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Sammanfattning 
 
Funktionshinder och arbete bildar tillsammans ett aktuellt ämne som ses behöva ökade 
kunskaper för att nå Sveriges målsättning om ”Ett arbetsliv för alla”. Inom området diskuteras 
hur och vad som kan genomföras i syfte att minska det utanförskap och fördomar som kan 
finnas. 
Idag finns möjligheten för individer med funktionshinder att arbeta i en anpassad 
arbetssituation. För att uppmärksamma individens egen upplevelse av ovanstående valde 
författarna att genomföra en kvalitativ studie med syfte att beskriva individens upplevelse av 
att arbeta i en anpassad arbetssituation. Författarna använde målinriktat urval och genomförde 
därefter ostrukturerade intervjuer med tio informanter som arbetar i en anpassad 
arbetssituation, vilka berättade och delgav sina upplevelser. Studien resulterade i tre 
övergripande teman, Bemötande, Delaktighet och Förändrad arbetssituation. Inom dessa 
teman presenteras informanternas upplevelser av att vara utsatt till följd av att arbeta i en 
anpassad arbetssituation. Upplevelsen beskrivs både som positivt och negativt. Den anpassade 
arbetssituationen upplever informanterna vara en förutsättning för att kunna arbeta. 
Anpassningen förändrar arbetsrollen och upplevs ge en känsla av begränsning på 
arbetsmarknaden. Bemötandet på den anpassade arbetsplatsen beskriver informanterna kan 
vara både som stöd eller hinder. 
 
Nyckelord: anpassad arbetssituation, arbetsterapi, funktionshinder, klientperspektiv 
 



 

 

Summary 
To work in an adapted work situation -ten individuals tell their stories. 
 
Disability and work, put together, becomes a burning question that requires further knowledge 
for to reach the goal in Sweden; “A working life for everyone”. In this subject it is discussed 
how and what there needs to be done to reduce the gap, the prejudice and the feeling of 
alienation which there may occur. 
In today people with a disability are given an opportunity to work in an adapted work 
situation. To observe the individuals own experience of the question mentioned before the 
authors chose to do a qualitative study with the aim to describe the individual’s experience of 
working in an adapted work situation. The authors used a purposeful sampling and made 
unstructured interviews with ten individuals who expressed their experiences. The result is 
presented within three themes, Treatment, Participation and Changed work situation which 
present the individuals experience of being exposed because of the adapted work situation. 
The experience is described as both positive and negative. The individuals experience the 
adapted work situation as a necessary condition to be able to work. The adaption changes the 
worker roll and is experienced as a feeling of being limited on the labour market. The 
treatment at the working site is described as being either supportive or non-supportive. 
 
Keywords: adapted work situation, client perspective, disability, occupational therapy 
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Inledning 
”Vem vill vara den som drar ner resultat, orsakar förseningar eller sinkar en arbetskamrat?  
– Ingen!” (Arbetslivsinstitutet, 2006, s.19). 
Citatet är hämtat ur skriften ”Anställningsbar – Vem håller måttet?” utgiven av 
Arbetslivsinstitutet 2006 där senaste forskning runt temat ”Ett arbetsliv för alla” presenteras. 
En stor del av satsningen var att studera utsatthet i arbetslivet med särskilt intresse riktat mot 
funktionshinder och arbetsliv då man sett att detta är ett starkt eftersatt forskningsområde.  
Inom området har det även skrivits rapporter vars syfte bland annat är att inspirera till vidare 
forskning kring funktionshinder och arbetsliv (Arbetslivsinstitutet 2007). 
Nordell (2006) anser att vi idag lever i ett samhälle med höga krav och högt tempo. 
Arbetsmarknaden är tävlingsinriktad och kompetens och färdigheter ses som varor med bäst-
före datum. Folk slås p.g.a. detta ut från arbetslivet. Att samhället utvecklas har vissa negativa 
baksidor, som leder till diskriminering på arbetsmarknaden vilket drabbar människor med 
funktionshinder. Detta leder till ökat problem med utanförskap i samhället. 
 
För att underlätta övergången från det utanförskap som kan finnas menar 
arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (2007), i en intervju i tidsskriften 
Arbetsterapeuten, att man bland annat måste arbeta för att bryta ner fördomar som kan finnas 
hos arbetsgivare. ”Alla som kan och vill måste ha rätt till jobb” säger han och menar att 
regeringen måste jobba intensivt för att underlätta för individer med funktionshinder på 
arbetsmarknaden. 
 
I boken Den handikappande arbetsmarknaden (Rådet för arbetslivsforskning, 2000) tas 
aspekten upp att människan vill, kan och är kapabel till att ta eget ansvar och ska därför göras 
delaktig i de processer hon befinner sig i. Vidare talar de om begreppet empowerment, 
egenmakt och att det är en process från att vara beroende till oberoende. De delar in det i olika 
nivåer; individuell, organisatorisk och samhällsnivå och menar på att oavsett nivå så är det 
individens egen röst som ska vara i fokus för att kunna påverka sina möjligheter på 
arbetsmarknaden. 
 
I dagens samhälle ses alltså individer med funktionshinder och arbete vara ett problemområde 
där mer arbete för förbättring behövs. Det förs många diskussioner för hur och vad man kan 
genomföra i syfte att minska det utanförskap och fördomar som kan finnas runt 
funktionshinder och arbete. 
Fördjupade kunskaper inom detta område kan leda till att situationen på arbetsplatsen och 
arbetsmarknaden kan uppmärksammas och förbättras för individer med funktionshinder.  
Författarna blev intresserade av området funktionshinder och arbetsliv i samband med praktik 
och en kurs i arbetsrehabilitering under arbetsterapeututbildningen. Vid dessa tillfällen kom vi 
i kontakt med individer som uttryckt svårigheter på arbetsplatsen till följd av funktionshinder. 
När författarna påbörjade en litteraturgenomgång som visade att forskning kring individens 
egen upplevelse av att arbeta i en anpassad arbetssituation var begränsad så lades en grund till 
uppsatsämnet. 
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Bakgrund 

Arbete som rättighet 
Statens Offentliga Utredningar (SOU) presenterar i boken ”Arbetskraft” vilka mål och 
rättigheter vi i Sverige har att arbeta efter. De flesta välfärdsstater ser arbete som en rättighet, 
vilket innebär att ingen ska behöva gå utan arbete. I vår svenska regeringsform framgår rätten 
till arbete och att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den offentliga verksamheten ska även 
verka för att människan ska uppnå jämlikhet och delaktighet i samhället och motverka 
diskriminering av människor på grund av funktionshinder. Dessa målsättningar är inte rättsligt 
bindande, utan regelns uppgift är att betona betydelsen av insatser för att människor inte ska 
ställas utanför arbetsmarknaden (SOU 2003:95). 
 
Här i Sverige är målsättningen att alla människor med funktionshinder och nedsatt 
arbetsförmåga ska ha arbete i samma utsträckning som andra och för det finns 
Arbetsmarknadspolitiska program som ska bidra till att den målsättningen uppnås (SOU 
2003:95). Regeringen presenterar dock i ett regleringsbrev för sitt uppgiftsområde 
Arbetsmarknad 2007 (Arbetsmarknadsverket 2007) att arbetskraftdeltagandet för personer 
med funktionshinder är betydligt lägre jämfört med övriga befolkningen. 
 
I första hand är rätten till arbete en politisk fråga och dagens arbetsmarknad består av ett 
flertal aktörer som har ett ansvar att rätten ska förverkligas. Detta gäller både 
arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra organisationer som på olika sätt påverkar 
utvecklingen på arbetsmarknaden (SOU 2003:95). Sett till regeringsbeslut framgår det att 
flera av de myndigheter som har ett särskilt ansvar för att genomföra handikappolitiken ska 
medverka till att underlätta och möjliggöra att fler personer med funktionshinder ges 
möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Inom ramen för sitt ansvar står att 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolverket och Socialstyrelsen ska formulera en 
gemensam strategi för hur fler personer med funktionshinder skall kunna försörja sig genom 
eget arbete. En för individen viktig utgångspunkt som här presenteras är att myndigheternas 
insatser koordineras bättre och att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt 
(Arbetsmarknadsverket 2007).    
 
I FN:s standardregler framgår att förutsättningar ska skapas för människor med 
funktionsnedsättning så att de ska kunna utnyttja sina mänskliga rättigheter. Reglerna 
framhåller förutom att de inte får diskriminera personer med funktionshinder inom 
arbetsområdet, att staterna bör ge stöd på olika sätt t.ex. genom yrkesutbildning, 
kvoteringssystem, lån eller bidrag till småföretag och ekonomiskt bistånd. Vidare ska 
arbetsplatser utformas och anpassas så de blir tillgängliga, hjälpmedel och ny teknik ska även 
vara lättillgängliga (Rådet för arbetslivsforskning 2000). 
Vidare framgår tydligt i standardreglerna att för rätten till arbete krävs det insatser från 
samhället. Detta för att ha möjligheter att nå målet som säger att alla ska ha jobb på den öppna 
arbetsmarknaden. För människor vars behov inte kan tillgodoses på den öppna marknaden kan 
anställning med särskilt stöd vara aktuellt. Med FN:s standardregler som grund har EU och 
arbetsmarknadens parter antagit en strategi om funktionshindrades delaktighet i samhället och 
även här framhävs vikten av företagens sociala ansvar och att det finns ett stort värde i att 
öppna arbetslivet för människor med funktionshinder (SOU 2003:95). 
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Utifrån perspektivet att det krävs insatser och arbete från samhället och dess olika aktörer för 
rätten till arbete framgår det i publikationen ”ArbetsKraft – betänkande av 
Lönebidragsutredningen” (SOU 2003:95) att företagens verksamhet inte enbart får styras av 
ekonomiska intressen utan att de även har ett socialt ansvar som bygger på lagar;  
* Lagen om anställningsskydd, LAS, innebär att arbetsgivaren måste ha en saklig grund att 
hänvisa till vid uppsägning och att innan uppsägning ska alla möjligheter till omplacering vara 
utredda. 
* Arbetsmiljölagen kräver att arbetsförhållandena ska anpassas till varje människas fysiska 
och psykiska förutsättningar. Detta innebär individuella anpassningar av arbetsmiljö och 
arbetsförhållanden för att förhindra utslagning och utestängning från arbetslivet. 
* Lagen om förbud mot diskriminering innehåller förbud mot både direkt och indirekt 
diskriminering och gäller till förmån för såväl arbetstagare och arbetssökande som för den 
som gör arbetspraktik eller har utbildning på en arbetsplats, det vill säga utan att vara anställd 
(SOU 2003:95). 

