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Sammanfattning 
Det finns många människor i dagens samhälle som har svårigheter som hindrar dem från att 

arbeta. Det finns olika alternativ för dem när det kommer till arbete och ett av dessa är att 

arbeta nivåanpassat. Denna studie undersöker vad innebär det för individen att arbeta 

nivåanpassat? För att få svar på denna fråga har studien gjorts med grundad teori som 

metodologisk grund. Jag gick in i undersökningen med ett öppet förhållningsätt och lät 

empirin leda mig. Datainsamlingen består av intervjuer med fem personer. De arbetar på ett 

företag som arbetar med att låta personer med olika funktionsnedsättningar arbeta 

nivåanpassat. Vad jag kom fram till i undersökningen är tio kategorier vilka är: gränslandet, 

inse sina begränsningar, att trivas med något, anpassa och gå vidare, förståelse och stöd från 

andra, viljan att arbeta, ”diagnos” som möjlighet, ”diagnos” som hinder, rädslan för att 

oförmåga ska synas samt statusförlust. Kärnkategorin för upplevelsen av att arbeta 

nivåanpassat visade sig vara gränslandet och de övriga kategorierna befann sig i detta 

gränsland. Tillsammans utgjorde de innebörden av att arbeta nivåanpassat. För att ge en 

teoretisk referensram till mitt resultat använde jag mig av två teorier från Goffman vilka var 

stigma och den bakre och den främre regionen. Jag använde mig även av Ehn och Löfgrens 

teori om klassifikationens makt. Dessa tre teorier hjälper till att belysa mitt resultat och ge en 

djupare förståelse för innebörden av det nivåanpassade arbetet.  

Nyckelord: arbete, nivåanpassat arbete, grundad teori, stigma, identitet, klassifikation 
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Inledning 
I dagens samhälle är det fler krav som ställs på en i arbetslivet förutom att vara duktig på det 

man gör. Flexibilitet är något som många arbetsplatser idag arbetar med och det kan innebära 

en stor stress för individer. Man ska ständigt vara på språng, redo att flytta eller resa, och man 

måste vara uppkopplad dygnet runt för att vara kontaktbar. Svårigheter i gränsdragningen 

mellan privatliv och arbete och att aldrig kunna koppla av gör att det hela tiden finns en 

spänning som i sig framkallar stress (Allvin, 2006:18).  

Stressen hanteras olika av olika personer och många klarar hjälpligt av den. Det finns dock 

dem som har andra hinder som gör att det blir för mycket att hantera. Detta kan handla om 

sjukdom, arbetsskada eller någon annan form av funktionsnedsättning. Detta gör att det kan 

vara svårt att behålla en anställning som ställer högre krav. Det är varken konstigt eller öppet 

ifrågasatt att vi många gånger springer runt som yra höns för att det trots allt ofta blir lite för 

mycket att hantera för alla. I och med denna normalisering så blir de som inte kan hantera 

detta utanför. Bara för att en person inte kan hantera stress så bra, lyfta tungt på grund av en 

arbetsskada eller byta arbetsuppgifter ofta, så hamnar de i utkanten av den grupp som arbetar i 

samhället.  

I en artikel i SvD framgår det att det inte är lätt att få arbete om man har någon form av 

funktionsnedsättning. Detta beror delvis på att framförallt offentliga myndigheter är dåliga på 

att anställa personer med just olika funktionsnedsättningar, privata företag anställer mer än tre 

gånger så många. Trots att det inte finns så många möjligheter är det många med någon form 

av funktionsnedsättning som gärna vill ha ett arbete (Svenska Dagbladet, 2015-08-05). Att 

kunna leva ett självständigt liv innebär att man behöver en stadig inkomst som de flesta får 

genom att arbeta så när man inte kan det så blir det ett stort bakslag. Många vill också framför 

allt arbeta för att ha något att göra som sysselsättning.  

Vad finns det nu då för alternativ när det gäller att skaffa ett arbete för dem med 

funktionsnedsättningar? Det första är att börja arbetsträna. Genom att vara med i ett 

arbetsträningsprogram ges en möjlighet att ta sig tillbaka ut på arbetsmarknaden. Det andra 

alternativet är att med hjälp från arbetsförmedlingen arbeta med stöd. Detta stöd kan anpassas 

efter den egna situationen och de behov man har (Arbetsförmedlingen, 2015-12-13). Som ett 

tredje alternativ kan man söka sig till ett arbete som är anpassat utifrån de egna 

förutsättningarna. Samhall är en av verksamheterna som erbjuder sådana anställningar. 

De tre alternativ jag ovan presenterat har funnits länge. Det är inget nytt att man till exempel 

kan arbeta på Samhall utifrån egna förutsättningar om man har någon form av 

funktionsnedsättning. Men under senare tid har privata aktörer brutit sig loss och startat 

liknande verksamheter som erbjuder anställningar som är anpassade utifrån individens egna 

förutsättningar. Det är intressant att det finns olika alternativ till anställningar för personer 

med funktionsnedsättningar. Det är även intressant att det finns ett engagemang att utveckla 

och öka spridningen av dessa verksamheter. Men jag är extra intresserad av att undersöka just 

ett av dessa privata alternativ. Företaget jag gjort min datainsamling hos kallar det för att ha 

ett nivåanpassat arbete och jag kommer i fortsättningen använda de orden. 

Min frågeställning grundas inte enbart ur ett personligt intresse för dessa personer utan det har 

även en samhällelig relevans. Att se hur dessa personer upplever sin situation i en sådan 

verksamhet och utifrån det kunna anpassa företag som arbetar med nivåanpassning för deras 

anställda. Dessutom finns ett bredare samhällsintresse av att förstå denna grupp människor 
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som blivit marginaliserade. Min undersökning kommer att ha potential att belysa hela 

upplevelsen, både negativa och positiva aspekter av denna typ av arbete från de anställdas 

perspektiv. 

Frågeställning och syfte 
Denna problematisering av hur det är för dem som har olika funktionsnedsättningar som 

hindrar dem från att arbeta leder fram till olika frågor. Vad säger människor runt omkring 

dem och hur påverkar det hur de ser på sig själva? Hur påverkar det livet i stort? Hur 

förändras samhället av att fler kan arbeta? Men jag har avgränsat mig på området och min 

frågeställning i den här undersökningen är: Vad innebär det för individen att arbeta 

nivåanpassat? Mitt syfte är alltså att undersöka personer som arbetar på en arbetsplats där 

arbetet är nivåanpassat utifrån deras egna förutsättningar och deras upplevelser av detta. 

Undersökningen baseras på samtal med personer som är anställda på ett företag som arbetar 

med just detta.  

Disposition 
Uppsatsen kommer att, för att svara på frågeställningen, disponeras på följande sätt. I det 

första avsnittet presenteras tidigare forskning på området. Detta delas in i tre teman vilka är 

arbetsträning som identitetsskapande, mål och motivation samt faktorer som påverkar 

upplevelsen av att arbetsträna. Samtliga teman sammanfattas i slutet av avsnittet där jag även 

ger en kort reflektion samt presenterar mitt eget bidrag. I nästa avsnitt redovisas den 

metodologiska ansatsen studien bygger på som är grundad teori samt en presentation av fältet 

för datainsamlingen. Efter det kommer en redogörelse för hur studien gått till i tre faser vilka 

är den öppna fasen, den selektiva fasen och slutligen den teoretiska fasen. Samtliga faser 

presenteras utifrån datainsamling, urval och analys. Sedan följer en genomgång av etiska 

ställningstaganden som gjorts i studien. avsnittet avslutas med en tabell som ger en 

sammanfattande överblick över de tre fasernas frågeställning, urval samt intervjuer. Avsnittet 

som följer efter metod behandlar resultatet av undersökningen. Först presenteras kategorierna 

vilka är följande: gränslandet, inse sina begränsningar, att trivas med något, anpassa och gå 

vidare, förståelse och stöd från andra, viljan att arbeta, ”diagnos” som möjlighet, ”diagnos” 

som hinder, rädslan för att oförmåga ska synas och till sist statusförlust. Efter det presenteras 

en sammanfattning av resultatet och en redogörelse av relationerna mellan kategorierna. 

Avsnittet avslutas med en modell som gestaltar kategorierna och dess relationer. I det sista 

avsnittet diskuteras resultatet först i förhållande till undersökningens frågeställning och syfte 

och sedan till den tidigare forskningen. Efter det presenteras en teoretiska referensram som 

består av Goffmans teori om stigma samt hans teori om den främre och den bakre regionen 

samt Ehn och Löfgrens teori om klassifikationens makt. Sedan diskuteras den i relation till 

resultatet. Efter det följer en självkritisk diskussion om min egen insats och metodologiska 

sårigheter. Avsnittet avslutas med förslag till tidigare forskning. 

Tidigare forskning 

Då syftet med min studie är att ta reda på vad den innebörden av att arbeta nivåanpassat är så 

sökte jag efter tidigare forskning på området. Jag testade att söka på nivåanpassat arbete 

”level adaptet” och andra liknande sökord. Men jag hade svårt att hitta relevanta artiklar. Den 

bästa kategorin som bäst representerade arbetssättet i den tidigare forskningen var 

arbetsträning.  Därför valde jag att använda mig av arbetsträning, ”vocational rehabilitation”, 

som sökord istället. Jag har läst och tagit del av 8 artiklar som alla handlar om upplevelsen av 

att arbetsträna. Jag har använt mig av sökmotorerna Sociological Abstracts och PsychINFO 
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och förutom vocational rehabilitation använde jag mig av följande sökord: perspective, 

experience, identity och motivation. Dessa begrepp använde jag för att på olika sätt fånga vad 

det innebär för individen att arbeta nivåanpassat. Vad jag fann i dessa artiklar har jag 

sammanställt i 3 teman som jag beskriver nedan. Då den metodologiska ansats jag utgått ifrån 

förespråkar ett öppet förhållningssätt i början av undersökningen så väntade jag med att ta del 

av den tidigare forskningen till efter att jag kommit en bit på vägen i undersökningen. 

