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Vårt spørsmål

Hvilke faktorer påvirker overgangen fra høyere utdanning og til arbeid 
for personer med funksjonsnedsettelse?

Horghagen, Eerola & Magnus Universell 2015



Introduksjon

Horghagen,  Eerola & Magnus, Universell  2015, Høgskolen i Sør-Trøndelag

• Lik rett til arbeid for personer med funksjonsnedsettelse er en politisk
visjon i Norge og i andre land (Arbeids-og sosialdep., 2001; European commission, 2010).

• Høyere utdanning er den sterkeste predikator for å komme inn i
arbeidsmarkedet (Molden, Wendelberg & Tøssebro, 2009).

• Mennesker med funksjonsnedsettelser er fortsatt under-representert
i høyere utdanning (Kittelsaa, Wik, Tøssebro, 2015), og i arbeidslivet ifht
gjennomsnittet I OECD (Tøssebro, 2012)

• Overgangen fra utdanning til arbeid er en kritisk faktor for stabil
deltagelse i arbeidslivet (Velde, 2000).



Utfordringene er avdekket og mange initiativ 
er tatt for å bedre på dette.
• Stortingsmelding 40 (2002-2003)
• Universell
• Universitets- og høgskoleloven, 2005
• Diskriminerings- og likestillingsloven, 2008
• etc
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Tidligere forskning om faktorer som påvirker overganger i arbeidslivet 
generelt (men ikke særskilt knyttet til høyere utdanning)

• Relasjonen til arbeidsgiver og kollegaer
• Søkeprosesser
• Arbeidsoppgaver (Anvik et al., 2007; Legard, 2013). 



Metode
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Nettbasert kvantitativ og kvalitativ spørreundersøkelse
688 ergoterapeuter
May-July 2014
N=49

• Målgruppe: Ergoterapeuter med funksjonsnedsettelse
• Inklusjonskriterier: Ergoterapeuter som er uteksaminert fra 2007-

2014 og som har en funksjonsnedsettelse.
• Spørreskjemaet utarbeidet ved Brunel University og verifisert av

Trinity college



Demografi
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Flertallet var kvinner i alderen 25-34 år som er utdannet i løpet av de siste tre årene. 
68% arbeider i kommuner
16 % i spesialisthelsetjeneste
10% i private organisasjoner
2% på NAV, attføringsbedrift, treningssenter.

86% har en usynlig funksjonsnedsettelse
12% har en synlig funksjonsnedsettelse
2% har begge deler

Funksjonsnedsettelser: bevegelsesvansker, synlig fysisk funksjonsnedsettelse, nedsatt utholdenhet, 
nedsatt syn og hørsel, psykiske lidelser, dysleksi, migrene, kroniske sykdommer (diabetes, 
revmatisme, ME, mage, tarmsykdommer og smerteproblematikk). 



Funksjonsnedsettelse og overgang

Meget vanskelig overgang 18%
Vanskelig 27%
Delvis vanskelig 16%
Lett overgang 39%
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Faktorer som påvirker overgangen

• Åpenhet om funksjonsnedsettelse
• Tid hos arbeidsgiver
• Tilgang på tiltak / tjenester på arbeidsplassen
• Holdninger på arbeidsplassen fra leder og kollegaer
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Åpenhet om funksjonsnedsettelse

• Et flertall hadde fortalt arbeidsgiver at de hadde en 
funksjonsnedsettelse

• Allikevel er det flere som trekker fram redsel over negative 
konsekvenser ved å fortelle, redd for å bli sett på som lat, som et 
problem, usikkerhet over om de blir vurdert på lik linje med andre, og 
ikke få mulighet fir videre arbeid og fast ansettelse. 

• Tidspunkt for å fortelle: Få beskrev funksjonsnedsettelsen i 
arbeidssøknaden. 

• Andre argumenterer med viktigheten av ærlighet og det å skape 
forståelse for sin situasjon. Dette innebærer en ønske om en åpen 
dialog om f.esk varierende dagsform.  