Individ och arbete 
Model of Human Occupation (MoHO) är en arbetsterapeutisk modell där människan ses 
utefter ett helhetsperspektiv och fokuserar samt förklarar vikten av arbete och aktivitet. 
Modellen fokuserar på görande, ”doing” som består av fyra faktorer; Motivation; Vad är det 
som motiverar mig att utföra en aktivitet? Livsmönster; Vilka roller och vanor ingår i min 
vardag? Känner jag mig tillfreds med dessa? Utförandekapacitet; Vad är mina motoriska och 
sociala förutsättningar för att välja en viss aktivitet? Miljöpåverkan; Miljön har en stor 
betydelse för hur jag väljer att utföra en aktivitet. Är den fysiska miljön runt omkring 
stimulerande? Består den sociala miljön av människor som ger mig trygghet och 
uppbackning? (Kielhofner 2008). 
 
Vidare menar Kielhofner (2008) att vi, vid vårt val av aktivitet, styrs utifrån viljekraft, 
volition, vänjande, habituation, samt utförande mind-brain-body/performance capacity. 

• Viljekraft innefattar uppfattningen om den egna förmågan, värderingar, intressen och 
val. Det som vi gör bra och känner att vi har förutsättningar för att klara av, har vi ofta 
en försmak att välja. 

• Vänjande består av roller och vanor. Vilka eller vilken roll förväntas vi ”axla” när vi 
utför aktiviteten? Vilka vanor kommer med aktiviteten? 

• I begreppet utförande räknas motoriska färdigheter, processfärdigheter och sociala 
färdigheter in. Våra olika förutsättningar både begränsar och breddar vårt sätt att tänka 
vid val av aktivitet. Oftast behöver man både de motoriska och de sociala 
färdigheterna för att känna tillfredsställning i sitt aktivitetsutförande. 

 
För att vilja delta i aktivitet krävs det att den har en social betydelse och Kielhofner (2008) 
menar även att arbete är en grundläggande faktor för en människas välbefinnande. Arbetet 
sätter upp ramar för individens vardag, vilket leder till att den blir mer strukturerad. Vidare 
bör arbetet ses som en utmaning, någonting som kräver engagemang och som ger bekräftelse 
på vår kompetens i gengäld.  Arbetet ger oss även en identitet i form av en arbetsroll. Med en 
roll följer rollförväntningar och krav på människan, som att utföra olika uppgifter och att 
använda tiden på rätt sätt. Den sociala miljön, oftast bestående av kollegor, har stort 
inflytande på beteendet kopplat till arbetsrollen. 
Individer med funktionshinder har efter återgång till arbete beskrivit att det inneburit en 
känsla av välbehag, kamratskap och ökat självförtroende. Arbete var på så sätt nära relaterat 
till deras självförtroende (Isaksson-Mettävainio & Ahlgren 2004). 
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Kielhofner (2008) använder begreppet Social anpassning och framhäver att om individens sätt 
att sköta sina arbetsuppgifter inte överensstämmer med omgivningens riskerar hon att inte 
uppfylla de sociala krav på hur man skall uppträda. Individer med någon typ av 
funktionsnedsättning upplever enligt Kielhofner att de ofta begränsas från vissa roller på 
grund av samhälleliga attityder och kan då uppleva att de är förvisade till en oönskad eller 
nedsatt roll. Därmed kan dessa individer ofta uppleva att deras roller begränsar dem socialt. 
 
International Classification of Function, Disability and Health (ICF) är ett system utvecklat av 
världshälsoorganisationen (WHO) vars syfte är att införa ett standardiserat språk och en 
struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Genom ICF:s begrepp beskrivs hur 
faktorer som deltagande och aktivitet samt kroppsfunktioner och kroppsstrukturer påverkar 
individens möjlighet att utföra arbete i en viss miljö (Socialstyrelsen 2003).  
Då det finns hinder kan situationen förbättras genom förändringar hos individen, i uppgiften 
eller i omgivningen. Hinder kan avlägsnas eller minskas genom insatser i arbetsplatsens 
fysiska eller psykosociala miljö, i arbetsuppgiftens innehåll eller i de individuella 
förutsättningarna (Arbetsförmedlingen 2007). Ett exempel på omgivningsfaktorer som är 
relaterade till arbete är värderingar på arbetsplatsen, fysisk miljö, krav på arbetsuppgifter, 
attityder och stöd från medarbetare, lön, yrkesstatus i samhället och arbetsbörda 
(Socialstyrelsen 2003). 
 
MoHO och ICF betonar båda arbetets betydelse för hälsan och har många närliggande 
begrepp där deltagande är ett centralt sådant. Vidare menar de på att hälsotillstånd, individens 
egenskaper och miljön påverkar individens deltagande i aktivitet och att alla faktorer har ett 
dynamiskt förhållande (Kielhofner 2008). 
 
Vikten av att ha ett arbete och den sociala betydelsen av att arbeta lyfts fram i en studie där 
individer som ett år efter att de deltagit i arbetsrehabilitering berättar om sina 
arbetserfarenheter. De ses ha en stor vilja av förändring och att få möjligheten att arbeta 
beskrivs som viktig då dagarna som sjukskriven upplevdes monotona. Arbetet ses här vara en 
väg till förändring och att träffa andra personer, vilket ofta arbetsplatsen bidrar till, ansågs 
vara viktigare än att delta i de aktiviteter som erbjöds under rehabiliteringsprocessen 
(Wallstedt-Paulsson, Erlandsson, Eklund 2007). 

Arbete och funktionshinder 
Belyser man situationen på arbetsmarknaden ses närmare var femte inskriven vid 
arbetsförmedlingen ha ett funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga. Samtidigt som antalet 
ökar är arbetstillfällena små och endast varannan individ med funktionshinder och nedsatt 
arbetsförmåga är sysselsatt (Arbetsmarknadsverket 2006). 
 
Enligt SCB:s beräkningar upplever sig en miljon människor i Sverige ha ett funktionshinder. 
Det anses vara en oerhört stor grupp och antalet förmodas växa, beroende på den ökade takten 
i samhället. Ämnet diskuteras i skriften Anställningsbar – vem håller måttet? 
(Arbetslivsinstitutet 2006) där senaste forskningen kring temat ”Ett arbetsliv för alla” 
presenteras. Här nämns faktorer som stress, höga krav och slimmade organisationer som 
bidragande orsak till att allt fler människor inte orkar och på så sätt slås ut från 
arbetsmarknaden. I skriften menar Nordell (2006) att det är när man kan och vill komma åter 
in i arbetslivet som problemen uppstår och att man inte alltid släpps in, speciellt om man då 
har något som uppfattas som ett funktionshinder. Det är då skriften presenterar att individen 
har möjlighet att välja funktionshinderfilen. Uttrycket är skapat av Nordell med syfte att 
beskriva var bland annat arbetssökande individer med funktionshinder, långvarigt sjuka som 
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nu är friska, långtidsarbetslösa och tidigare deprimerade individer kan placeras sett till dagens 
arbetsmarknad. Dessa individer anses i dagens samhälle inte alltid som anställningsbara men 
om de accepterar att placera sig under funktionshinderfilen så finns de under en speciell kvot. 
Denna kvot kan då bli deras väg och möjlighet för att komma in i arbetslivet, eftersom man 
genom att tillhöra kvoten får hjälp av projekt som ex lönebidrag. ”Bekänn alltså ditt 
funktionshinder, oavsett om du tycker dig ha något eller inte, och du kan få hjälp” (s 20.) För 
den enskilde individ som godtar att placera sig under funktionshinderfilen kan det dock 
innebära att man får en stämpel eller etikett på sig som många inte alls vill ha (Nordell 2006). 
 
I takt med ökade krav på arbetsmarknaden angående vem som passar in ser samtidigt Nordell 
(2006) att många enklare, rutinarbeten har försvunnit. Idag innebär arbetslivet flertalet ökade 
krav; Arbetstagaren ska förutom utbildning vara självständig, flexibel, snabb, resultatinriktad 
och ha ett utseende som är accepterat. Dessa krav är många gånger omöjliga att leva upp till 
för en person med funktionshinder, på så sätt utestängs de från arbetsmarknaden menar 
Nordell. 
 
Jansson (2005) beskriver i ”Hinder och stöd för arbetsåtergång ur ett miljöperspektiv – 
tidigare arbetslösa sjukskrivnas upplevelser”, hur deltagarna genom attityder och bemötande 
upplevt misstro och ifrågasättning från arbetskamrater. Vidare skildrar studien informanternas 
upplevelse av egocentrism på arbetsplatsen och att den ökat efter återgång till arbete på grund 
av sjukskrivning. Avundsjuka kan uppstå från arbetskamrater då arbetsplatsanpassning i form 
av begränsad arbetstid och begränsade arbetsuppgifter är en del av åtgärden. Nyfikenheten 
från arbetskamraterna skapar en form av utanförskap hos individen. Även Börjesson (2006) 
beskriver en återkommande problematik vid återgång till arbetslivet. Individen möts ofta av 
flera svårigheter så som ovilja från arbetsgivare att anpassa arbetsplatsen samt osäkert socialt 
stöd från omgivningen. Isaksson-Mettävainio och Ahlgren (2004) presenterar däremot i sin 
studie att flertalet individer upplevde att arbetskamraterna accepterat anpassningen, men att 
det fanns situationer där individerna känt sig osäkra på hur mycket kollegorna skulle 
acceptera av förändringar på arbetsplatsen. 
Arbetslivsinstitutet (2006) rapporterar inom temat ”Ett arbetsliv för alla” bristande anpassning 
mellan de individuella förutsättningarna och arbetskrav, som en förklaring till att det idag 
råder hög arbetslöshet bland personer med funktionshinder. 