Arbetsträning som identitetsskapande 
Det första temat som jag valt att kalla för arbetsträning som identitetsskapande innehåller två 

artiklar som båda handlar om att arbetsträning innefattar identitetsprocesser. Jag presenterar 

nedan två artiklar som jag funnit tar upp just detta. 

Van Hal et al, (2012) har gjort en undersökning i Nederländerna om ett program som ska 

utveckla kompetens hos personer med en funktionsnedsättning som ska ta sig ut i arbetslivet 

igen. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilket identitetsarbete som pågår när man 

arbetstränar. Det gjordes intervjuer med 45 personer som under en längre period fått bidrag på 

grund av funktionsnedsättning och man fokuserade på respondenternas livsvärldar i 

intervjuerna.  

De kommer fram till att identitetsarbetet innebär separata, förenande och pågående processer, 

eller narrativ, vilka alla fanns mer eller mindre i samtliga livsberättelser. De separerade 

processerna såg man genom att respondenterna använde ord som ”dem” i sina berättelser, de 

gör en åtskillnad mellan sig själva och den yttre världen. De förenande processerna framkom 

av att man i berättelserna såg att respondenterna ofta talade om föreningar mellan sig själva 

och olika aspekter av livet, till exempel familjen. De pågående processerna handlar om att en 

människas identitet är ständigt under konstruktion. Respondenterna talar om hur de ständigt 

söker nya perspektiv på sin situation. 

I en diskursanalytisk studie gjord av Fadyll et al (2015) på Nya Zeeland undersöks hur olika 

förhållningssätt till arbetsträning genererar olika diskurser om en persons värde. Man utgick 

ifrån arbetsräningspolicys och praktiker när man valde textmaterial för studien och det ingick 

hemsidor, broschyrer programbeskrivningar med mer som kunde relateras till studiens syfte 

och i dessa letade man efter olika diskurser och konstruktioner.  

Texterna visar på olika diskurser och konstruktioner av en persons värde som anställd. Flera 

av diskurserna demonstrerar att vara anställd ökar en persons värde då man i ett arbete bland 

annat kan öka sin potential och utveckla sina egenskaper och färdigheter och detta kan 

arbetsträning bidra med. Texterna tyder dock på en paradox mellan diskurser, å ena sidan så 

är man lika mycket värd när man arbetstränar och å andra sidan är en funktionsnedsättning 

något som minskar det personliga värdet. En annan diskurs man identifierade värderade 

anställningsbarhet hos personer. Är man anställningsbar så har man ett högre värde än dem 

som inte är lika anställningsbara och detta är något som arbetsträningen strävar efter, att 

bibehålla individers anställningsbarhet. På samma sätt som diskurserna beskriver att en person 

värderas efter egenskaper och färdigheter bidrar det även till hur en person ser sig själv, man 

skapar och förstår sitt subjektiva själv utifrån diskursen. Ytterligare en diskurs man hittar 

visar att arbete och själv är sammanlänkat och värdet hos en person bestäms delvis av det 

själv denne visar upp på en arbetsplats så identiteteten påverkar arbetet. Arbete spelar alltså en 

stor roll i skapandet av identiteter då man får en arbetsroll i en anställning så relationen blir 

cirkulär. 
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Mål och Motivation 
Ett annat tema jag såg när jag läste igenom den tidigare forskningen var att fler artiklar hade 

fokuserat på vad målet för deltagande är när man arbetstränar och hur motivationen för att 

uppnå dessa mål ser ut. Jag kommer att nedan presentera tre studier som ingår i detta tema. 

Härkäpää et al, 2014, har gjort en studie i Finland om arbetsträning med syfte att ta reda på 

vad som motiverar deltagarna i ett arbetsträningsprogram och vilka aspekter av livet de 

associerar med detta. Datan samlades in via en mailenkät som skickades till 839 deltagare och 

man frågade om olika motivationsvariabler.  

Man använde två indikatorer för motivation i studien som visade på att måttet av motivation 

till deltagande i arbetslivet kunde delas upp i två delar. Den första var att deltagandet i 

arbetslivet var ett mål och den andra var sjukpension på grund av funktionsnedsättning som 

ett mål. Motivationen i båda riktningarna visade sig påverkas av flera olika faktorer i livet. De 

liknade varandra till viss del men fyra stora skillnader mellan inriktningarna fanns. Kön som 

var en av skillnaderna såg man då kvinnor var mer motiverade för rehabilitering än män. Den 

andra skillnaden var status i sysselsättning, de som fortfarande arbetade var mer motiverade 

att fortsätta arbeta än dem som hade sjukpensionerats. Den tredje punkten som skiljde dem åt 

var status på arbetsmarknaden, de med högre utbildning var motiverade att arbeta för att 

uppnå högre status. Och slutligen den fjärde skillnaden var bättre fysisk hälsa som mål för 

rehabiliteringen som korrelerade positivt med motivationen för arbetsträningen och negativt 

med motivationen för att stanna kvar i arbetslivet eller bli sjukpensionerad. 

Kvam et al gjorde en studie i Norge 2013 med personer med muskeloskeletal smärta för att 

undersöka deltagande och förändringar i deltagande i arbetsträning. För att få kunskap om 

detta gjordes semistrukturerade djupintervjuer med deltagarna vilka var sex kvinnor och fyra 

män som alla hade haft kroniska besvär i fyra till 30 år. Man har tagit hänsyn till genus i 

undersökningen då män och kvinnor skiljer sig åt både med de fysiska besvären och inom 

arbetsträningen. Kvinnor känner sig oftare misstrodda med sina besvär än män av personer 

runt omkring och det kan leda till en större stress som inverkar negativt på arbetsträningen. 

Resultatet av intervjuerna analyserades utifrån en induktiv ansats inspirerad av den grundade 

teorin. 

Kärnkategorin man fann var ”målinriktat deltagande”. En egenskap av kategorin beskriver en 

tendens att involvera sig i situationer på ett sätt som möter förväntningar på deltagandet från 

sig själv och andra. Deltagarna sa att de deltog i arbetet på grund av personliga värderingar 

och sociala normer vilka de sedan följde med avsikt att uppfylla sina egna förväntningar. En 

annan egenskap av det målinriktade deltagandet fann man då deltagarna pratade om att leva 

hälsosamt för att reducera smärtan. Målinriktningen skiftade då från att delta i arbetet till att 

vårda sin hälsa. Man såg tre olika projektilbanor för deltagandet som i sig ger tre olika 

förståelser för upplevelsen. Först och främst såg man en uppdelning mellan män och kvinnor 

som utgör de två första projektilbanorna där männen fortsatte att delta som förut i vardagliga 

aktiviteter och kvinnorna anpassade hela tiden livet för att ha en balans. Den tredje banan 

handlade om svårigheter med motsägelser mellan olika aktiviteter i vardagen där även genus 

spelar en stor roll för arbetsträningen. 

Serowik et al 2014 skriver om finansiell motivation i en studie gjord i USA. Urvalsgruppen 

var personer med någon allvarlig psykisk sjukdom som nyligen blivit arbetslösa eller 

inskrivna på sjukhus. Man hade för syfte med undersökning att ta reda på hur dessa personer 
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tänker kring sin situation och sin ekonomi. Datainsamlingen gjordes från 49 deltagare först 

genom en kvantitativ utvärdering och sedan genom kvalitativa intervjuer. Analysen av den 

kvantitativa datan gjordes via SPSS och det kvalitativa materialet analyserades utifrån en 

fenomenologisk ansats. 

Resultatet av den kvalitativa delen av studien visar tydligt att två femtedelar av deltagarna 

uttrycker en önskan att arbeta utan att intervjuaren ställde en fråga om det och många 

hoppades satt den finansiella situationen skulle bli bättre med ett arbete. Det framkom ur den 

kvantitativa utvärderingen att de personer som uttryckte en önskan att arbeta hanterade sin 

ekonomi bättre än de som inte nämnde det. Att ha gjort ett försök till att hantera sin ekonomi 

på ett bra sätt leder till en tolkning att vad de tjänar är inte tillräckligt för att uppnå sina mål i 

livet. Samtidigt som de visar en ambition att arbeta så är de rädda för att förlora sitt 

funktionsnedsättningsbidrag 

Denna studie är inte direkt kopplad till min egen frågeställning då de inte har arbetsträning 

som fokus. Men den är ändå relevant för min studie då den visar på att personer med psykisk 

sjukdom som är arbetslösa eller ligger på sjukhus känner sig motiverade att arbeta för att tjäna 

pengar och det i sin tur skulle kunna motivera dem att medverka i ett arbetsträningsprogram. 

Faktorer som påverkar upplevelsen av arbetsträning 
Det tredje temat jag relaterar till min egen studie handlar om de olika faktorerna i en persons 

liv som inverkar på upplevelserna av att delta i ett arbetsträningsprogram. Båda studierna jag 

presenterar nedan som ingår i detta tema tar upp flertalet faktorer. 

I Glässels et al studie från 2011 är syftet att identifiera och undersöka olika aspekter av 

funktioner och funktionshinder och relevanta kontextuella och personliga faktorer när man 

arbetstränar, detta gjordes mot olika ICF-komponenter (International Classification of 

Functioning, Disability and Health). Datainsamlingen gjordes i både Schweiz och Tyskland 

genom att man utförde fokusgruppsintervjuer med högst sex deltagare i varje grupp som valts 

från ett maximerat varierat urval, det var totalt 26 personer i sju fokusgrupper som deltog. 

Analysen av materialet gjordes i två steg, en kvalitativ där man sammanfattade materialet och 

letade fram meningen i olika enheter och en där man kopplade ihop datan med ICF.  

Resultatet av studien visade på fyra olika teman som var viktiga för deltagarna, dessa var 

kroppsfunktioner, aktiviteter och deltagande, faktorer i omgivningen och personliga faktorer. 