Begrunnelser for å fortelle om egen funksjonsnedsettelse eller ikke
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sitat

Det var viktig for meg å ikke så tvil rundt min dyktighet som fagperson, eller fremstå 

som et offer. Det er stor forskjell her mellom hva man forteller til sine kollegaer og 

hva man sier til sin arbeidsleder. Jeg mener det er viktigere å være åpen og ærlig med 

sin arbeidsleder, og så må man vurdere hva man sier til sine kollegaer. Dette for å 

unngå å bli behandlet som en bruker/pasient som trenger å bli fikset på. Men også for 

å verne om privatlivet, og ikke si noe som vil slå tilbake på en selv. 



Tid hos arbeidsgiver

• Majoriteten hadde arbeidet mindre enn 2 år. 
• Mange har vikariat
• Overgangen vurderes lettere av de som har vært lengre i arbeid
• De som har arbeidet kortest har oftere gjort egne tilpasninger 

istedenfor å be arbeidsgiver om tilpasninger
• De som har arbeidet lengst har bedt om flere tilpasninger enn de som 

har arbeidet i kort tid



Tiltak og strategier
• Halvparten oppgir at det finnes tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne på arbeidsplassen. 

• 40 % benyttet seg av dem. 

• Tiltakene gjør overgangen lettere. 

• Fysiske tiltak som beskrives er: tilrettelegging av kontorarbeidsplass, som hev- og senkbart bord, kontorstol, skriveprogram på PC, 

underarmstøtte og lys. 

• Egne tiltak: Planlegge og være bevisst på det en gjør i arbeidshverdagen: energiøkonomisering, balanse mellom aktivitet og hvile på 

arbeidsplassen, fleksible arbeidstider, hjemmekontor, ha oversikt over arbeidsoppgaver, ligge litt i forkant og å snakke med 

kollegaer, veiledning og bedriftshelsetjeneste.

• Noen har ikke bedt om hjelp, fordi de har et vikariat og er redde for at dette kan påvirke muligheter for fast ansettelse. 
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sitat

Jeg har noen angstdempende medisiner jeg kan ta ved behov. Som oftest benytter jeg 

meg ikke av dem, men har dem til enhver tid på meg, i bukselommen eller lignende. 

Som en slags trygghet. 



Holdninger på arbeidsplassen

• Informantene beskriver en generell positiv opplevelse av holdningene de 

møter fra ledere og kollegaer. 

• Seks av ti opplever leder som støttende

• Syv av ti opplever kollegaer som støttende. 

• Det er en sammenheng mellom støttende leder/kollegaer og en positiv 

opplevelse av overgangen til arbeid.
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sitat

Arbeidslederen ønsket å fortelle kort om det til alle mine kollegaer bare dager etter at 

jeg startet i jobben, for å unngå snakk og misforståelser i korridoren blant kollegaer. 

Jeg er ennå ikke sikker på om det var en god beslutning. 



Konklusjon
• Resultatene viser at holdninger informantene møter fra leder og kollega, samt tilgang på tilrettelegging, er 

faktorer som har en positiv påvirkning på hvordan de vurderer overgangen. 

• Samtidig er valg om åpenhet om funksjonsnedsettelsen og strategier for å håndtere arbeidet noe som skaper 

usikkerhet om egen arbeidsdeltakelse for den enkelte. Studien viser hvordan informantene velger ulike 

strategier for å tilpasse seg arbeidslivet.

• Både høyere utdanning, arbeidsgivere og arbeidstakere har en vei å gå for å kunne si at en relasjonell 

forståelse av funksjonshemming praktiseres. 

• Vi har fortsatt en vei å gå for at alle personer med nedsatt funksjonsevne skal oppleve å være trygge, og være 

ønsket og verdsatt i arbeidslivet. 
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Avsluttende sitat

Vet ikke hvordan det vil bli mottatt eller forstått. Synes det er vanskelig å sette ord på 

utfordringene. Stillingen er krevende, jobber i team der alle må bidra i en stressende hverdag. 

Føler på redsel for stempling, nederlag, at jeg ikke strekker til eller at jeg blir bedt om å finne 

meg en annen jobb. Ønsker ikke å være en belastning for teamet slik at andre må ta oppgaver 

og ta mye hensyn til meg, noe som er slitsomt for omgivelsene 
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