Anpassad arbetssituation 
Arbetsmarknadsstyrelsen har tillsammans med andra myndigheter ett särskilt ansvar för att 
medverka till att personer med funktionshinder ges möjlighet att försörja sig genom eget 
arbete (Arbetsmarknadsverket 2007). Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom 
Arbetsförmedlingen arbetar mot detta mål och arbetet bedrivs av olika specialfunktioner där 
arbetsterapeuten är en av dem.  
Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är ”målet med arbetsterapi att främja 
patient/kundens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och 
behov och i förhållande till omgivningens krav” (FSA, 2005, s.9)  
 
Isaksson-Mettävainio (2005) anser att arbetsterapeutyrkets utbildningsbakgrund, ett 
klientcentrerat arbetssätt och kunskap om motivation, arbetsförmåga och krav anses ge goda 
möjligheter att höja kvalitén i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och bidra till ett bra stöd 
för arbetssökande individer med funktionshinder. Vidare belyser Isaksson-Mettävainio att 
människor med funktionshinder ofta får ett sämre självförtroende. Vid anpassning av 
arbetsplats är det därför viktigt att utforma den så att man trots anpassning, blir en respekterad 
och accepterad medarbetare. 
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Att anpassning sker efter individens behov är viktigt för att nå positiva resultat, vilket framgår 
i Wallstedt-Paulsson et al. (2007) artikel. Vidare beskrivs de relationer som uppstår vid 
rådgivning kring en anpassning vara mycket viktiga.  Detta för att fastställa individens 
speciella intresse, kapacitet och vilka aktiviteter som han/hon ser som meningsfulla. En 
relation som nämns som viktig är bland annat den mellan individ och arbetsterapeut. 
 
Arbetsterapeutens främsta uppgift inom arbetslivsinriktad rehabilitering är att klargöra 
arbetsförutsättningar och anpassa arbetssituationen efter individens förutsättningar (Isaksson-
Mettävainio 2005). ”Anpassa din arbetssituation”, är en tjänst från Arbetsförmedlingen som 
syftar till att möjliggöra ett aktivt arbetsliv för den som har nedsatt arbetsförmåga genom en 
anpassning av arbetsplatsen. Det övergripande syftet är att öka arbetskraftutbudet samt 
motverka långtidsarbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden. Tjänsten vänder sig till 
personer med nedsatt arbetsförmåga som ska börja ett arbete, studera, starta eget företag eller 
delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som behöver hjälp att anpassa sin arbetsplats, 
arbetsplatsuppgifterna eller arbetsmiljön. Råd och hjälp tillhandahålls av arbetsförmedlingens 
specialister som arbetar med tjänsten (Arbetsförmedlingen 2008). Arbetsterapeuten är en av 
dessa specialister. En analys av den arbetssökandes personliga resurser och förmågor görs och 
utifrån detta fattas beslut om vilka av följande anpassningar som kan vara aktuella att 
genomföra; anpassning med hjälp av arbetshjälpmedel, anpassning av arbetsuppgifter, 
personligt biträde, lönebidrag eller annat stöd. (I. Jansson, personlig kommunikation, 17 
september, 2007). 
 
Syftet med lönebidrag är att underlätta för personer med funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga att få eller i vissa fall behålla en anställning där den enskildes kompetens och 
färdigheter tas tillvara och där funktionshinder och nedsättning i arbetsförmåga beaktas. Detta 
syftar att möjliggöra anställning på den reguljära arbetsmarknaden för personer med 
funktionshinder. Arbetsgivaren som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga kan 
kompenseras ekonomiskt. Lönebidrag kan lämnas för högst fyra år (Arbetsmarknadsverket, 
2006). 
 
Anställda inom Arbetsförmedlingen har ett internt informations- och arbetsstöd vilket kallas 
Verkets Interna Sidor (VIS). Detta kan jämföras med en metodbok som endast finns 
tillgänglig för de anställda, vilken skall informera, vägleda och ge direktiv. 
Metodbeskrivningar finns som är riktade till arbetsterapeutens arbete och dessa har 
utgångspunkter i både MoHO och ICF. Bedömningen skall enligt vad som presenteras i VIS 
ske efter kunskap om fysiska, psykiska och sociala faktorer i arbetsuppgift och miljö satta i 
relation till den enskildes resurser. Flera av de bedömningsinstrument som används är 
baserade på arbetsterapiknuten teori, där MoHO är utgångspunkten. ICF tillämpas även 
fördelaktigt för att nå målet att utveckla kommunikationen vid samverkan med andra aktörer 
(Arbetsförmedlingen 2007). 
 
Individer med funktionshinder, vilka idag är i arbete, beskriver betydelsen av att kunna arbeta 
i en anpassad arbetsmiljö. De upplever att anpassningen på arbetsplatsen och rådgivning 
hjälper dem att utveckla en ny arbetsidentitet. En viktig del för att underlätta vid anpassning 
till en förändrad arbetssituation beskriver individerna är att delges information om hur 
arbetskapaciteten påverkas av vilja, vanor, rutiner och utförande. Detta presenterar Isaksson-
Mettävainio och Ahlgren (2004) i artikeln Facilitating factors for work return in unemployed 
with disabilities: A qualitative study. Inom den anpassade arbetsmiljön uttrycks förändring av 
de fysiska faktorerna vara extra viktiga och förändring av arbetstempo, monotont arbete och 
arbetstid lyfts fram som exempel på dessa. Förutom fysiska faktorer betonas vikten av den 
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sociala miljön och arbetskamrater. Anpassningen beskrivs både i termer av att acceptera en 
lägre kapacitet hos sig själv och att anpassa vanor och rutiner till den förändrade 
funktionsförmågan. Likaså har individen upplevelsen att kollegor har förväntningar på vilka 
aktiviteter som ska utföras och på vilket sätt de ska bli gjorda. De nya vanor och rutiner en 
anpassning innebär kan upplevas som svåra, eftersom hjärnan är inställd att utföra vanor och 
rutiner på ett sätt som kroppen inte klarar av till följd av funktionsnedsättningen. Att hitta en 
ny arbetsroll när skadan eller sjukdomen har gjort det omöjligt att återgå till tidigare arbete 
innebär en omställning som individen upplever som svår, vilket beskrivs i artikeln (Isaksson-
Mettävainio & Ahlgren 2004). 
 
Syftet med studien valdes då det i tidigare forskning lyfts fram att arbete och funktionshinder 
är ett eftersatt forskningsområde. Få undersökningar och studier finns angående individens 
egen upplevelse och det som är skrivet kan hänvisas till ett fåtal författare (Wallstedt-Paulsson 
et al. 2007; Arbetslivsinstitutet 2007). 

Syfte 
Att beskriva individens upplevelse av att arbeta i en anpassad arbetssituation. 

Metod 
Då författarna genom praktik på arbetsterapeututbildningen kommit i kontakt med 
informanter, vilka har en anpassad arbetssituation, fanns en viss förförståelse för deras 
situation. Detta är viktigt att ta i beaktning och vara medveten om för att minska påverkan på 
det slutgiltiga resultatet. 
 
I denna studie användes ett induktivt resonemang, vilket innebar att författarna utgick från 
datainsamlingen och ur detta material presenterade resultatet. Enligt DePoy och Gitlin (1999) 
ska datainsamlingen ske utan några förutfattade meningar och menar att forskare som arbetar 
induktivt försöker avslöja en sanning baserad på upplevelser och utifrån dessa utveckla 
åtgärder. Från och med nu kommer vi att benämna de individer som deltog i studien för 
informanter, vilket enligt DePoy och Gitlin (1999) speglar deras aktiva roll i studien. 

Urval 
Författarna hade sedan tidigare kontakt med arbetsterapeut inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering på Arbetsförmedlingen i stad A, som kontaktades vid studiens början. Därefter 
togs telefonkontakt med arbetsterapeut på Arbetsförmedling i stad B och efter att ha berättat 
om studiens syfte framkom möjligheter att genomföra delar av studien även här. 
 
Första steget i urval är ett ge en noggrann definition av populationen, vilken här var individer 
som arbetar i en anpassad arbetssituation. Genom att identifiera specifika karaktäristika för 
den population som ska undersökas skapas inklusions och exklusionskriterier, vilket bildar 
målpopulationen för studien (DePoy & Gitlin 1999). 
Inklusionskriterierna för de informanter som deltog innefattades av att de har en anpassad 
anställning. Begreppet anpassad arbetsanställning innebar i denna studie att individen hade 
genomgått och arbetade efter följande förutsättningar: lönebidragsanställning, utprovade 
arbetshjälpmedel, anpassade/förändrade arbetsuppgifter. För att representera ett så brett 
område som möjligt inkluderades både män och kvinnor i alla åldrar inom alla yrkesområden 
i studien. För att delta i studien skulle informanterna vara talföra samt så psykiskt stabila att 
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inte studien skulle påverka dem negativt, denna bedömning gjordes av arbetsterapeuterna på 
Arbetsförmedlingen.   
 
Vid själva urvalet sökte arbetsterapeuterna i sina register, där det ses i vilken utsträckning 
informanterna har en anpassad anställning och tog därefter kontakt med de informanter som 
passade in på författarnas inklusionskriterier. Vid denna kontakt skickades författarnas missiv 
(se bilaga1) till informanterna för information om studien och introduktion av författarna 
tillsammans med ett brev från Arbetsförmedlingen som arbetsterapeuterna författat (se bilaga 
2). Därefter tog informanterna kontakt med författarna för att tillsammans bestämma tid och 
plats för intervju. Några kontakter med informanter togs genom att arbetsterapeuterna ringde 
till de informanter som stämde överens med inklusionskriterierna och fick tillstånd att lämna 
ut deras namn och telefonnummer så författarna kunde ta kontakt på så sätt. 
 