Deltagarna pratade inte ofta om sina anatomiska förändringar utan de pratade mer om 

kroppsfunktioner, både mentala och kroppsliga, så som rörlighet i leder, kognitiv förmåga och 

muskelförnimmelser. Aktiviteter och deltagande var andra områden som deltagarna pratade 

mycket om och det innefattade hantering av stress och att se till sin egen hälsa som viktiga 

aspekter från arbetsträningsdeltagarnas perspektiv. Faktorer i omgivningen som visade sig 

vara viktiga för deltagarna var stöd i relationer och attityder från andra runt omkring. 

Personliga faktorer som visade sig vara viktiga för deltagarna var motivation, intressen och 

utbildning med fler inverkade på den övergripande upplevelsen av att arbetsträna.  

I en fenomenologisk undersökning gjord av Wagner et al 2011 i Kanada har man haft för 

syfte att få bättre förståelse för personer som blivit skadade på arbetsplatsen och som deltog i 

arbetsträning. Man ville ta reda på meningen i den levda upplevelsen i enlighet med den 

metodologiska ansatsen och man gjorde 27 semistrukturerade intervjuer för att få fram 

deltagarnas perspektiv på upplevelserna.  
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Man kom fram till fem teman som var kopplade till relationen mellan deltagaren och 

arbetsträningsprocessen. Det första temat var förväntningar. Många deltagare kände att deras 

förväntningar på arbetsträningen inte stämde överens med upplevelserna. Ofta förväntade sig 

deltagarna något mer som till exempel mer stöd. Att dessa förväntningar inte möttes kunde 

leda till negativa upplevelser av arbetsträningen. Det andra temat var kommunikation, 

kommunikationen mellan deltagaren och arbetsträningskonsulten påverkade alla aspekter av 

arbetsrelationen. Mänskliga faktorer var det tredje temat och handlade om bland annat 

interaktionen mellan deltagaren och konsulten utöver kommunikationen dem emellan och det 

var viktigt att deras relation var bra. Psykologiska faktorer var det fjärde temat och visade sig 

oftast med att deltagarna pratade om depressioner de själva haft på grund av sin situation. 

Deltagarna pratade om olika saker som innefattades i det femte temat, övervägande för 

återanställning. Dessa kunde för det första vara socioekonomisk status där en rädsla för att 

inte kunna behålla den livsstil de vant sig vid innan skadan var överhängande. Det kunde för 

det andra finnas hinder så som deras fysiska tillstånd som blockerade dem från att lyckas i en 

anställning. För det tredje pratade de om beslutsfattande då de ofta hade problem med att 

bestämma vilken riktning deras arbetsträning skulle gå i. 

Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Den forskning som finns om arbetsträning och dess deltagare har olika fokus som jag visat på 

i de tre ovan beskrivna temana, identitet, motivation och mål och slutligen faktorer som 

påverkar upplevelsen av arbetsträning. En sammanfattning av dessa tre teman kommer nedan 

samt en reflektion av hur dessa hör samman.  

Sammanfattning av temat arbetsträning som identitetsskapande 

Det är inte bara ens egna färdigheter som utvecklas när man arbetstränar, man utvecklar även 

sin identitet. Forskningen på området sträcker sig över identiteten på arbetet som Fadyll et al. 

(2015) undersöker. De kommer fram till att det innebär olika processer för individen. För det 

andra finns forskning om identiteten i övriga aspekter av livet så som inom familjen som i 

Van Hal et al. (2012). Man ser att anställningsbarhet är högt värderat och man värderar även 

sig själv efter det vilket skapar det subjektiva självet. Båda studierna kommer fram till att 

eftersom identiteten påverkas av situationen de befinner sig i med någon form av 

funktionsnedsättning så bör utformningen av arbetsträningen anpassas så att den tar hänsyn 

till detta.  

Sammanfattning av temat mål och motivation 

Som de tre undersökningarna om motivation och målsättningar för deltagare inom 

arbetsträning kommer fram till så finns det olika saker som är viktiga. Det är inte bara den 

ekonomiska situationen som är avgörande för att de ska vara motiverade att ta sig tillbaka till 

arbetslivet utan andra faktorer som hälsa, familj och personliga värderingar bland andra som 

påverkar. Man ser ett återkommande resultat att det alltid finns något som motiverar 

deltagarna att fortsätta kämpa för att nå sina mål. 

Sammanfattning av temat faktorer som påverkar upplevelsen av arbetsträning 

Att arbetsträna innebär inte bara en stor förändring i livet utan man får många nya upplevelser 

i och med att man provar något helt nytt. Återkommande i båda studierna är att när man har 

tagit del av deltagarnas erfarenheter och perspektiv på arbetsträning så kommer det fram 

många faktorer som är viktiga att tänka på när man utformar ett arbetsträningsprogram. Dessa 

olika faktorer kan vara mentala så som förväntningar och motivation. De kan vara kroppsliga 
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så som rörlighet och stress. Faktorer som är kopplade till den relation man har till andra runt 

omkring, till exempel kommunikation, är även det en viktig del i hur man själv upplever 

arbetsträningen. 

Reflektion 

Återkommande i alla artiklar jag redogjort för är att inre faktorer spelar en stor roll för den 

egna upplevelsen av att arbetsträna, hur man ser på sig själv och sin egen förmåga påverkas i 

sin tur av yttre faktorer. Forskningen om arbetsträning har visats sker över hela världen och 

att det finns återkommande resultat i olika undersökningar visar att arbetsträning är något 

globalt som är värt att lägga energi på. 

Mitt bidrag 
Då min studie syftar till att ta reda på hur upplevelsen är för personer som arbetstränar så har 

den likheter med den tidigare forskningen som ofta har samma utgångsläge, att utgå ifrån 

deltagarnas perspektiv. Men de olika studierna har olika fokus vilket även jag har. Jag har lagt 

ett större fokus på hur personer runt om påverkar situationen. Det framkommer från bland 

annat Wagner (2011) att relationen mellan deltagaren och konsulten spelar en stor roll men 

jag har aktivt frågat om hur relationen ser ut till andra personer och även hur deltagarna tror 

att de blir betraktade av andra och hur bemötandet ser ut. Min studie kommer att bidra till det 

globala nätet av arbetsträning och ge en inblick i den svenska verksamheten. 

Metodologiska utgångspunkter  
Jag kommer att i detta avsnitt gå igenom de metodologiska utgångspunkter jag haft för min 

studie. Jag börjar med att ge en beskrivning av grundad teori och dess metodologi, efter det 

förklarar jag vad jag har gjort i min studie i fråga om urval, datainsamling och analys utifrån 

tre faser vilka är den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen. Jag tar 

dessutom upp mina etiska ställningstaganden i förhållande till de personer jag intervjuat. Till 

sist presenteras en sammanfattande tabell av faserna.  

Val av metod 

När jag i ett tidigt skede i min planering kring min undersökning funderade över vad jag ville 

ta reda på var grundad teori det bästa valet då metoden i sig är öppen. Det skulle passa bra till 

min frågeställning som är öppen då jag inte har begränsat mig när det kommer till etablerade 

teorier. Jag har inte heller begränsat frågan i olika aspekter av livet utan har ett öppet fokus på 

upplevelsen. När jag funderade över mitt intresseområde hade jag inte heller några specifika 

teorier i åtanke vilket även det passade bra med den grundade teorins induktiva 

förhållningssätt. Som forskare kände jag att jag hade ett öppet intresse för dessa personer och 

den grundade teorin kunde låta mig behålla min öppenhet och endast agera en struktur till en 

början för att sedan snäva in mitt material.  

Grundad teori 
Grundad teori är en metodologisk ansats som utvecklades av Anselm Strauss och Barney 

Glaser under 1960-talet efter att de gjort en undersökning tillsammans om döende personer på 

ett sjukhus (Hartman, 2001:28). Grundad teori är en induktiv metodansats som framhäver 

vikten av att se till empirin och utveckla en teori efter det faktiska materialet. I metoden kan 

man dock se spår av motsatsen till induktion vilket är deduktion. Det innebär att man har en 

teori som man utgår ifrån som härleder det urval man gör vid datainsamlingen. Grundad teori 

är alltså en metodologi som blandar både induktiva idéer med deduktiva (Glaser, 1998:43). En 
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av de viktigaste hörnstenarna är dock induktiv, man ska inte på förhand vara för färgad av 

egna idéer och etablerade teorier om forskningsfrågan och fältet utan man ska ha ett öppet 

förhållningssätt.  

En tid efter att Glaser och Strauss tillsammans skrivit sin första bok om grundad teori började 

de två utveckla egna idéer kring hur metoden bör användas, Strauss startade ett samarbete 

med Corbin och de två fortsatte att utveckla den grundade teorin tillsammans, och nu ser man 

en tydlig uppdelning mellan å ena sidan Glaser och å andra sidan Strauss och Corbin och de 

två olika inriktningarna skiljer sig åt på flera punkter. Jag kommer inte att ta upp alla 

skillnader då den diskussionen skulle ta för mycket plats men det är en skillnad som gör att 

jag tagit ställning och valt sida. Jag har valt att i min studie utgå ifrån Glasers idéer då han till 

större del håller sig till ett av de mest grundläggande ställningstagandena inom den grundade 

teorin vilket är att teorin ska växa fram ur datan utan att påverkas av andra teorier (Hartman, 

2001:41–42). 

När man arbetar med datamaterialet i en grundad teori ska man inte hasta sig igenom 

processer utan man ska noggrant och systematiskt gå igenom allt material och i största 

möjliga mån sträva efter att nå vad som kallas för mättnad (Glaser, 1998:157–158). När man i 

faserna kodar datan och tar fram kategorier vill man göra det så genomarbetat att man tillslut 

känner att det inte finns något nytt i materialet som skulle kunna bilda en ny kategori, det är 

då man har uppnått mättnad i fasen och kan gå vidare. Om man skulle gå vidare till nästa fas 

innan man har uppnått mättnad finns risken att man missar något i materialet och den teori 

man får som slutprodukt är inte tillräckligt väl grundad i empirin. 

