt innsikt i arbeidsgiveres inkluderingspraksiser overfor unge med 
funksjonsnedsettelser. Prosjektet vil gi grunnlag for politikk og virkemidler som kan bidra til å inkludere 
personer med funksjonsnedsettelser i arbeidsmarkedet. Dette gjør vi i aktivt samarbeid med NAV, primært via 
arbeidslivssentrene.  
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Det er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet som er ansvarlig for prosjektet. 
Bjørn Hvinden er prosjektleder. Forsker Janikke Solstad Vedeler og masterstudentene Elif Taylan og Nora 
Framstad skal arbeide med denne del-studien av de beslutninger arbeidsgiver tar i etterkant av et jobbintervju.  
HIRE er finansiert av Norges forskningsråd. 
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du som jobbsøker sier ja til å delta i prosjektet, vil det innebære at Nora Framstad får lov å være med å 
observere jobbintervjuet og i etterkant samtale med deg om dine erfaringer med jobbintervjuet.  
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å 
oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser 
for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  
	
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det vil være forskergruppa tilknyttet 
prosjektet HIRE som vil ha tilgang til opplysningene.   
Navnet og kontaktopplysningene dine vil forsker Janikke Solstad Vedeler erstatte med en kode som lagres på 
egen navneliste adskilt fra øvrige data. Datamaterialet vil lagres på en forskningsserver. 
 
Både virksomheten, arbeidsgiver og søker vil være sikret full konfidensialitet. Det vil si at ingen opplysninger 
skal tas med i formidlingen fra prosjektet som kan spores tilbake til enkeltpersoner. Vi vil ikke framstille 
virksomheten med navn, heller ikke jobbsøkeren. 
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 31. desember 2021. Da vil lydopptaket av intervjuet slettes. 
Transkripsjonene, som blir lagret uten gjengivelse av eller tilkobling til navn, vil bli oppbevart for å muliggjøre 
vitenskapelig reanalyser etter at prosjektet er avsluttet.    

Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
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- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet har NSD – Norsk senter 
for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Janikke Solstad Vedeler – janikke.s.vedeler@oslomet.no eller tlf. 97 79 73 23  
• Vårt personvernombud Ingrid Jacobsen – personvernombud@oslomet.no 
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller telefon: 55 58 

21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Hvinden     Janikke Solstad Vedeler 

Prosjektansvarlig                 Forsker 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet HIRE, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg 

samtykker til: 

 

¨ å delta i intervju og å bli observert under jobbintervju 

 

¨ at det gjøres lydopptak av samtalen  

 

¨ at transkripsjonen av samtalen (lagret uten gjengivelse av eller tilkobling til navn) deles med andre 

forskere i HIRE samt kan lagres etter prosjektslutt  

 

 

Signatur_______________________________________________________________ 

Ev. tlf.nr. om du vil delta i et 5-minutters intervju om dine erfaringer:______________ 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykkeskjema for kandidater  
	

	

Vil du delta i forskningsprosjektet «HIRE»?	

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få bedre innsikt i hvordan 

ansettelsesprosesser foregår i det norske arbeidsmarkedet, og vi er særlig interessert i spørsmål knyttet til 

arbeidsinkludering og personer med fysiske og med psykososiale funksjonsnedsettelser.  

I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Hensikten med prosjektet er å bidra med økt innsikt i arbeidsgiveres inkluderingspraksiser overfor unge med 

funksjonsnedsettelser. Prosjektet vil gi grunnlag for politikk og virkemidler som kan bidra til å inkludere 

Kjære	jobbsøker,	

Du har blitt innkalt til jobbintervju til en stilling ved x.  

 

Virksomheten deltar i forskningsprosjektet «HIRE», som handler om ansettelsesprosesser og inkluderende 

arbeidsmiljø.  

 

Jobbintervjuet er en viktig arena der jobbsøkers kvalifikasjoner settes i sentrum, men der også arbeidsplassen som 

inkluderende og arbeidssøkers eventuelle behov for tilrettelegging tematiseres. Det siste har vi liten kunnskap om. 