I studien användes på detta sätt ett icke-slumpmässigt urval med en målinriktad sampling, 
vilket innebär ett avsiktligt urval av informanter av i förväg definierade kriterier. Enligt 
DePoy och Gitlin (1999) väljs på så sätt medvetet informanter som anses vara 
”representativa” för målpopulationen.  
I studien deltog 10 informanter, varav 6 kvinnor och 4 män, i åldrarna 25 till 62 år. Samtliga 
hade olika yrken med olika typer av individuellt anpassade arbetssituationer. Ingenjör, 
bilmekaniker och butiksbiträde är exempel på den spridning av yrkesområden som fanns i 
studien.  

Datainsamling 
En form av datainsamling vid kvalitativ forskning är att utföra kvalitativa intervjuer. Då det är 
informantens upplevelse så som den återberättas av informanten själv denna studie har som 
syfte att beskriva, är en kvalitativ intervju här att föredra (DePoy & Gitlin 1999).  
 
Författarna sammanställde en intervjuguide (se bilaga 3) för att lättare fokusera till studiens 
syfte och på så sätt få en röd tråd genom intervjun. Intervjuguiden bestod av en öppen 
ingångsfråga samt uppföljningsfrågor och följdfrågor. Enligt DePoy och Gitlin (1999) 
används öppen ingångsfråga vid intervju inom fenomenologin, vilket ger utgångspunkt för en 
fortsatt bred frågeställning. Vidare så används och formuleras delfrågor som syftar till att 
ytterligare förstå informantens upplevelse (DePoy & Gitlin 1999). Efter vad informanten 
väljer att berätta har författarna följt upp de delar som belyser studiens syfte vilket enligt 
Kvale (1997) ses utmärka en kvalitativ intervju. I de fall där basfakta som yrkesbakgrund, 
nuvarande yrke och funktionshinder ej framgick efter ställd ingångsfråga, frågade författarna 
om dessa. 
 
Kvalitativ forskning fokuserar på den naturliga miljön och därför är valet av miljö under 
intervjutillfället viktigt (DePoy & Gitlin 1999). Möjlighet fanns att genomföra intervjuerna i 
Arbetsförmedlingens lokaler i respektive stad, men fanns önskemål från informanterna 
angående annan plats för intervjun har dessa tillgodosetts. I de fall där informanten inte hade 
något önskemål föreslog författarna Arbetsförmedlingens lokaler. Trost (2005) framhäver att 
informanten ska få bestämma var intervjun ska vara, då denne har valt att medverka och 
därför bör ha rätt att fatta det beslutet. Dock betonar Trost att intervjuaren bör ha förslag på 
plats så att inte ansvaret överlämnas helt till den intervjuade. Val av plats för intervju har i 
denna studie varierat mellan Arbetsförmedlingen och arbetsplatsen, en har även skett i 
informantens hem. Den sista intervjun utfördes av praktiska skäl via telefon. 
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Intervjuerna varade cirka en timme och under intervjun användes ljudinspelning då det 
underlättar analysen och författarna har möjlighet att spela upp dem igen och jämföra med 
loggnoteringar. Intervjuerna har utförts både av författarna tillsammans samt var för sig, detta 
dels av praktiska skäl samt för att prova på att genomföra intervjuer på egen hand. 
 
Genom datainsamlingen har författarna använt sig av reflektionsdagbok för att kunna 
dokumentera egna känslor, sinnesstämningar, attityder och reaktioner som uppstått. Men även 
för att utvärdera genomförandet av intervjun; vilka frågor var bra? Mindre bra? Vad ska 
förändras och förbättras? Vad ska författarna tänka på till nästa gång? Hur gör författarna för 
att hålla den röda tråden vid intervjun? DePoy och Gitlin (1999) lyfter fram vikten av att efter 
varje intervju renskriva anteckningar, reflektera kring dessa och använda de för att formulera 
och omformulera frågor. Detta i syfte att förstå författarens åsikter och för att under 
datainsamlingen kunna sätta gränser för vad som är studiens syfte att undersöka. 

Databearbetning 
Analysen baserades på transkribering av de ljudinspelningar som gjordes i samband med 
intervjuerna. Vid utskriften av intervjuerna kodades informanterna med beteckningarna i1- 
i10. Enligt DePoy och Gitlin (1999) är huvudsyftet med analys vid kvalitativ forskning att 
upptäcka individens syn på tillvaron och hur denna har påverkat hans/hennes erfarenheter och 
beteende.  
 
Författarna har använt sig av meningskoncentrering som, enligt Kvale (1997), innebär att de 
meningar som informanten uttryckt formuleras mer koncist. Långa uttalanden kortas ner till 
koncisare formuleringar för att kunna presentera meningen i det som sägs på ett mindre 
utrymme.  
Denna analysmetod består av fem steg; 

1. Först läste författarna igenom intervjuerna för att få en känsla av helheten 
2. Vid steg två sökte författarna efter naturliga enheter i intervjutexterna, vilka 

markerades i texten. De första stegen utförde författarna var för sig, detta för att 
sedan kunna jämföra de naturliga enheterna mot varandra. På detta sätt använde 
författarna sig av ”Granskning utförd av kollegor” som enligt DePoy och Gitlin 
(1999) innebär att man läser igenom och analyserar den insamlade datan var för 
sig. På så sätt kunde författarna tydligare se att de studerat det som är avsett efter 
studiens syfte.  

3. Här formulerade författarna centrala teman, som bygger på de naturliga enheterna 
och långa uttalanden gjordes om till korta och innehållsrika formuleringar. De 
centrala temana skildrar de områden som återkom i informanternas berättelser.  

4. För att se att de centrala temana svarade mot studiens syfte ställde författarna här 
frågor mot dem. Författarna ställde frågor liknande; ”Är detta en upplevelse?” 
”Har detta med den anpassade arbetssituationen att göra?”. 

5. Vid sista steget knöts de centrala temana samman till en beskrivande text. 
Författarna valde även ut citat från textmaterialet för att, i enlighet med vad DePoy 
och Gitlin (1999) anser, förstärka informantens egen berättelse av sina upplevelser.   

Etiska överväganden 
Tillsammans med handledare har författarna följt etiska regler och riktlinjer då ett etiskt 
egengranskningsprotokoll är genomfört efter mall från Hälsohögskolan i Jönköping samt 
missiv skickats ut till informanter med förfrågan om deltagande. 
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Vidare följer studien de fyra huvudkrav på forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
(2005) tagit fram: 
 

• Informationskravet: Informanterna blev genom missivet informerade om studiens 
syfte och deras uppgift i studien samt vilka villkor som gäller för deltagande. 

• Samtyckeskravet: Författarna informerade om att deltagandet är frivilligt vilket 
innebär att informanterna har rätt att avbryta sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet: Uppgifterna som samlats in i studien kommer att behandlas 
konfidentiellt och ingen obehörig får ta del av dessa.  

• Nyttjandekravet: Insamlade data kommer endast användas för denna studie. 
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Resultat 
Vid databearbetningen framkom tre centrala teman och sex kategorier (se figur 1). Resultatet 
presenteras i en löpande text under dessa teman. För att tydliggöra upplevelsen hos 
informanterna används citat, vilka ha numrerats med respektive intervjunummer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Informanternas upplevelse av att arbeta i en anpassad arbetssituation. 

Bemötande 
Socialt stöd 
Informanterna beskriver stödet från arbetskamrater som väldigt viktigt, men det visar sig på 
olika sätt. Vissa beskriver att det enbart är positivt, de får den hjälp de behöver från 
arbetskamraterna och behöver inte be om det. 
 
”Stöd för mig det är definitivt arbetskompisarna, utan dem hade jag aldrig kunnat komma 
igång. När de såg att jag knappt kunde stå på fötterna hjälpte de mig med de arbetsuppgifter 
jag inte klarade, utan att jag ens behövde tjata på dem. Det tycker jag är väldigt bra”. (i9:1) 
 
Andra informanter upplever att det brister i informationen till kollegorna om varför man har 
en anpassad arbetssituation och att detta visar sig i bemötandet från arbetskamraterna. De 

Bemötande 

Delaktighet 

Socialt stöd 

Misstro och krav

Social betydelse 

Påverkansmöjlighet 

Förändrad arbetssituation 

Förändrade arbetsuppgifter 

Hjälpmedel 



 

12 

beskriver att det tar på de egna krafterna att behöva förklara och försvara sitt funktionshinder 
och önskar att arbetskamraterna borde ha fått mer fakta om varför de har en anpassad 
arbetssituation. 
 
”Stöd har jag i de kollegorna som jag känner försöker förstå och accepterar att XXXX är sån 
här. Min arbetsgivare är inte en av dem. Hinder är de som inte vill förstå, som vill skicka på 
mig hundra uppgifter. Det handlar om att förstå… till viss del information, för att de inte 
köper det jag säger beror kanske på att de inte vet”. (i5:4) 
 
Informanterna beskriver även bemötandet från högre upp i hierarkin på arbetsplatsen och 
uttrycker att förståelsen inte har nått dit ännu. En informant berättar om hur man suttit i 
rullstol i två-tre månader och att chefen gått förbi, varken noterat det eller sagt något. 
Informanten berättar: 
 
”Det är jättedåligt… först blir man ledsen sen blir man lite förbannad i största allmänhet, sen 
tror jag man kopplar bort det helt man kan ju inte gå och älta det och sen undviker man, jag 
går ju inte dit och frågar om någonting längre”. (i1:2)  
 
Misstro och krav 
Informanterna beskriver att de har samma krav på sig som övriga anställda och ibland högre. 
Hos några finns upplevelsen av att de ska hinna med lika mycket på en deltidstjänst som en 
heltidstjänst och någon upplever sig ha tre stora jobb som bakats ihop till en halvtid. Det 
framkom även åsikter om att Arbetsförmedlingen måste ge tydliga riktlinjer för hur 
lönebidraget ska användas, en informant uttrycker följande: 
 
”Det jag förstått är att mitt lönebidrag ligger på 80 % och det är en ganska hög summa, då 
borde Arbetsförmedlingen ha mer att säga till om. Jag ska inte fungera som de andra på 
arbetsplatsen…”. (i.7:1) 
 
Upplevelsen av att det är svårt att få balans uttrycks också, då arbetskompisar i början ställer 
höga krav och i andra änden inga krav alls och enbart ”gulle-gull”. Upplevelsen av ha för 
låga krav på prestation på arbetet resulterar även i känslan av att omgivningen blir förvånad 
var gång informanten rapporterar de timmar han eller hon har arbetat. 
 