Det gäller även inom den grundade teorin när man arbetar med sina kategorier att ha teoretisk 

känslighet vilket innebär en förmåga hos forskaren att titta på sitt material och se innebörden 

av det som samlats in (Hartman, 2001:97). Det är viktigt då det hjälper forskaren att föra 

undersökningen framåt på rätt spår. Detta kan visa sig i att man ser till att det man väljer att 

namnge sina kategorier är det namn som bäst passar in och samlar upp olika aspekter av 

kategorin. Man måste alltså vara noggrann med begreppsarbetet i materialet och vara lyhörd 

för vad datan säger. Man ska inte tolka in egna värderingar i vad som kommit fram i 

datainsamlingen samtidigt som man måste plocka fram essensen i vad som sagts.  

Fältet för datainsamling 

Jag fick kontakt med två person som driver ett företag som inriktar sig på att hjälpa personer 

som tappat fotfästet i tillvaron. De erbjuder en fast arbetsplats för dem som behöver det och 

har svårt att arbeta någon annanstans. Företaget arbetar med att låta människor arbeta 

nivåanpassat då de har svårigheter att ha andra arbeten. Det finns likheter mellan dem och den 

offentliga verksamheten Samhall men detta företag är mindre. Företaget har ett antal personer 

anställda hos sig som de i sin tur hyr ut till andra företag med olika sysslor. Två av dessa 

sysslor är lokalvård och fastighetsskötsel. 

Min kontakt med cheferna på detta företag bestod i telefon och mailkontakt samt samtal 

ansikte mot ansikte när jag var där för att göra mina intervjuer. Jag berättade för dem om min 

undersökning och utbildning och förklarade vad jag var ute efter hos potentiella 

intervjupersoner. Cheferna kontaktade i sin tur dessa personer som då är anställda på företaget 

och frågade om de ville ställa upp. Kontakten jag hade med alla inblandade i min 

undersökning fungerade friktionsfritt och jag är tacksam över att de tog sig tid och ställde 

upp. 
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Den öppna fasen 

För att i enlighet med den metodologiska grundstenen gå in i studien med ett öppet 

förhållningssätt såg jag till att min frågeställning inte begränsade mig för mycket. Jag ville gå 

in förutsättningslöst i undersökningen därför läste jag inte på om teorier som skulle passa min 

fråga innan jag var färdig med analysen. Då mitt frågeområde till en början handlade om att ta 

reda på olika bemötanden man får när man arbetar anpassat så ansåg jag att intervjuer vad den 

metod för datainsamling som bäst skulle kunna ge mig svar. Jag bestämde mig för att gå 

direkt till källan för upplevelserna, de som upplevt dem, för att få en bra start på 

undersökningen i den första delen av metoden som Glaser kallar för den öppna fasen 

(Hartman, 2001:40). Målet med den öppna fasen är att obegränsat hitta kategorier i materialet 

som kan utgöra en början till ett svar på frågeställningen.  

Det var tack vare dem som driver det ovan beskrivna företaget som gjorde det möjligt för mig 

att komma i kontakt med mina intervjupersoner. Jag berättade att jag ville göra en studie hos 

dem och behövde deras hjälp att komma i kontakt med lämpliga personer som ville ställa upp 

och bli intervjuade och jag till en början ville prata med två personer. Då jag i denna fas skulle 

vara så öppen som möjligt använde jag mig av ett teoretiskt urval. De enda krav jag hade på 

personerna var att anledningen till att de arbetade där var att de behövde ett anpassat arbete 

och att det var två personer som skiljer sig åt. Anledningen till att jag ville ha variation mellan 

personerna är för att det är ett kriterium för ett bra urval (Hartman, 2001:71).  

Innan jag gjorde mina två första intervjuer funderade jag kring mitt eget förhållningssätt 

gentemot intervjupersonerna och hur jag på bästa sätt skulle kunna vara professionell. Jag 

gick tillbaka till litteraturen på området och hittade i en bok skriven av Bryman (2011:419–

424) en bra beskrivning om vad man ska tänka på när man ska göra en intervjustudie. Vad jag 

tog med mig i mitt vidare arbete och förberedelse inför intervjuerna var att vara strukturerad i 

min intervju, öppen för vad intervjupersonen berättar och att jag skulle vara beredd på att 

hantera oväntade situationer. Min intervjuguide blev ett ramverk för mitt intresseområde och 

jag hade förberett olika teman att prata om snarare än specifika frågor. Dessa teman var 

arbetet, familjen, vänner och bekanta, myndigheter och slutligen övrigt Jag hade dock 

förberett stödfrågor för mina intervjuer för att kunna komma igång med de olika temana. 

Intervjuguiden finns med som bilaga. 

Intervjuerna genomfördes båda två på företagets kontor för att intervjupersonerna skulle 

känna sig hemma. Vi satt i varsin soffa för att det skulle vara så avslappnat som möjligt. Jag 

spelade in intervjuerna och det kan ha bidragit till nervositet hos både mig och 

intervjupersonerna men det kändes under tiden som att det inte störde allt för mycket och vi 

hade avslappnade samtal. När jag hade genomfört de två första intervjuerna i min 

undersökning, vilka båda varade i 40 minuter, transkriberade jag materialet. För att förhålla 

mig etiskt till intervjupersonerna ville jag ha ett medgivande till materialet, detta kommer jag 

även diskutera längre fram i avsnittet. Jag frågade efter intervjuerna om de sagt något som de 

ångrade vilket jag erbjöd att radera. Jag gav dem tid att reflektera över den gångna intervjun. 

Vissa sa att de står för allt de sagt och andra gav en liten sammanfattande och förklarande 

reflektion av intervjun vilket jag tolkade som ett godkännande. Då ingen av 

intervjupersonerna hade velat att jag raderade något så behövde jag inte redigera materialet 

utefter deras önskningar.  
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Med transkriberingarna i handen satte jag mig ner för att koda datan. Den grundade teorin 

framhäver en strukturerad och systematisk hantering av datamaterialet. Detta innebar för mig 

att jag stycke för stycke i intervjutranskriberingarna letade efter och markerade indikatorer. 

Något som indikerar något nytt i materialet. Dessa namngavs och blev koder. När jag 

noggrant gått igenom båda texterna analyserade jag samtliga koder jämförande och vidare 

begripliggjorde dem och såg i sina variationer och egenskaper hur de bildade olika kategorier. 

Jag fortsatte att gå igenom dessa i enlighet med en ständigt jämförande metod som Glaser 

framhäver tills det inte längre fanns några nya variationer av kategorierna (Glaser, 1998:139). 

Inom den grundade teorin strävar man efter att uppnå teoretisk mättnad i samtliga faser innan 

man går vidare men det kräver att man gör fler urval i faserna. Då jag enbart gjort ett urval i 

varje fas är det svårt att uppnå mättnad. Det var en kategori jag fann som utmärkte sig i 

materialet, det var en så grundläggande aspekt av intervjupersonernas berättelser att den 

påverkade många av de övriga kategorierna. Jag valde att kalla den för gränslandet och den 

utgjorde kärnan i svaret på min frågeställning. I den grundade teorin letar man efter en 

kategori som hör samman med de andra och utmärker sig i mönstren i datamaterialet, den 

kallas för kärnkategorin och gränslandet var min (Glaser, 1998:27). 

Den selektiva fasen 
Utifrån de kategorier och kärnkategorin jag fann i den öppna fasen vilka var noggrant 

analyserade i den ständigt jämförande processen och grundade i det empiriska materialet 

skulle jag gå vidare in i fas nummer två som enligt Glaser är den selektiva fasen (Hartman, 

2001:41). I detta steg i studien skulle jag gå vidare med fler intervjuer och undersöka mina 

kategorier och se om det finns ytterligare egenskaper hos dessa. För att den framväxande 

teorin ska kunna kallas för en grundad teori bör man se till att man inte missar viktiga 

egenskaper och aspekter av de olika delarna. Målet med denna fas var alltså att undersöka 

vidare egenskaper hos kategorierna och välja bort de som inte är relaterade till kärnkategorin. 

Datainsamlingen för den selektiva fasen planerades genomföras med två nya intervjuer. Jag 

tog på nytt kontakt med personerna som hade startat verksamheten som utgjorde mitt fält och 

såg till att få komma tillbaka och göra ytterligare två intervjuer. Analysen i den första fasen 

visade att i gränslandet känner man att man solidaritet med sina jämlikar, de andra på 

företaget. Samtidigt känner man sig utanför och missförstådda av människor man möter i 

vardagen. Jag såg även att gränslandet verkade vara störst när anledningen att arbeta 

nivåanpassat inte syntes. Människor uppvisade svårigheter att förstå situationen när 

intervjupersonerna inte uppvisande synliga avvikelser. Dessa aspekter i min framväxande 

teori ledde till mitt nästa urval. Denna gång ville jag prata med två personer vars anledning att 

arbeta nivåanpassat inte var något som syntes på utsidan varav en person skulle ha fått en 

diagnos av något slag och den andra inte. Anledningen till att jag ville se en med och en utan 

diagnos var för att få ett urval med spridning, intervjupersoner som skiljer sig från varandra 

vilket gör att man uppnår större mättnad. Frågeställningen jag utgick ifrån var nu vad innebär 

det att arbeta nivåanpassat? Den trattliknande arbetsprocessen som genomsyrar den grundade 

teorin syntes då jag skalade bort lite av bredden av mitt intresseområde utifrån vad jag hittat 

genom datainsamlingen och gav större plats åt djupet i kategorierna. 