Vil du være med å bidra til mer kunnskap om hvordan det snakkes om dette i jobbintervjuer?  

 

Kort fortalt innebærer din deltakelse at undertegnede, Nora Framstad ved NOVA, får lov å observere 

jobbintervjuet du deltar i.  

 

Jeg vil ta lydopptak av jobbintervjuet. Lydopptaket vil bare brukes i forskningsprosjektet, det vil ikke deles med 

eller på noen måte være tilgjengelige for arbeidsgiver i etterkant. Det vil dermed ikke ha noen innflytelse på 

arbeidsgivers vurdering av ditt kandidatur til jobben du søker på.  

 

Både virksomheten, arbeidsgiver og du som søker vil være sikret full konfidensialitet. Det vil si at ingen 

opplysninger skal tas med i formidlingen fra prosjektet som kan spores tilbake til enkeltpersoner.  

 

I etterkant av intervjuet, vil jeg gjerne ta en kort samtale med deg om hvordan du opplevde jobbintervjuet. Dette 

kan f.eks. gjøres på telefon. 

 

Under følger mer detaljert informasjon om målene for forskningsprosjektet, om hva det vil innebære å delta og 

om dine rettigheter. 

 

Du kan si ifra på jobbintervjudagen om du ønsker å være med. 

Vennlig hilsen 

Nora Framstad  

Tlf.nr: 41043794  
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personer med funksjonsnedsettelser i arbeidsmarkedet. Dette gjør vi i aktivt samarbeid med NAV, primært via 

arbeidslivssentrene.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Det er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet som er ansvarlig for prosjektet. 

Bjørn Hvinden er prosjektleder. Forsker Janikke Solstad Vedeler og masterstudentene Elif Taylan og Nora 

Framstad skal arbeide med denne del-studien av de beslutninger arbeidsgiver tar i etterkant av et jobbintervju.  

HIRE er finansiert av Norges forskningsråd. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du som jobbsøker sier ja til å delta i prosjektet, vil det innebære at Nora Framstad får lov å være med å 

observere jobbintervjuet og i etterkant samtale med deg om dine erfaringer med jobbintervjuet.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å 

oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser 

for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

	

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det vil være forskergruppa tilknyttet 

prosjektet HIRE som vil ha tilgang til opplysningene.   

Navnet og kontaktopplysningene dine vil forsker Janikke Solstad Vedeler erstatte med en kode som lagres på 

egen navneliste adskilt fra øvrige data. Datamaterialet vil lagres på en forskningsserver. 

 

Både virksomheten, arbeidsgiver og søker vil være sikret full konfidensialitet. Det vil si at ingen opplysninger 

skal tas med i formidlingen fra prosjektet som kan spores tilbake til enkeltpersoner. Vi vil ikke framstille 

virksomheten med navn, heller ikke jobbsøkeren. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 31. desember 2021. Da vil lydopptaket av intervjuet slettes. 

Transkripsjonene, som blir lagret uten gjengivelse av eller tilkobling til navn, vil bli oppbevart for å muliggjøre 

vitenskapelig reanalyser etter at prosjektet er avsluttet.    

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 
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Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet har NSD – Norsk senter 

for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Janikke Solstad Vedeler – janikke.s.vedeler@oslomet.no eller tlf. 97 79 73 23  
• Vårt personvernombud Ingrid Jacobsen – personvernombud@oslomet.no 
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller telefon: 55 58 

21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Hvinden     Janikke Solstad Vedeler 

Prosjektansvarlig    Forsker 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet HIRE, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg 

samtykker til: 

 

¨ å delta i intervju og å bli observert under jobbintervju 

 

¨ at det gjøres lydopptak av samtalen  

 

¨ at transkripsjonen av samtalen (lagret uten gjengivelse av eller tilkobling til navn) deles med andre 

forskere i HIRE samt kan lagres etter prosjektslutt  

 

 

Signatur_______________________________________________________________ 

Ev. tlf.nr. om du vil delta i et 5-minutters intervju om dine erfaringer:______________ 
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Vedlegg 3: Godkjenning av forskningsprosjektet HIRE  
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