Vissa informanter uttrycker att de upplever misstro och brist på förståelse från arbetskamrater 
och chef. En del blir satt i en situation där chefen säger att man inte jobbat alla sina timmar 
eller att ledningen inte har koll på hur mycket som utförts då informanten pga. sitt 
funktionshinder även har en arbetsplats i hemmet. En informant säger följande; 
 
”Vid min första anpassade arbetsplats var det en ständig press att hinna med. Jag visste att 
jag inte kunde vara hemma för då kom jag efter. På den arbetsplatsen förstod de inget, de sa 
mer ”Va är hon aldrig här? Nått ska du väl göra för lönen?” Ingen förståelse alls! Jag blev 
ständigt misstrodd”. (i10:2) 
 
Frustration finns hos en del informanter som har ett osynligt funktionshinder och upplever att 
de på arbetet inte tror på dem. En informant uttrycker hur det känns när man vill sluta för 
dagen för att kroppen säger ifrån; 
 
”Jag kan gå hem för att de står i pappret, men jag stör mig förbannat på att de inte tror på 
mig. De säger ”okej då” och så får jag gå hem. Det är många som tycker det är konstigt att 
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jag går hem från jobbet, men när jag kommer hem så gör jag ju något annat, något aktivt. 
”Hur fan orkar du det då när du är så himla trött?”, frågar dem”. (i5:3) 

Delaktighet 
Social betydelse 
Vikten av att ha ett arbete att gå till anser informanterna vara av stor betydelse, många 
beskriver att deras upplevelse av att smärta och värk inte blir bättre av att gå hemma och att 
det är på arbetet man får andra saker att fokusera och tänka på.   
 
”Arbetet är mycket viktigt, jag hinner ibland inte känna smärtan, det är viktigt både för lönen 
och socialt så det är en kombinatio”. (i.10:3) 
 
En informant som kämpat för att komma tillbaka till arbetslivet efter sjukskrivning beskriver;  
 
”När man jobbade gjorde de ju mest ont i kroppen, när man gick hemma gjorde det mest ont 
själen. Det viktigaste är att jag har ett jobb att gå till”. (i.3:3)  
 
Vidare upplever informanterna arbetet vara av stor social betydelse och anser sig ofta må bra 
av att få träffa människor och beskriver vikten av att trivas på arbetet och ha trevligt 
tillsammans.   
 
”Visst man har problem när man kommer hem med värk och så men fungerar det på jobbet 
och man trivs och så, då tar man den biten”. (i.4:2) 
 
Påverkansmöjlighet 
Informanterna betonar vikten av att den anpassade anställningen ger möjlighet att påverka 
arbetssituationen. Att få arbeta hemma en dag om kroppen behöver det ses som viktigt, men 
även ha möjlighet att åka till arbetet och prova men vända hem om det inte fungerar. 
  
”Friheten är mycket viktigt på arbetsplatsen, Jag gör efter hur jag mår. Möjligheten att 
arbeta hemma är en trygghet för mig. När jag vet att möjligheten finns leder det till att jag 
kan åka till jobbet även om jag mår dåligt innan för jag vet att om det inte blir bättre när jag 
kommit dit och provat kan jag åka hem. Vid förändring av arbetsuppgifter frågar de alltid 
mig först”. (i10:1) 
 
Påverkansmöjligheten på arbetsmarknaden beskrivs som en helt annan än den på arbetsplatsen 
och några av informanterna upplever sig vara i händerna på andra och möjligheten att själv 
påverka ser man som ytterst liten vilket upplevs som kränkande. Man beskriver att 
myndigheter begränsar deras möjligheter att få bestämma och kontrollera över sin egen 
arbetssituation och känner sig bundna till de åtgärder som föreslås. Man erbjuds en 
anställning som man inte vet för hur länge eller om man får behålla den, vilket informanterna 
beskriver leder till en känsla av osäkerhet inför framtiden. De anser sig vara väl medvetna om 
att deras situation på arbetsmarknaden är speciell och därtill upplever de sig vara begränsade 
på arbetsmarknaden. Detta eftersom de beskriver att de upplever sin arbetsförmåga som 
nedsatt och därför är tacksamma och rädda om sitt arbete.  
 
”Min arbetsförmåga är nedsatt, det känns otryggt och osäkert för detta arbete sett till 
framtiden, min skada kanske blir sämre då kanske jag behöver ett annat jobb”. (i.9:1)  
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”Jag är oerhört glad att jag har det här jobbet. Om jag inte haft möjligheten att få detta jobb, 
hade man ju varit riktigt kalkad. Så där kul att vara 43 år, arbetsskadad och ha 2årigt 
gymnasie bakom sig med en yrkesutbildning, då är det väl så där halv kört på 
arbetsmarknaden om man säger så”. (i.3:2) 
 
Informanterna upplever att de har sin anställning på grund av bidraget arbetsgivaren får vilket 
vissa beskriver som kränkande och menar att det utnyttjas på fel sätt. Vidare upplever andra 
känslan av att vara billig och bra arbetskraft som utnyttjas och att chefen känner sig säker på 
att arbetstagaren ska stanna ett år till. 
 
”Jag känner mig utnyttjad av chefen. Jag har en hög utbildning och han får betalt för att ha 
mig anställd och utnyttjar detta. Så var det även hos föregående arbetsgivare där jag fick 
göra arbetsuppgifter som egentligen inte låg i vår överenskommelse”. (i.6:1) 

Förändrad arbetssituation 
De inklusionskriterier som finns i denna studie kom att bli teman för resultatet. Hjälpmedel 
och förändrade arbetsuppgifter är båda åtgärder som sätts in i den anpassade arbetssituationen 
och som informanterna upplevde mycket kring. Uppföljning är även det något som tillhör 
insatser från myndigheter och något som informanterna uttryckte tankar om och som de 
tycker påverkar deras arbetssituation. 
 
Hjälpmedel 
Informanterna beskriver betydelsen av hjälpmedel som mycket viktig och många uttrycker att 
de inte hade kunnat arbeta om det inte varit för dem. De stödjer informanterna i arbetet och 
bidrar till en känsla av självständighet då de slipper be arbetskamrater om hjälp med de 
arbetsuppgifter kroppen begränsar dem från att utföra. Informanter uttrycker även att de 
upplevt mötet med arbetsterapeut som positivt och att de haft en helhetssyn på informantens 
arbetssituation.  
 
”Nu med hjälpmedel har jag möjligheter och behöver knappt aldrig säga nej, men utan dem 
hade jag inte kunnat, så för min del är det jättebra att jag har hjälpmedel”. (i8:2) 
 
Det finns även informanter som uttrycker hur arbetsplatsen haft en negativ inställning till 
införskaffandet av hjälpmedel och inte visat hänsyn eller förståelse för utprovade hjälpmedel. 
En informant säger följande: 
 
”Jag fick en vagn, sen när jag var på semester i somras, då var den trasig när jag kom 
tillbaka. Jag sa ju till att den var trasig ”jaja”, sa de. Sen hade jag en vecka semester nu i 
höst och när jag kom tillbaka hade de tagit väck den, för de tyckte den var i vägen…”. (i2:3) 
 
Förändrade arbetsuppgifter 
Flertalet av informanterna beskriver upplevelsen av svårigheten att acceptera och smälta in 
med den rollförändring som de anpassade/förändrade arbetsuppgifterna medfört. 
Omställningen beskrivs som en stor förändring där det tar tid att lära sig nytt och känslan av 
att inte kunna arbeta med det man egentligen önskar eller är utbildad till beskrivs som en 
process som är tuff och tar tid.   
 
”Det är en omställning med förändrade arbetsuppgifter, det tar tid att lära sig nytt. Jag 
känner mig lite som en lärling och jag kan inte producera som tidigare....det är lite små tungt 
och framför allt tufft att inte kunna arbeta med det jag egentligen vill. Innan allt detta hände 
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hade jag sagt till min fru att det värsta som kan hända är att min kropp pajar det är liksom 
den jag har levt på”. (i.3:2) 
 
De uttrycker sin besvikelse över att inte kunna prestera som man själv önskar. Att 
aktivitetsförmågan begränsar dem i arbetet ser många som en stor rollförlust och att behöva 
lämna rollen som arbetsnarkoman och slitvarg beskriver en informant som följer;       
 
”Jag är egentligen arbetsnarkoman och det tar tid att acceptera att man inte kan göra det 
som man kunde göra innan. Jag kan inte ta vilket jobb som helst för min kropp begränsar 
mig”. (i.9:2) 
 
Informanterna berättar om hur de upplevt uppföljning av den anpassade arbetssituationen och 
flertalet visar sin frustration över att personer från myndigheter som de aldrig träffat eller talat 
med förhandlar med arbetsgivaren över huvudet på informanten. En kränkande känsla har 
väckts hos de där arbetssituationen inte följts upp eller anpassats efter informanten. En 
informant säger: 
 
”Jag sa ni kanske ser mig som gammal förvärkt, men ni kränker mig inte på det viset. Jag 
kände mig som en gammal fattigjon som de auktionerar ut. ”Vi har en gammal kärring som ni 
får ta hand om”, jag blir så kränkt. Man följer inte upp, ingen har varit med mig ute på 
arbetet och sett hur det fungerar”. (i2:1)  
 
I de fall där uppföljning har skett ser informanterna det som ett stöd och menar på att det även 
är en bekräftelse på att det man upplever på arbetsplatsen stämmer. Vidare menar de att 
arbetsbördan och arbetsuppgifterna måste följas upp så att det stämmer med vad som är 
överenskommit. En informant uttrycker: 
 
”Det är viktigt att arbetsterapeut och andra kommer till arbetsplatsen och tittar på 
anpassningar och förändringar tillsammans. På detta sätt ses helheten och man kan diskutera 
fram och tillbaka och på så sätt vara delaktig i alla beslut”. (i8:4) 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Då studiens syfte är att nå förståelse för individens egen upplevelse av att arbeta i en anpassad 
arbetssituation så som det berättas av individen själv valde författarna att använda sig av en 
kvalitativ ansats. 