Urvalet i denna fas följde principen för ett teoretiskt urval enligt Glaser och Strauss som de 

kallar för ändamål och relevans (Hartman, 2001:70–71). Urvalet anpassades efter ändamålet 

för undersökningen vilket gjorde att jag valde bort vissa kategorier innan jag gick vidare till 

att välja ut nya intervjupersoner. Jag tog även hänsyn till kategoriernas egenskaper när jag 
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funderade på nya möjliga intervjupersoner vilket då gällde relevansen i undersökningen och 

för den framväxande teorin. Urvalet följde även principen för ett teoretiskt urval vilket 

innebär att man låter undersökningen styra urvalet (Patton, 2002:239). Eftersom mitt material 

visade på ett gränsland öppnade det upp för att undersöka hur diagnoser påverkar en persons 

situation och gränslandet och huruvida en persons funktionsnedsättning syns eller inte kan 

även det spela in. Urvalet föll sig naturligt med mina kriterier ovan eftersom att det var min 

framväxande teori styrde vart jag skulle rikta mitt fokus här näst. När jag utformade min 

intervjuguide för dessa intervjuer utgick jag ifrån de kategorier jag funnit i den öppna fasen 

och de som var mest relaterade till kärnkategorin gränslandet. Dessa teman var bemötanden, 

familjen, myndigheter, trivsel på arbetet/kollegor samt övrigt. Jag förberedde även frågor 

kring dessa teman så det var en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden till denna fas 

finns med som bilaga i slutat av uppsatsen. Intervjuerna genomfördes med två personer som 

stämde in i mitt urval och i samma lokal som de två första, vi satt i samma soffor och även 

dessa intervjuer spelades in.  

I likhet med den öppna fasen stämde jag av samtycket med intervjupersonerna efter intervjun 

med att fråga om jag skulle ta bort något. Inte heller denna gång var det någon som ville ta 

tillbaka något. Jag transkriberade mina intervjuer även i denna fas vilka var 20 respektive 30 

minuter långa. Det transkriberade materialet genomgick samma systematiska kodande som i 

den öppna fasen. Analysarbetet i denna fas innebar att jag skulle leta efter ytterligare 

egenskaper hos kategorierna. Jag valde även bort en del kategorier som inte var relaterade till 

kärnkategorin och därför inte hade någon relevans för min framväxande grundade teori. Efter 

min analys hade jag anpassat mina kategorier efter den nya datan och hade en mer grundad 

och mättad samling kategorier. Mättnaden uppnådde jag efter att ha vridit och vänt på den nya 

datan så många gånger att jag såg att materialet upprepade sig. Den samling kategorier jag nu 

hade var mer sammanlänkade och relevanta för kärnkategorin och jag tog steget vidare till 

nästa fas. 

Den teoretiska fasen 

Efter att ha sammanställt kategorierna samt funderat lite kring dess relationer med varandra 

och kärnkategorin gränslandet gick jag vidare till den sista fasen som Glaser kallar för den 

teoretiska fasen (Hartman, 2001:41). Under studiens gång hade jag gjort fyra intervjuer och 

jag ämnade göra ytterligare en intervju för att samla in data till den avslutande fasen. Målet 

med den teoretiska fasen och även intervjun var att fråga om just relationerna mellan de olika 

aspekterna av att arbeta nivåanpassat och även om helheten av upplevelsen. Jag behövde 

undersöka relationerna mellan kategorierna närmare för att få en helhetsbild av mitt material 

för att kunna sammanställa ett svar på min frågeställning.  

För att få tag i en sista kandidat som ställde upp på en intervju hörde jag av mig ytterligare en 

gång till företaget och berättade att var inne i det sista skedet av min undersökning och 

behövde göra en femte och sista intervju. Även i denna fas tog jag hänsyn till 

undersökningens ändamål och relevans i mitt urval. Jag fokuserade dock här mer på 

relationerna mellan kategorierna än dess egenskaper. De kriterier jag ville ha uppfyllda hos 

intervjupersonen var att, i likhet med urvalet i den selektiva fasen, anledningen till att 

personen behövde arbeta nivåanpassat inte var något som syntes utåt. Jag ville även i detta 

urval prata med en person som kunde reflektera över sin egen situation samt se helheten. Det 

teoretiska urvalet ledde till dessa kriterier för att fortsätta i samma spår i gränslandet men 

kunna utforska hur olika aspekter av det hänger ihop. Intervjuguiden jag använde mig av i 
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denna intervju var planerad så att jag kunde genomföra en så kallad semistrukturerad intervju. 

I jämförelse med i den selektiva fasen hade jag mer bestämda frågor än teman då jag ville 

undersöka specifika relationer. Jag hade förberett några frågor i förväg som jag ville ställa 

men jag var fortfarande öppen för att ställa frågor utöver dem och låta intervjupersonen svara 

fritt utifrån dem (Bryman, 2011:415). Denna intervjuguide finns som bilaga i slutet. Jag 

gjorde en telefonintervju med personen och spelade in samtalet för att kunna transkribera 

materialet ordagrant som i de övriga faserna. Intervjun varade i 40 minuter. 

Den huvudsakliga analysen i den teoretiska fasen utgjordes av undersökandet av relationerna 

mellan den framväxande teorins kategorier (Hartman, 2001:41). Intervjun jag gjorde 

fungerade som en kontroll av min analys i den öppna och den selektiva fasen då jag redan 

innan den sista intervjun hade funderat på hur allt hängde ihop. Det uppkom inget nytt i 

materialet efter den sista intervjun vilket då kan tolkas som att min analys har nått mättnad. 

Det är först i detta skede man kan se att en teori har genererats under studiens gång. 

Etiska ställningstaganden 

Min studie baseras som beskrivet ovan på intervjuer med anställda på ett företag där de får 

arbeta nivåanpassat utifrån sina egna förutsättningar. Arbetssättet kan på ett sätt ses som 

stigmatiserat vilket försätter dem i en utsatt situation och det kan vara känsligt att prata om sin 

situation. Jag är även medveten om att då det är genom deras chefer jag fått kontakt med dem 

kan de känna sig tvungna att medverka och att jag i och med den kontakten hamnar i en 

maktposition. I och med att cheferna även kommer att kunna läsa resultatet från dessa 

intervjuer i min uppsats. Dessa olika aspekter gör att jag behöver förhålla mig på ett visst sätt 

och nedan beskriver jag de åtgärder jag vidtagit. 

Jag har i min studie strävat efter att ta hänsyn till mina intervjupersoners integritet i största 

möjliga mån. Jag har undvikit att framställa dem enskilt för att deras identitet ska vara 

skyddad i så stor utsträckning som möjligt. Därför har jag valt att i mitt resultatavsnitt kalla 

dem för IP1, IP2, IP3, IP4 respektive IP5 i slumpmässig ordning från den intervjuerna 

genomfördes. Jag har även valt att utesluta namnet på företaget där jag kommit i kontakt med 

mina intervjupersoner för att deras identiteter inte ska komma fram då verksamheten har ett 

mer intimt urval av anställda i jämförelse med större statliga företag. 

Inför varje intervju hade jag en etisk checklista med de fyra forskningsetiska principerna som 

gäller individskyddskrav (Vetenskapsrådet, 2002:6). Jag gick igenom den med 

intervjupersonerna så att de skulle godkänna sitt eget deltagande. Den första punkten på listan 

var informationskravet. Jag berättade om min studie och vad målet med den var. Den andra 

var samtyckeskravet som innebar att jag såg till att de förstod att deras deltagande var helt 

frivilligt och att de när som helst fick avbryta intervjun. Jag erbjöd även intervjupersonerna en 

chans att ta tillbaka något de sagt om de ångrade sig, jag skulle då radera det från materialet. 

Den tredje punkten var konfidentialitetskravet. Jag berättade att det material jag samlar in 

kommer enbart jag och min handledare ta del av. Citaten jag använt mig av i mitt resultat har 

jag modifierat i den mån att jag konsekvent tagit bort namnet på företaget och andra saker 

som kan orsaka att deras identiteter avslöjas. Och slutligen, den fjärde punkten var 

nyttjandekravet, jag berättade här att materialet inte heller kommer att användas till något 

annat än forskning. Först efter att de givit sitt samtycke efter att jag gått igenom dessa punkter 

satte jag igång med intervjuerna. 
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Översikt 
Nedan presenteras tabell 1 som sammanfattar frågeställningens utveckling, urvalet och 

intervjuernas uppbyggnad i den öppna fasen, den selektiva fasen respektive den teoretiska 

fasen. De olika faserna har både likheter och skillnader vilket tydligt framkommer i tabellen. 

Tabell 1: Översikt 

 Öppen fas 

 
Selektiv fas Teoretisk fas 

Frågeställning 

 

Hur blir personer 

som arbetar 

nivåanpassat 

bemötta av 

samhället? 

 

Vad innebär det att 

arbeta nivåanpassat? 

Vad innebär det att 

arbeta nivåanpassat? 

Urval 

 

Två personer som 

skiljer sig från 

varandra bl. a ålder 

och kön. 

Två personer vars 

anledning att arbeta 

nivåanpassat inte 

syns utåt. En med 

diagnos, den andra 

inte. 

En person vars 

anledning att arbeta 

nivåanpassat inte 

syns utåt samt har 

arbetat länge och kan 

reflektera över sin 

situation. 

 

Intervjuer 

 

Intervjuer ansikte 

mot ansikte. 

Tematiskt 

strukturerad 

intervjuguide 

Intervjuer ansikte 

mot ansikte. 

 

Semistrukturerad 

intervjuguide 

baserad på teman 

från den öppna 

fasen. 

 

Telefonintervju. 

 

Semistrukturerad 

intervjuguide. 

 

Resultat  
Efter att ha sammanställt resultatet av mina intervjuer har jag kommit fram till 10 kategorier 

vilka är gränslandet, inse sina begränsningar, att trivas med något, anpassa och gå vidare, 

förståelse och stöd från andra, viljan att arbeta, ”diagnos” som möjlighet, ”diagnos” som 

hinder, rädslan för att oförmåga ska synas och slutligen statusförlust. Dessa presenteras mer 

utförligt i avsnittet nedan. I slutet av avsnittet sammanfattar jag mitt resultat samt går igenom 

relationerna kategorierna emellan.  

Gränslandet 
De personer jag intervjuat i min studie uttrycker något som jag valt att kalla för gränslandet. 