Urval  
Efter författarnas inklusionskriterier valdes informanter till studien ut genom målinriktad 
sampling. Denna genomfördes med hjälp av arbetsterapeuterna i stad A och B och författarna 
deltog ej i denna del av urvalet, då registret är skyddat och enbart anställda inom 
arbetsförmedlingen på vardera ort kan få tillgång till det. Arbetsterapeuterna valde ut 
informanter som de tyckte var ”representativa” vilket kan ha grundats på personkännedom 
och förförståelse för informanternas arbetssituation och på detta sätt påverkat studiens 
trovärdighet negativt. Det författarna anser ha varit positivt med det ”representativa” urvalet 
är att de informanter som deltog har alla haft mycket att berätta om sin anpassade 
arbetssituation, vilket gav författarna ett stort underlag vid databearbetningen. 
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Då gensvaret på de missiv som skickades ut ej blev så många som författarna ville ha 
diskuterades möjligheten för arbetsterapeuterna att ringa upp informanterna för att fråga om 
deltagande. Detta genomfördes och även här släppte författarna kontrollen och det som sades 
mellan arbetsterapeuten och informanten kan även det ha påverkat om informanten valde att 
medverka i studien eller ej.  En orsak till att gensvaret inte blev som författarna önskat, efter 
utskick av missiv, kan bero på att datumet för anmälan av deltagande i studien hade gått ut när 
informanten fick det. De informanter som tog kontakt med författarna frågade om det var för 
sent att meddela sin medverkan i studien. Vidare kan en bidragande orsak ha varit att det i 
missivet stod att intervjun skulle videofilmas. Författarna tror att videofilmning kan verka 
avskräckande då det är en situation som många kan uppleva obehagligt. I missivet framgick 
inte heller att författare och informant tillsammans bestämmer plats för intervju. Detta kan ha 
påverkat informantens val att medverka eller inte medverka i studien. 
 
Vid urvalet valde författarna att ta med både män och kvinnor, alla åldrar och olika yrken, 
vilket också blev representerat i studien. Detta tror författarna har stärkt trovärdigheten då 
informanterna, oavsett bakgrund och förutsättningar, har framfört liknande upplevelser. 

Datainsamling 
Författarna har under datainsamling, utformande av intervjuguide och vid användande av 
reflektionsdagbok varit medvetna om sin förförståelse. Att vara medveten om sin förförståelse 
menar DePoy och Gitlin (1999) kan stärka studiens trovärdighet. 
 
Författarna valde att låta informanten själv föreslå plats för genomförandet av intervjun. 
Syftet med detta var att informanten skulle ges möjlighet att vara bekväm i miljön och på så 
sätt känna sig mer avslappnad. Om informanterna själva inte framförde något önskemål så 
hade författarna tillgång till Arbetsförmedlingens lokaler i respektive stad. Här tog författarna 
i beaktning vad Trost (2005) framhäver om att informanten, eftersom den valt att medverka, 
även ska få bestämma plats för intervjun men att författaren ska ha förslag plats så inte 
ansvaret helt ligger på informanten. Vidare kan författarnas förslag för intervjuplats vilken var 
arbetsförmedlingen ha påverkat studiens resultat negativt. Eftersom samtliga informanter har 
en relation med Arbetsförmedlingen och sett efter vad studiens resultat visat att informanterna 
är rädda om sin anställning, har de kanske inte vågat eller velat uttala missnöjen om saker som 
kan relateras till Arbetsförmedlingen under intervjun.  
Författarna var även noga med att informanten själv fick styra val av sittplats under intervjun, 
även detta för att öka tryggheten hos informanten. DePoy och Gitlin (1999) menar att det är 
lättare att berätta om man är i den miljö man känner sig hemma och trygg i. 
 
Intervjuguiden som författarna utformade har hjälpt författarna hålla sig till studiens syfte. 
Den öppna ingångsfrågan gav informanten fritt spelrum att berätta om sina upplevelser och 
följdfrågorna användes som stöd för att täcka in de områden författarna ville ha svar på. 
Genom att författarna använde sig av reflektionsdagbok efter varje genomförd intervju fanns 
enligt DePoy och Gitlin (1999) möjlighet att omformulera frågor inför kommande intervju. 
Författarna ändrade dock inga frågor i frågeguiden utan genom reflektionsdagboken kunde 
författarna inför nästa intervju förbättra hur frågorna ställdes och vad som skulle tydliggöras 
under intervjun. Författarna upplever att intervjutekniken på så sätt förbättrades för varje 
genomförd intervju och tillslut behövdes inte alla frågor i frågeguiden. 
 
Vid start av uppsatsarbete när missiv formulerades och skickades ut till blivande informanter 
planerade författarna att videofilma intervjun. Vilket sedan ändrades till bandinspelning, då 
författarna ansåg att bandinspelning vara mer lämpligt att genomföra i enlighet efter studiens 
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syfte. Då det är enskilda intervjuer som genomförts fanns ej heller behovet av att videofilma 
den verbala eller icke-verbala kommunikationen i syfte att se vem som uttryckte vad.  
 
Enligt Kvale (1997) anses intervjuernas tillförlitlighet styrkas då man vid intervjun använder 
sig av bandinspelning och antecknar reflektioner. Detta innebar att författarna under intervjun 
kunde lyssna mer avslappnat och koncentrera sig på att sätta informantens berättande i 
centrum och därtill ställa relevanta följfrågor efter vad informanten berättar. Följdfrågor 
ställdes av författarna för att kontrollera att de uppfattat informantens berättelse rätt, detta ser 
Trost (2005) kan öka studiens trovärdighet.  
 
Då författarna är ovana intervjuare genomfördes de första intervjuerna tillsammans, detta för 
att bekanta sig med situationen och känna sig bekväm i rollen som intervjuare. Kvale (1997) 
menar att det krävs erfarna intervjuare för att göra bra intervjuer, detta togs i beaktning 
eftersom de första intervjuerna genomfördes tillsammans och när författarna kände sig trygga 
genomförde intervjuerna var för sig. Detta tror författarna inte ha påverkat studien negativt då 
förutsättningarna var desamma för båda. En av intervjuerna gjordes av praktiskt skäl över 
telefon. Då det var den sista intervjun ansåg sig författarna vara trygga i rollen som 
intervjuare och välbekant med frågorna i intervjuguiden och därför ser författarna inte detta 
påverka studiens trovärdighet negativt. 

Databearbetning 
Vid databearbetningen använde sig författarna av analysmetoden meningskoncentrering 
(Kvale 1997) som gjorde texten mer hanterbar och hjälpte till att organisera och koncentrera 
innehållet från intervjuerna för att sedan presentera det på ett överskådligt sätt. Detta anser vi 
ha stärkt trovärdigheten i uppsatsen. De fem stegen i analysmetoden hjälpte författarna att 
koppla intervjuerna till studiens syfte, eftersom stegen innebär att ställa frågor mot de centrala 
temana. För att ytterligare öka trovärdigheten och säkerställa dataanalysen använde sig 
författarna av ”Granskning utförd av kollegor” (Depoy & Gitlin 1999) då de utförde de första 
stegen av analysmetoden oberoende av varandra. Det enskilda arbetet vid denna granskning 
tror författarna ha stärkt studiens trovärdighet, då det vid sammanställningen framkom att 
författarna nästan valt ut samma naturliga enheter. I resultatet har författarna valt att använda 
sig av citat då det enligt DePoy och Gitlin (1999) förstärker informantens egen berättelse av 
sina upplevelser.   
Som en form av deltagarkontroll (DePoy & Gitlin 1999) gjorde författarna vid slutet av 
intervjuerna en sammanfattning av vad som sagts för att se om vi uppfattat rätt. Även 
följdfrågor som ”kan jag tolka det du säger så här?” användes för att säkerställa 
datainsamlingen vilket i sin tur gjort att det som kom fram till databearbetningen har stämt 
överens med studiens syfte. 
 

Resultatdiskussion 

Bemötande  
Då författarna bad informanterna beskriva hinder och stöd på arbetsplatsen framkom att 
arbetskamraterna anses vara ett stort stöd. Kielhofner (2008) belyser miljöpåverkan och att 
den består av fysisk och social miljö. I båda faktorerna kan ses hinder och stöd som påverkar 
individens aktivitet. Det informanterna beskriver överensstämmer med vad Kielhofner anser 
vara socialt stöd. I de begrepp som ICF (Socialstyrelsen 2003) utarbetat framkommer bland 
annat värderingar på arbetsplatsen, krav på arbetsuppgifter, attityder och stöd från 
medarbetare och arbetsbörda som faktorer vilka påverkar situationen på arbetet.  
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Vissa informanter beskriver en känsla av misstro och krav på att hinna med lika mycket på en 
deltidstjänst som på en heltid, vilket leder till en upplevelse av att vara stressad. Vidare 
upplever de att bemötandet från såväl chef som arbetskamrater inte visar på någon förståelse 
för den anpassade arbetssituationen då de ställer krav och ifrågasätter om informanten arbetar 
över huvud taget. Detta beskrivs även i Isaksson-Mettävainios och Ahlgrens (2004) artikel där 
klienterna upplever att kollegor hade förväntningar på vilka aktiviteter som skulle utföras och 
på vilket sätt de skulle bli gjorda. Båda exemplen kan överföras till det Kielhofner beskriver 
genom begreppet Social anpassning. Han menar då på att om individens sätt att sköta sina 
arbetsuppgifter eller att disponera tiden på rätt sätt inte överensstämmer med hur omgivningen 
gör, så riskeras att inte uppfylla de sociala krav på hur man skall uppträda. Okunskap om 
funktionshindret och vad en anpassad arbetssituation innebär ses bidra till att informanterna 
får ett bemötande av kollegor som inte alls stämmer överrens med deras förutsättningar för 
arbete. Författarna undrar här hur bemötande ska ske ”rätt” om man som arbetskamrat inte vet 
förutsättningarna hos individen? Den bristande kunskapen leder även till att informanterna 
upplever att omgivningen inte vet hur de ska förhålla sig vilket visar sig genom obalans i de 
krav som ställs. I många fall upplevs att antingen ställs höga krav eller inga alls. Ett osynligt 
funktionshinder beskriver informanterna för högre krav med sig och då inte skadan syns på 
kroppen upplevs känslan av att vara misstrodd då man uttrycker sina behov. 
Nordell (2006) diskuterar kring att allt högre krav ställs på vem som passar in i arbetslivet, 
kraven anses många gånger vara svåra att leva upp till för en person med funktionshinder.   
Ett krav som Nordell nämner är utseendets betydelse, vilket speglar det informanterna 
upplever; Hur man ser ut färgar vilket bemötande man får.  
Till följd av att arbetskamrater saknar kunskap kring funktionshindret och litar på vad ögat ser 
kan det uppstå avundsjuka på den anpassade arbetssituationen. Detta beskriver Jansson (2005) 
och menar även på att kollegors attityd och bemötande skapar en upplevelse av att vara 
misstrodd och bli ifrågasatt. 

Delaktighet  
Informanterna beskriver upplevelsen av att arbetet fyller en viktig funktion och att det 
motiverar dem till en aktiv vardag. Vidare menar de att den sociala betydelsen av att arbeta 
väger över det faktum att arbetet ibland ger mer fysisk smärta än att gå hemma. 
Informanternas upplevelse är här helt i linje med vad Kielhofner (2008) menar är 
grundläggande för en människas välbefinnande, nämligen att arbeta. Han menar även att 
arbetet ska ses om en utmaning och som ger bekräftelse på vår kompetens. Wallstedt-
Paulsson et al. (2007) och Isaksson-Mettävainio och Ahlgren (2004) beskriver båda hur de 
individer som deltagit i deras studier har uttryckt att arbetet har en stor social betydelse och att 
träffa andra personer är bland det viktigaste i rehabiliteringsprocessen. Precis som 
informanterna i denna studie berättar står betydelsen av arbete inte alltid i relation till ett 
specifikt arbete utan mer som en aktivitet med en social mening. 
 
Vetskapen om att möjligheten finns att planera sin egen arbetsdag upplever informanterna 
som en trygghet, vilket ses bidra till ökad motivation att ta sig till arbetet. Något författarna 
anser bör uppmärksammas, i enlighet med vad Rådet för arbetslivsforskning (2000) 
presenterar, är att människan är kapabel till eget ansvar vilket ska innebära att individen görs 
delaktig och har möjlighet att påverka sin situation i arbetslivet. Detta är viktigt för att få 
möjligheten till eget ansvar och egenmakt i sin anpassade arbetssituation och kan vara en 
förutsättning för att arbetet ska fungera. Därtill uttrycker flertalet av informanterna betydelsen 
av att kunna påverka sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen medan den begränsade 
påverkansmöjligheten på arbetsmarknaden beskrevs som frustrerande. Även Wallstedt-
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Paulsson et al. (2007) presenterar vikten av möjligheten att påverka, efter att klienternas 
negativa uttalanden handlade om erfarenheter där de blev berövade möjligheten att ta egna 
beslut.  
 
Informanterna ses ha accepterat att kliva in under vad Nordell (2006) presenterar som 
funktionshinderfilen och genom detta upplever informanterna att deras påverkansmöjligheter i 
arbetslivet minskat. Vissa av informanterna upplever känslan av att vara kränkt till följd av att 
inte själva kunna påverka sin situation, utan ser sig vara styrda av flertalet aktörer på 
arbetsmarknaden. Även här kan författarna se likheter med vad Wallstedt-Paulsson et al. 
(2007) beskriver kring klientens negativa erfarenheter från myndigheter då beslut tagits utan 
att individen har haft möjlighet att påverka. Informanterna tycker sig inte ha någon frihet på 
arbetsmarknaden, då de upplever sig vara i händerna på andra. Efter vad regeringsformen 
beskriver om att den enskilda människan ska bemötas utifrån frihet och värdighet (SOU 
2003:95) borde detta enligt författarna även efterlevas på arbetsplatsen. 
 
Informanterna upplever att de är begränsade vid val av arbete. Att se sin funktionsnedsättning 
med nedsatt arbetsförmåga som följd ses hindra och påverka deras möjligheter ett genomföra 
arbetsuppgifter. Vilket kan förklaras efter vad Kielhofner (2008) beskriver att alla individer 
ser sig ha olika förutsättningar för utförandekapacitet vid aktivitet. Det är dessa olika 
förutsättningar som både begränsar och breddar hur vi tänker vid val av aktivitet och för att 
individen ska känna sig tillfredställd vid sitt aktivitetsutförande behövs både de motoriska och 
sociala färdigheterna (Kielhofner, 2008).     
 
Informanterna beskriver att de är väl medvetna om att deras situation på arbetsmarknaden är 
speciell och därtill upplever de sina möjligheter som begränsade vid val arbetsområde. Sett till 
det finns känslan av osäkerhet inför framtiden och frågor rörande ”vad kan jag arbeta med?” 
och ”hur länge får jag behålla denna anpassade anställning?” beskrivs som jobbiga. Istället 
väljer informanterna att helst inte tänka på framtiden utan de försöker leva i nuet. Små 
valmöjligheter till olika arbeten under arbetsrehabilitering och känslan av osäkerhet när den 
tidsbegränsade arbetsprövningen gått ut beskriver även Wallstedt-Paulsson et al. (2007) vara 
en upplevelse klienten har i deras studie. 
 
Enligt vad Nordell (2006) presenterar angående ”funktionshinderfilen” kan deltagarna i 
studien som författarna tidigare beskrivit finnas och placeras inom den. Eftersom att samtliga 
medvetet har accepterat sitt funktionshinder i och med att de arbetar i en anpassad 
arbetssituation. Nordell anser att genom att acceptera sitt funktionshinder är det vägen och 
möjligheten för att komma in i arbetslivet. Det är inom filen som man får hjälp av lönebidrag 
och anpassningar men Nordell framhäver här en upplevelse, som även kan ses hos 
informanterna, att det kan innebära att man får en stämpel på sig som man inte alls önskar.  
Informanterna upplever att det är på grund av den anpassade arbetssituationen som de kan 
arbeta men sättet det sköts på och bemötandet från samhället upplevs som kränkande. De 
beskriver upplevelsen att de har sin anställning på grund av bidraget arbetsgivaren får vilket 
några beskriver som kränkande och menar att det utnyttjas på fel sätt. Vidare upplever andra 
känslan av att vara billig och bra arbetskraft som utnyttjas. I enlighet med Kielhofner (2008) 
påverkar och leder samhällets attityder till att individer med funktionsnedsättning ofta 
upplever sig vara begränsade till olika roller. Det innebär att de innehar känslan av att vara 
förvisad till en nedsatt eller ofrivillig roll. Här ses paralleller med vad Nordell (2006) tidigare 
beskriver om innebörden att få en ofrivillig stämpel som följd av att ha accepterat 
funktionshinderfilen.  
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Informanterna har en känsla av att inte kunna leva upp till de ökade kraven, vilket författarna 
ses ha en koppling till att dagens samhälle och arbetsmarknad i många fall är allt mer 
tävlingsinriktad. Känslan av att se sig begränsad och upplevelsen i form av utanförskap kan då 
vara en följd av detta. Isaksson-Mettävainio och Ahlgren (2004) beskriver i sin studie att trots 
hög motivation till arbete finns hos klienterna, har faktorer som funktionshinder och 
arbetslöshet lett till minskat självförtroende och tvivel på sin egen kapacitet. Sett till hur 
dagens arbetsmarknad ser ut med minskade arbetstillfällen och fler arbetssökande med 
funktionshinder ökar författarnas förståelse för informanternas upplevelse av att de är rädda 
och tacksamma om sin anpassade arbetsanställning. 

Förändrad arbetssituation 
Arbetsmiljölagen kräver att arbetsförhållandena och arbetsmiljön ska anpassas efter 
individuella förutsättningar detta för att förhindra att individer placeras utanför arbetslivet. 
Informanterna beskriver att de upplever utprovade hjälpmedel som en viktig del av 
anpassningen och hjälpmedlen beskrivs vara förutsättning för att kunna vara delaktiga i 
arbetslivet och för att utföra sitt arbete. Isaksson-Mettävainio och Ahlgren (2004) uttrycker 
hur deras klienter anser betydelsen av en anpassad arbetsmiljö som viktig och de faktorer som 
uttrycktes extra viktiga var arbetstempo, monotont arbete och arbetstid. Anpassningarna på 
arbetsplatsen hade även hjälpt dem att utveckla en ny arbetsidentitet. Där av ses vikten med 
utprovningen av hjälpmedel och anpassningar på arbetsplatsen. Både för att det innebär ökade 
arbetstillfällen för individer med funktionshinder och därtill vikten av att utprovningen sker 
efter professionella kunskaper inom området, där den professionella sett individen med en 
helhetssyn. Detta i enlighet med vad Arbetslivsinstitutet (2006) presenterar att bristande 
anpassning mellan de individuella förutsättningarna och arbetskrav kan vara en förklaring till 
att det idag råder bl.a. hög arbetslöshet bland personer med funktionshinder.  
 
Informanterna nämner vikten av att få vara delaktiga och att man tillsammans provar och 
kommer fram till lösningar. De beskriver en känsla av att vara betydelsefull och att någon 
bryr sig som en följd av att arbetsterapeut vid anpassningen och utprovningen sett till 
helheten. Isaksson-Mettävainio (2005) framhäver att människor med funktionshinder ofta ses 
få ett sämre självförtroende. Därför ser författarna vikten att vid anpassning av arbetsplats i så 
stor utsträckning som möjligt utforma den så att individen, trots anpassningen, blir en 
respekterad och accepterad medarbetare. I enlighet med vad FSA (2005) presenterar är målet 
med arbetsterapi; Att främja kundens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enighet med sina 
egna önskemål och behov i förhållande till omgivningskrav. Författarna kan här se att 
arbetsterapeutens yrkesroll är en viktig del i arbetet med att bidra till och ge individer med 
funktionshinder bästa förutsättningar för ett fungerande arbetsliv. Detta då arbetsterapeuten 
arbetar klientcentrerat och har en helhetssyn på individen. Detta beskriver även Isaksson-
Mettävainio (2005) som viktiga förutsättningar för att bidra till individens självständighet. 
Wallstedt-Paulsson et al. (2007) betonar också helhetens betydelse vid anpassning och 
presenterar i sin studie att den ska ske efter klientens behov för att nå positiva resultat. 
 