Denna kategori genomsyrade hela mitt datamaterial och höll allt samman, av den anledningen 

är det kärnkategorin för svaret på min frågeställning. Dessa personer behöver arbeta utifrån 

sina egna förutsättningar och det har resulterat i att de inte har möjlighet att ha ett vanligt 

”svensson-jobb”. De är inte heller arbetslösa eller lever på enbart bidrag. Det verkar som att 

det finns något mellan en vanlig heltidsanställning och att vara arbetslös och det är något som 

både är svårt att få ett fast grepp om och förklara.  
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Kategorin består av olika dimensioner som jag kommer att gå igenom nedan. Den första 

dimensionen är att man hamnar mellan Samhall och ett vanligt arbete. Den andra dimensionen 

är att man befinner sig mellan ett vanligt arbete och det företag jag varit på. Den tredje 

dimensionen syns i att man kan hamna någonstans mellan att arbeta nivåanpassat, så som 

detta företag, och att inte kunna arbeta över huvud taget. Samtliga dimensioner går ihop och 

utgör ett slags utrymme vissa människor, så som mina intervjupersoner, befinner sig i. Det 

hela kan liknas vid en skala där man kan hamna på olika ställen på skalan men ändå vara i 

gränslandet.  

Intervjun med IP 5 avslutas med att denne uttrycker att det är bra att det finns företag som 

detta, den nuvarande arbetsgivaren: 

 

Det är tur att [Företagets namn] finns måste jag säga. Det finns många som hamnar 

mitt emellan olika stolar liksom. Dom kan vara för duktiga för samhall och ha för svårt 

för ett vanligt jobb liksom, då finns det här gränslandet och det är där [Företagets 

namn] kommer in. 

 

Vad personen säger är att det finns ett slags mellanrum mellan olika typer av arbeten. Att vara 

för duktig för ett ställe, så som Samhall, men ändå ha svårigheter med ett vanligt arbete kan 

enligt personen göra att man hamnar mitt emellan. Personen uttrycker det som att man hamnar 

mellan stolarna vilket målar upp en tydlig bild av gränslandet. Den ena stolen är i detta 

exempel Samhall och den andra ett vanligt jobb. Företaget som personen arbetar på är då 

utrymmet mellan stolarna. Personen uttrycker även en slags tacksamhet för detta företag som 

kan samla upp dem som hamnar mitt emellan. 

Det gäller inte bara dem som arbetar på just det här företaget utan det finns andra som hamnar 

i en liknande situation. Företaget de arbetar på har möjlighet att samla upp dem som hamnar 

mellan att inte ha något arbete alls och att klara av allting. Som jag förklarat ovan är Samhall 

ett företag som har likheter men det här företaget vilket denna person tar upp. De skiljer sig åt 

samtidigt som Samhall också är ett företag som hjälper personer att anpassa sina 

arbetsuppgifter.  

Gränslandet har dock visat sig att det inte är begränsat till enbart just det företag jag varit på 

utan det finns andra aspekter av det som gör att man kan se gränslandet som en skala. IP 3 

säger när denne pratar om sitt nuvarande arbete som då är det företag jag varit på: 

 

Jag känner inte riktigt att jag hör hemma här, när man kom hit såg man ju att andra 

som är här har mycket större problem än vad jag har. Jag klarar ju saker lite bättre än 

vad dom klarar liksom så jag känner mig inte riktigt hemma här. 

 

Personen uttrycker en känsla av att inte känna sig hemma där denne arbetar för tillfället då 

denne känner av en skillnad i förmåga mellan sig själv och andra på arbetsplatsen. Det 

personer säger tyder på att företaget de arbetar på inte är slutstationen i gränslandet utan 

spektrumet är bredare än så. Det finns dem som har hamnat i gränslandet mellan ett vanligt 

arbete och att behöva arbeta anpassat.  
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Man kan även vara i gränslandet mellan arbetslöshet och ett arbetsträningsprogram och detta 

kan man se i ett citat från IP 2 när denne pratar om sitt funktionshinder som är värre vissa 

dagar: 

 

Det kan ju göra ont hela tiden ibland, vissa dagar känner jag av det mer. Jag jobbar ju 

nästan fulltid så jag kämpar på men ibland är det så att jag inte kan gå alls och då kan 

jag inte jobba. 

 

Att man pendlar mellan att ha så pass stora svårigheter att arbeta att man vissa dagar inte kan 

alls och att kunna arbeta över huvud taget som IP 2 gör visar på den tredje dimensionen av 

gränslandet. Det finns mellan företaget denne arbetar på i dagsläget och att inte arbeta 

överhuvudtaget. Den dimensionen skiljer sig åt från de övriga då den får med sig arbetslöshet 

som aspekt och ytterligare ”hållplats” i gränslandet.  

Man kan nu se hur denna skala sträcker sig hela vägen mellan ett vanligt arbete och 

arbetslöshet på grund av att man inte klarar av att arbeta. Kategorierna som presenteras nedan 

befinner sig alla i detta så kallade gränsland. De finns även i samtliga dimensioner. Och 

påverkar upplevelsen av ett nivåanpassat arbete på olika sätt.  

Inse sina begränsningar 

Om man ska kunna få hjälp med något behöver man först och främst inse att man behöver 

hjälp. Mina intervjupersoner har alla kommit till den insikten att de behöver anpassa sitt 

arbete av någon anledning, oavsett om det är på grund av en medfödd diagnos eller en skada 

man fått senare i livet. De har alla insett sina begränsningar vilket påverkar deras möjligheter 

till att arbeta. IP 5 redogjorde för hur denne hamnade på den nuvarande arbetsplatsen och 

säger: 

 

Det vart för mycket liksom när man har egen familj hemma och så kände man att nej 

jag kommer inte att orka mer. Det är ju tufft inom omsorg […] och så kommer man hem 

och har två barn hemma och ja det vart för mycket. 

 

Det är redan ansträngande att ha ett fulltidsjobb. Och när man har en familj man ska ha energi 

kvar för i slutet av dagen är det lätt att det blir för mycket. Det är här det är viktigt att inse när 

det faktiskt har nått den gränsen och det är det IP 5 har gjort. IP 1 visar i ett citat att det finns 

andra sätt att inse sina begränsningar, i detta fall gäller det en kollega:  

 

Det var ju en period när det var jobbigt med någon och jag blev väldigt väldigt trött. Då 

sa jag ju ifrån lite att då behövde jag jobba med någon annan person, att det blev bättre 

så det löste sig. 

 

Det är inte bara bristande förmåga hos sig själv att fortsätta med ett arbete som innebär en 

begränsning. Samarbetet med andra, som IP 1 berättar, är även det något som måste fungera 

för att man ska kunna arbeta. Att på olika sätt förstå att det är något som behöver förändras är 

alltså en förutsättning för att det över huvud taget kommer att kunna ske en förbättring. 
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Att trivas med något 
Något som återkommer i samtliga intervjuer är att de hittat något de trivs med i tillvaron. Det 

handlar om olika arbetsrelaterade saker så som kollegor och arbetsuppgifter. Man kanske inte 

trivs med samtliga saker utan det viktiga är att man hittar något som man trivs med som kan 

göra resten lättare. IP 2 säger när jag frågar om denne trivs på sitt arbete i dagsläget: 

 

Ja jag trivs jättebra här det gör jag. När jag började här då tänkte jag ja ett par år. Jag 

kan ju söka annat under tiden men jag har blivit kvar och jag har varit anställd nu i 

många år så jag har liksom blivit kvar. Ja det blir så när man trivs, vi är som en liten 

familj, det är jättebra sammanhållning tycker jag. 

 

Personen uttrycker en trivsel både på arbetsplatsen och med kollegorna. Denne liknar 

arbetsgruppen med en liten familj och säger att de har bra sammanhållning vilket är mycket 

positivt i ett arbetslag. Det kan underlätta om man har sämre dagar när man kan få hjälp av 

kollegor och så vidare. Att personen stannat kvar på arbetsplatsen i många år tyder även det 

på att denne trivs med det nuvarande arbetet och säger inget om att ta sig vidare någon annan 

stans.  

Man kan även trivas med de arbetsuppgifter man har vilket har stor inverkan på hur man trivs 

med sin situation i sin helhet. IP 5 trivs bra och riktar sitt uttalande mer mot arbetet i sig: 

 

Jag trivs ju väldigt bra liksom med arbetsuppgifterna gör jag. Att man kan vara ute och 

att det är fritt, man får sköta sig själv, och så jobbar jag med en av mina bästa vänner. 

 

Att personen får arbeta med en nära vän och har en frihet i arbetet att sköta sig själv gör att 

denne trivs på det stora hela. Att känna en frihet i arbetet innebär ett ansvar vilket kan göra att 

man anstränger sig för att göra ett bättre jobb och blir nöjd med det man åstadkommer. 

Arbetsmiljön är något som påverkar den egna synen på arbetet och i dessa personers fall så 

påverkar det positivt. Arbetsgruppen har en bra sammanhållning vilket gör att de kan trivas i 

den familjära miljön. 

Anpassa och gå vidare 

Deltagarna i min undersökning har på ett eller annat sätt anpassat sig till sin situation. De har 

fått göra justeringar i sitt arbetssätt för att kunna fortsätta arbeta vilket innebär ett 

anpassningsarbete som har hjälpt dem att hamna där de är idag. Om man anpassar sin 

situation så att man kan ha en funktionell vardag så kan man även ta sig vidare i livet istället 

för att fastna i ett läge som inte är så produktivt, till exempel att ge upp. IP 4 är medveten om 

sitt eget arbetssätt och berättar om en inkörsport som innebär att denne vill komma in i det 

befintliga arbetssättet innan denne gör ändringar: 

 

Jag vill ju ha lite på mitt sätt och sen vill jag ha en inkörsport, jag är lite så. Jag vill ha 

en inkörsport och så vill jag se att den inkörsporten fungerar. När jag väl börjar få en 

inkörsport på någonting så vill jag lägga upp det på mitt sätt. Men nu låter jag det vara 

som det är. 
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Vad personen säger är att denne vill ha en inkörsport i arbetet för efter att ha kommit in i 

sysslan kunna anpassa det på sitt eget vis. Personen berättade om en specifik händelse på 

arbetet när det inte fungerade att ändra arbetssätt. När denne inte helt kunde anpassa arbetet 

på det egna sättet accepterades det och personen anpassade sig istället till situationen och låter 

det nu mera vara. IP 1berättar om hur man behöver anpassa sig i förhållande till sina kollegor 

om man vill ha ett fungerande samarbete: 

 

När man jobbar mycket tillsammans lär man känna varandra och den som har svaga 

punkter och då ska man ju inte trampa vederbörande på tårna där dom har en svag 

punkt. Jag började jobba mindre och när man ska lämna över när man har jobbat noga 

kan det bli svårt. En annan person tänker ju lite annorlunda och vi hade lite dispyter 

och sådär men så småningom så lärde jag mig och insåg att man får ändra sig om man 

inte är allt för stelbent i tankarna. Man får anpassa sig. 

 

Trots att man har olika arbetsstilar så behöver inte det betyda att man inte kan arbeta ihop. 

Som personen säger, när man arbetat tillsammans länge har man lärt sig mycket om varandra. 

Den kunskapen kan användas på ett oansvarigt sätt vilket kan förstöra arbetet och 

arbetsrelationen. Personen säger att man ska försöka förhålla sig till varandra på ett bra sätt 

och inte kliva någon på en svag punkt. Man kan själv behöva ändra sitt eget sätt för att få det 

att fungera och kunna ha ett bättre samarbete i fortsättningen vilket personen säger att denne 

själv gjort. 

Förståelse och stöd från andra 

En del av dessa personers upplevelser av innebörden att arbeta nivåanpassat handlar om 

personer runt omkring dem och huruvida de får stöd i sin situation. Stödet kan komma från 

många håll så som familj, chefer och kollegor och det bottnar ofta i en förståelse. Mina 

intervjupersoner pratar om att de känner av detta stöd på ett positivt sätt i deras tillvaro. IP 4 

pratar om en grupp hon arbetade med under ett projekt: 

 

Det var ingen som när jag tänker efter såg ner på mig. Alla lyssnade på vad jag hade 

att säga, eller alla lyssnade på alla, alla gick till bemötande och det var en jättehärlig 

känsla. Jag växte verkligen som människa när jag var där. 

 

Personen som under sin tidigare karriär mött andra som varit mindre tillmötesgående log när 

denne berättade om projektet och arbetsgruppen. Den sammanhållningen och förståelsen från 

andra gav en positiv känsla som hjälpte personen att växa. Att bli lyssnad på och sedd efter att 

ha upplevt motsatsen är en erfarenhet som är viktig att ha i bagaget. Att kunna känna sig 

betydelsefull ger ny energi att kämpa på. Det är inte bara genom jämställda kollegor jag såg 

att stödet kom ifrån utan en pratade om sin familj och att partnern förstår situationen och en 

annan om förståelse från cheferna. IP 2 pratar om helheten på arbetsplatsen och säger: 
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Här är det väldig förståelse från dom [cheferna]. Ofta när man är här har man ju 

någon typ av handikapp eller att man inte klarar ett visst jobb eller så. Här hoppar ju 

alla in och hjälper varandra så det är jättebra tycker jag. 

 

Här ser man tydligt att förståelsen från chefer och arbetskollegor gör att alla hjälps åt på 

arbetet. Eftersom de anställda på företaget många gånger har olika funktionsnedsättningar är 

det bra att cheferna ser detta och anpassar arbetet just efter individerna. Det kan bidra till att 

känna sig förstådd när något är anpassat efter just en själv. I det personen säger kan man se att 

förståelsen även kommer från kollegorna, att alla hjälper varandra. De anställda är där för att 

arbeta utifrån sin egen nivå och när alla hjälper varandra är det lättare att få bra resultat. 

Viljan att arbeta  
I dagens samhälle finns det en påtaglig arbetsbrist och de allra flesta vill ha ett arbete av olika 

anledningar. Detsamma gäller deltagarna i min studie. De pratade om olika anledningar att 

arbeta och det kunde handla om status och prestige i arbetet eller att arbeta för att tjäna pengar 

och försörja familjen. Trots olikheterna i motiv strävade samtliga mot samma sak, en 

sysselsättning. IP 4 uttrycker sig om sin tidigare arbetslöshet: 

 

Nu var jag ju bara arbetslös på riktigt eller vad man ska säga, helt utan någonting, i 

drygt en och en halv månad. Men jag klättrade i alla fall på väggarna. Så jag kan förstå 

dom som är länge arbetslösa […]. Så jag skulle ta nästan vad som helst alltså. 

 

Att vara arbetslös blev för personen outhärdligt så vilket arbete som helst hade kunnat fungera 

då det i alla fall hade inneburit en sysselsättning. Att gå hemma och inte göra något trots att 

man är kapabel till att arbeta blir till en drivkraft att söka ett arbete och börja jobba. En annan 

motivationsfaktor kan många tycka är lönen men IP 1 uttrycker också en social faktor: 

 

Det är ju det som är yttersta orsaken till att vi gör jobbet, man vill ha jobb, och man 

behöver ju pengarna och trivas, både det ena det andra och det tredje så det är ju inte 

bara pengar. Man träffar människor både ute på företag och med arbetskamrater. 

 

Det är minst lika viktigt att trivas i sitt arbete som det är att få en lön. Att träffa nya människor 

i arbetet kan vara en anledning till att man trivs och känner att man är motiverad att arbeta. 

Drivkraften kan även riktas åt andra hållet, bakåt. Då deltagarna strävade mot ett arbete och 

sysselsättning såg jag även att de strävade från någonting vilket var arbetslöshet. Ett citat från 

IP 2 visar denna tvådelade drivkraft: 

 

Jag försökte hitta något inom vården […] men det fanns inga jobb då så för att ha 

någonting att göra sökte jag mig hit. Jag ville bara ha något att göra. 

 

Å ena sidan vill personen ta sig ifrån arbetslöshet så denne sökte sig till den nuvarande 

arbetsplatsen på grund av att det inte fanns några arbeten någon annan stans och å andra sidan 

ta sig mot en sysselsättning för att ha något att göra. 
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”Diagnos” som möjlighet 
När man är i den situationen att man behöver arbeta utifrån sina egna förutsättningar och man 

gör det på ett företag som hanterar just sådana arbeten så tenderar människor att vilja ha en 

förklaring eller anledning till det. De själva verkar vilja förklara sin egen situation för sig 

själva och för andra genom att ta upp diagnoser eller liknande. Förklaringen av den egna 

situationen kan öppna upp för möjligheter i arbetslivet då andra kan förstå den situation man 

befinner sig i och hjälpa en. Ett citat från IP 5 beskriver den förklaringen för sig själv varför 

denne arbetar anpassat: 

 

Jag har inte dom svårigheterna som krävs. Ja man är ju inte bra på allt, jag menar 

vissa grejer har man ju svårt med men det är inte extremt liksom. Jag har ju inte fått 

någon utredning men jag har frågat om jag kan ha någon typ av adhd eller aspberger. 

 

Vad personen börjar med att säga är att det krävs att man har vissa svårigheter för att kunna 

ha en diagnos. Att personen vill ha någon form av förklaring syns då denne förstår att det 

finns vissa svårigheter med att utföra saker och att funderingarna på en diagnos tyder på att 

det är diagnosen i sig som skulle utgöra en förklaring. Om personen då skulle ha en diagnos 

öppnar det upp möjligheten för denne att känna sig hemma med att arbeta nivåanpassat. Det 

är inte bara diagnosen på papper som skulle kunna förklara situationen och öppna upp för 

möjligheter utan samma intervjuperson säger: 

 

Vi [personen och en arbetskollega] ser ju inte avvikande ut det är därför det kan bli lite 

konstigt […]. Det är ju det att folk har svårt att förstå i och med att det inte syns, det 

vore lättare om det syntes. 

 

Det denne säger visar på att även utseendet påverkar hur man blir sedd av andra personer i 

omgivningen. Hade man sett avvikande ut hade det varit lättare för folk att förstå varför man 

arbetar nivåanpassat och då hade även möjligheten funnits att slippa förklara. 

”Diagnos” som hinder 

Diagnosen man har kan även göra att andra människor ser en på ett visst sätt och stämplar en 

enbart på grund av den utan att känna människan bakom. Diagnosen i sig kan alltså utgöra ett 

hinder för människor i arbetslivet. Om man blir tillskriven egenskaper på förhand så stänger 

det möjligheten för någon att visa sina andra egenskaper. IP 5 pratar om, med Facebook som 

exempel, hur en funktionsnedsättning eller diagnos av något slag kan påverka personers 

uppfattning negativt. 

 

Man försöker ju undvika att prata om det för man vet ju själv hur folk kan vara, gå ut 

på Facebook och kolla näthat och fördomar och liksom snabba tankar. Det är som jag 

säger, om det är någon som har något avvikande är det klart folk är ganska snabba på 

att döma istället för att försöka lära känna. Det är lättare att fnysa än att försöka lära 

känna och förstå. 
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Det personen säger visar på hur oförstående andra människor kan vara och om någon då har 

en diagnos eller något annat avvikande så kan man snabbt bli dömd och stämplad innan man 

fått en chans att visa sina andra kvaliteter och egenskaper. IP 3 som har en diagnos säger när 

jag frågar hur den påverkar situationen: 

 

Jag har ju en diagnos och den har inte hjälpt mig någonting, tvärtom, den har stjälpt 

mig […]. Det vart som en bestraffning nästan känns det som. Och sen att folk får en bild 

av en som kanske inte stämmer. Att man skulle vara kriminell och sitta och knarka hela 

dagarna och slå folk på käften och såhär. Men det gör man ju inte, det har jag aldrig 

gjort liksom. 

 

Personen säger att diagnosen inte hjälpt i arbetslivet vilket är förståeligt när man möter 

fördomar. Det personen säger tyder på en stark stämpling av personer med just den diagnosen 

och det bottnar i felaktiga fördomar som påverkar den egna situationen negativt när 

människor tror sådana saker om en.  