Informanterna beskriver en känsla av att vara kränkt i de fall när uppföljning ej skett eller när 
det genomförts utan närvaro av informanten själv. Här efterfrågar informanterna en 
gemensam insats och förbättrat samarbete från berörda aktörer, även detta för att stärka 
känslan av delaktighet. Samtliga informanter påtalar vikten av att uppföljning sker för att 
kontrollera att överenskomna beslut efterlevs och därefter kunna förändra vid behov. I 
regleringsbrev från 2007 står att myndigheternas insatser bör koordineras bättre och att 
befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt (AMS, 2007) Detta bör enligt författarna 
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innebära att den enskilde individen får möjlighet till uppföljning där de inblandade aktörerna 
medverkar och som bidrar till en känsla av delaktighet hos individen.     
Några av informanterna beskriver hur de upplever att arbetsplatsen inte har sett vikten och 
fördelen med hjälpmedel och därför inte lyssnat till informantens önskan och behov av 
hjälpmedel på arbetsplatsen. Några informanter har även upplevt att arbetskamrater inte haft 
någon förståelse för informantens behov av hjälpmedlet. Det denna studies informanter 
beskriver stämmer till viss del överens med det Isaksson-Mettävainio och Ahlgren (2004) 
skriver om att anpassningen i de flesta fall hade varit accepterad av arbetskamraterna men att 
det fanns situationer där klienterna hade känt sig osäkra på hur mycket kollegorna skulle 
acceptera. Börjesson (2006) presenterar att ett återkommande problem vid återgång till 
arbetslivet är att individen möts av flera svårigheter som ovilja från arbetsplatsen att anpassa 
arbetsplatsen. Här kan ses att arbetsgivare och arbetsplatser bör informeras och utbildas för 
ökade kunskaper om fördelar med hjälpmedel och hur de ska användas på rätt sätt. Det 
innebär i så fall fördelar för både den enskilde individen, arbetsgivare och samhälle. Då 
hjälpmedel är en viktig del som leder till förbättrade möjligheter för arbetaren att utföra de 
arbetsuppgifter som förväntas och fler kan vara kvar i arbetslivet.       
 
Hur känns det då om jag måste byta arbetsuppgifter på grund av att min kropp inte orkar? Får 
jag då den bekräftelse på min kompetens som jag är van vid? Att arbetet betyder mycket ska 
inte förväxlas med att trivas på nuvarande arbetsplats och med den roll man förväntas bära. 
Enligt Kielhofner (2008) ger oss arbetet en arbetsroll med vilken det följer förväntningar och 
krav på uppgifter. Just kraven som följer med arbetsuppgifterna är något informanterna 
uttrycker att det är svårt att komma till rätta och trivas med. Likaså menar de att det är en 
sorgeprocess när man förlorar den roll man är van vid i vilken förväntningarna från både sig 
själv och andra varit hög. Det informanterna berättar om hur det är svårt att axla en ny roll och 
nya arbetsuppgifter i en anpassad arbetssituation kan enligt författarna direkt kopplas samman 
med Kielhofners viljekraft, vänjande och utförandekapacitet. Hos de informanter som 
intervjuats kan författarna se att uppfattningen om den egna förmågan och värderingen av 
arbete har satts på sin spets då rollerna förändrades till följd av att de motoriska, sociala eller 
processfärdigheterna förändrats. 
 
Isaksson-Mettävainio och Ahlgren (2004) beskriver anpassning både i termer av att acceptera 
en lägre kapacitet hos sig själv och att anpassa vanor och rutiner till den minskade 
funktionsförmågan. I deras studie visade sig anpassningen till vanor och rutiner vara svår för 
klienterna då de var inställda på vanor och rutiner som kroppen inte längre kunde klara av till 
följd av funktionsnedsättningarna. De beskrev det även som svårt att hitta en ny arbetsroll när 
skada eller sjukdom hade gjort det omöjligt att återgå till tidigare arbete. Klienterna kände sig 
här hjälpta av rådgivning där de fått information om hur arbetskapaciteten var påverkad av 
vilja, vanor, rutiner och utförande som en hjälp för hur de skulle anpassa sig. Än en gång kan 
författarna se att den kunskap som finns i litteratur och hos de olika aktörerna runt individen 
angående hur allt i vår omvärld har ett dynamiskt förhållande även måste nå fram till den som 
arbetar i en anpassad arbetssituation. Med kunskap om detta kan det kanske, precis som för 
några av klienterna i Isaksson-Mettävainio och Ahlgrens (2004) studie, innebära att individen 
får ett bättre självförtroende, landar i sin roll på arbetsplatsen och känner ett större deltagande 
i sin situation både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden. Detta i enlighet med vad 
Kielhofner (2008) och ICF (Socialstyrelsen 2003) betonar att hälsotillstånd, individens 
egenskaper och miljön samspelar och påverkar individens deltagande i aktivitet, vilket 
författarna anser bör tas i beaktning vid anpassning av arbetssituation. 
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Slutsatser 
Uppsatsen beskriver individens upplevelse av att arbeta i en anpassad arbetssituation. Då 
studien har en kvalitativ ansats och endast tio informanter deltagit går det inte att dra några 
generella slutsatser. Dock är upplevelsen av utsatthet återkommande hos samtliga informanter 
och därför anser sig författarna i slutsatsen kunna redovisa en viss mättnad i resultatet. 
Informanterna beskriver genomgående upplevelsen av att vara utsatt till följd av att arbeta i en 
anpassad arbetssituation. Författarna finner i resultatet tre olika teman som beskriver utsatthet; 
bemötande, delaktighet, förändrad arbetssituation. Anpassningen påverkar informanternas 
upplevelse både positivt och negativt. Den anpassade arbetssituationen upplever 
informanterna vara en förutsättning för att kunna arbeta. Anpassningen förändrar arbetsrollen 
och upplevs ge en känsla av begränsning på arbetsmarknaden. Bemötande på den anpassade 
arbetsplatsen beskriver informanterna kan både vara som stöd eller hinder. Resultatet påvisar 
vikten av att förbättra arbetssituationen för individer med funktionshinder. 

Omnämnanden 
Författarna vill först tacka informanterna som delgivit oss sina upplevelser. Vi vill även tacka 
arbetsterapeuterna på Arbetsförmedlingen i respektive städer för deras engagemang och vår 
handledare Inger Ahlstrand för hennes råd under uppsatsskrivandet.  
 
 

Jönköping 2008  
Elisabet & Mathilda 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som läser sista terminen på Hälsohögskolan i Jönköping. Just 
nu skriver vi vårt examensarbete vars syfte är att beskriva individens upplevelse av att arbeta i 
en anpassad arbetssituation.  
Idag saknas forskning inom detta område, varför vi har valt det som ämne och vill att det 
uppmärksammas. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och Du har när som helst möjlighet att avbryta din 
medverkan. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga 
uppgifter kommer att kunna förknippas med någon individ eller arbetsplats. Underlaget från 
intervjuerna kommer endast att användas i denna studie. Ditt beslut om medverkan påverkar 
inte din arbetssituation.  
 
Studien kommer att genomföras med hjälp av individuella intervjuer, vilka beräknas ta ca en 
timma. Vi vore tacksamma om vi får använda oss av videoinspelning i samband med 
intervjun, detta för att kunna samla allt material i sin helhet. Tid för intervju bestämmer vi 
tillsammans. 
 
Har Du frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av Dig. 
 
Vi önskar svar angående medverkan senast 071116. 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Elisabet Johansson      Mathilda Borg Sinnerström 
Arbetsterapeutstudent Arbetsterapeutstudent 
Tfn nr: 070-XXX XX XX      Tfn nr: 073-XXX XX XX 
Mail: atv5joel@hhj.hj.se      Mail: atv5sima@hhj.hj.se 
 
Handledare: Inger Ahlstrand, Universitetsadjunkt 
Avdelningen för Rehabilitering, Hälsohögskolan. 
Tfn nr: 036-XX XX XX 
Mail: AhIn@hhj.hj.se 
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Bilaga 2 

 
Arbetsförmedlingen Rehabilitering i XXXXX har fått en förfrågan av två studenter vid  
Hälsohögskolan i Jönköping. Denna förfrågan gäller deltagande i en studie som rör 
upplevelsen av att arbeta i en anpassad arbetssituation. 
Vi har i vårt register valt ut Dig som eventuell deltagare. 
Är du intresserad kontakta Elisabet Johansson, tfn 070-XXX XX XX, se vidare medföljande 
information om studien. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Arbetsterapeuterna Arbetsförmedlingen Rehabilitering i XXXXX 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
 
Presentation av författarna och studiens syfte. 
Berätta om ljudinspelning och syftet med detta. Även informera om möjligheten att avbryta 
intervjun. 
Övriga frågor. 
 
Öppen ingångsfråga: 
 
Berätta hur du upplever din situation på arbetsplatsen. 
 
Förslag på uppföljningsfrågor: 
 
Hur ser din arbetssituation ut idag? 
Vad det är som gör att du har en anpassad anställning? 
Vad är viktigt för dig i din arbetssituation? 
Vad upplever du som hinder och stöd på arbetsplatsen? 
 
Hur upplever du andras bemötande? 
– från kollegor 
– chef/ledning 
– arbetsterapeut 
 
Berätta vad anpassningen inneburit för dig. 
Beskriv hur du upplever dina arbetsuppgifter. 
Vilka möjligheter har du att påverka din arbetssituation? 
Hur har uppföljning gått till?  
– Vad tycker du om det? 
 
Berätta om en situation i arbetslivet som betytt mycket för dig. 
Hur ser du på din arbetsförmåga sett till dagens arbetsmarknad? 
 
Följdfrågor: 
Berätta. 
Hur tänker du då? 
Vad upplevde du då? 
Varför tror du det är så? 
 
 
 
 
 
 