Rädsla för att oförmåga ska synas 

En aspekt av mitt datamaterial visar på att det finns en rädsla hos personerna jag har pratat 

med att någon form av oförmåga ska synas utåt. Det behöver inte handla om oförmåga i sig 

men det gestaltas ofta i ett undvikande beteende. När jag frågade om hur de själva skulle 

berätta om vad de arbetar med svarade IP 2: 

 

Ja jag säger bara att jag är lokalvårdare sen mer har dom inte med att göra om det är 

folk man inte känner. Det räcker med att de vet att man är lokalvårdare men om jag är 

anställd eller går och arbetstränar det behöver de inte veta. 

 

Personen undviker alltså att berätta rakt av vad det är för typ av arbete. Denne menar att det 

räcker med att andra får reda på sysslan i sig, inte anställningsformen. IP 3 har en liknande 

utsaga som svar på min fråga om vad denne sagt till sin familj om sin situation: 

 

Jag har inte sagt allt jag gör, jag har svårt till och med med det. Jag kan ju säga att jag 

jobbar med fastighetsskötsel och lokalvård kan man säga då men jag går aldrig in i 

detalj. Jag kan säga vissa saker jag jobbat med som jag känner att det här kan jag stå 

för, det här är okej. Men jag vill inte gärna sitta och tala om allt. 

 

Vad personen säger tyder på ett liknande undvikande som IP 2 men denna utsaga visar även 

på ett aktivt uteslutande av detaljer för dem som frågar. Personen vill inte gärna berätta om 

sitt arbete för sin familj och det kan vara bevis för att denne inte vill visa svaghet för familjen 

och att de ska tycka att man är oförmögen att ha ett vanligt arbete.  

Eftersom personerna ändå berättar vad deras arbetsuppgifter är så handlar denna rädsla inte 

om att de ska bli sedda som mindre värda på grund av något sådant. Det verkar snarare ha att 

göra med att de arbetar nivåanpassat. 
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Statusförlust 
Något som vissa av intervjupersonerna kom in på var status och prestige och hur den 

nuvarande arbetssituationen påverkade detta negativt. Att behöva arbeta nivåanpassat kan 

innebära att andra ser en på ett visst sätt eftersom man inte kan ha ett vanligt arbete. Det är 

denna syn som gör att man i denna typ av arbete förlorar status och prestige i arbetslivet. IP 3 

säger i samband med utlägget om att denne inte känner sig hemma på företaget: 

 

Det är en av de största anledningarna [till att inne känna att man hör hemma], 

personlig prestige. Just att kunna säga till folk som frågar vart man jobbar, att kunna 

svara på det och känna sig stolt över det. 

 

Personen säger att prestige är en av de största anledningarna till att denne inte riktigt känner 

sig hemma på företaget eftersom denne inte kan vara helt ärlig. Att kunna säga sig stolt med 

vad man arbetar med är alltså en stor del i den personliga prestigen. Man förlorar den delen 

när man då inte känner sig riktigt hemma. IP 5 pratar stället om status och säger när vi pratar 

om att vara ärliga mot andra: 

 

Man har ju liksom ändå en familj och en viss status. Det är ju inte så att man direkt 

säger att man jobbar här om man säger som så. 

 

Vad IP 5 säger är att för att försöka bibehålla lite status berättar denne inte för andra om 

arbetet. Denne väljer istället att utesluta arbetsplatsen när andra frågar. Att känna att man 

förlorar status och prestige verkar orsaka en viss vantrivsel i det annars omtyckta arbetet. 

Arbetsrelaterad status är något som många personer världen över strävar efter och när man då 

inte kan uppnå det så kan det alltså innebära problem att känna sig helt tillfreds med sitt 

arbete. 

Sammanfattning av resultat 
Gränslandet är i denna undersökning kärnkategorin. Med sina olika dimensioner kan man se 

det som en skala som sträcker sig mellan ett vanligt arbete och inget arbete över huvud taget. 

Man kan hamna mellan olika stolar i arbetslivet och det är då man hamnar i detta gränsland. 

Gränslandet är inte en ensamstående aspekt utan det är en kategori som mer kan liknas vid ett 

område, en plats. De övriga kategorierna finns inuti detta område och påverkar upplevelsen 

för de som befinner sig i det. Detta gestaltas i Modell 1 nedan. 

Gränslandet tycks vara uppdelat i två nivåer som man kan se som ovan och under ytan vilket 

”vågen” i Modell 1 representerar. Ovan ytan handlar om det som händer i relation till andra 

människor runt omkring, interpersonellt. Exempelvis möten eller samtal. Under ytan handlar 

om det som händer inom en person, intrapersonellt. Exempelvis tankar om sig själv och andra 

och värderingar. Den positiva sidan är markerad med blåa boxar som generellt sett är större 

eftersom de spelar en viktigare roll. Den negativa sidan är markerad med orangea boxar som 

generellt sett är mindre eftersom de spelar en mindre viktig roll. Jag börjar att förklara 

relationerna mellan kategorierna som befinner sig på den negativa sidan och hur de relaterar 

till gränslandet i sig och går sedan vidare med en liknande förklaring när det gäller 

kategorierna som befinner sig på den positiva sidan. 



25 
 

För de personer som befinner sig i gränslandet kan upplevelsen påverkas av yttre faktorer så 

som människor i omgivningen, alltså ovan ytan. Det finns en rädsla för att andras fördomar 

vilket man kan se i kategorin ”diagnos” som hinder. Att personerna känner att de egentligen 

skulle klara mer än vad de gör vilket kan ha att göra med att de inte vill stämplas av andra på 

grund av sina funktionsnedsättningar. Diagnosen spelar alltså en stor roll där och huruvida 

man upplever att den sätter hinder för en eller inte. Om diagnosen eller 

funktionsnedsättningen i sig orsakar att man blir eller är rädd för att bli stämplad kommer man 

att försöka dölja det för andra. Denna kategori kan relateras till och kan ge näring åt kategorin 

rädsla för att oförmåga ska synas. Om man skulle stämplas för att man inte kan ha ett vanligt 

arbete innebär det att någon har sett den oförmågan hos personen och använder det mot 

denne. Man vill inte att andra på något sätt ska se att man arbetar nivåanpassat för att man är 

rädd att oförmåga ska synas och därför döljer man det när andra frågar om vad man arbetar 

med och så vidare. Under ytan på den negativa sidan i gränslandet befinner sig även 

statusförlust. Deltagarna känner att de inte riktigt fullt ut kan trivas med sin arbetsplats 

eftersom de upplever att de förlorar status från andra och personlig prestige. Gränslandet kan 

upplevas som något negativt om man upplever att man inte kan vara ärlig mot andra. De tre 

ovan nämnda kategorierna resulterar alla i ett undvikande beteende. Detta kan vara 

påfrestande då man hela tiden måste vara på sin vakt för att hindra andra från att se hela 

sanningen.  

Men de som arbetar nivåanpassat har också positiva upplevelser av andras bemötanden. 

Kategorin ”diagnos” som möjlighet utspelar sig ovan ytan och beskriver en av dessa aspekter. 

Diagnosen kan fungera som en förklaring av den egna situationen eftersom den då ger svar 

svart på vitt vad man har för funktionsnedsättning. Och det i sin tur kan ge en förklaring till 

varför man kanske inte klarar av att göra en viss syssla. Om diagnosen eller likande innebär 

en förklaring så kan det göra att andra runt omkring förstår dennes situation. Deltagarna i min 

studie upplever ofta att de har förståelse och stöd från andra. Det innebär att andra personer 

förstår den situation deltagarna befinner sig i och gör att de kan ge ett stöd. Att känna att man 

har stöd från andra runt omkring kan gör att man lättare kan finna sig i sin egen situation i 

gränslandet. Andras stöd kan göra att man vågar vara mer öppen. Till skillnad från rädslan för 

att oförmåga ska synas så får inte förståelsen och stödet från andra lika mycket näring av en 

”diagnos” utan har en mer självständig effekt för gränslandet. 

Anpassa och gå vidare är en kategori som befinner sig och påverkar gränslandet både ovan 

och under ytan. Ovan ytan sker bland annat en anpassning till andra människor i arbetet. Det 

kan ske dispyter mellan kollegor och den interaktionen orsakar i bästa fall en ömsesidig 

anpassning. Kategorierna rädsla för att oförmåga ska synas och ”diagnos” som hinder hotar 

anpassningen. Om man är undvikande och är rädd att någon oförmåga ska synas så är det 

svårt att kunna anpassa sig i sin situation. Man är inte är helt ärlig mot andra eller rent av 

undviker att berätta hela sanningen om att man arbetar nivåanpassat. Man kan inte anpassa sig 

fullt ut utan lever med en ständig lögn. Om man å andra sidan upplever att man har stöd från 

kollegor och andra runt om som kategorin förståelse och stöd från andra handlar om så kan 

man lättare anpassa sig. Man kan få hjälp av andra att forma ett arbetssätt som fungerar. 

Gränslandet blir lättare för en person att få grepp om när man har någon med sig som kan 

hjälpa en att belysa vägen man går. Cheferna i mina intervjupersoners situation hjälper dem 

att kanske förstå varför de befinner sig där de gör. 
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Att man ska kunna anpassa sig i sin situation i gränslandet är som sagt delvis en process som 

sker inom en person, under ytan. Det finns två kategorier här som är villkor för att man ska 

kunna anpassa sig och gå vidare. Om en person inser sina begräsningar så kan denne få hjälp 

med att anpassa sitt arbeta och kunna arbeta på det bästa möjliga sättet utifrån sina egna 

förutsättningar. Det gör även att man själv anpassar sig mentalt till att man förstår sin 

situation och att man inte kan arbeta någon annan stans eller inte kan arbeta som förut innan 

en skada. Viljan att arbeta är den andra kategorin som bidrar till anpassningen. Att man över 

huvud taget vill arbeta är en förutsättning för att man ska anstränga sig för att få ett arbete och 

om man då har någon form av funktionsnedsättning kan det krävas lite mer av en att hitta ett 

arbete som passar. Man har en drivkraft att anpassa sitt arbete och sig själv i arbetet. 

Gränslandet skulle inte finnas om man inte ville arbeta över huvud taget. Hade man inte den 

drivkraften skulle man bara ge upp och se sig besegrad. Man skulle heller inte befinna sig i 

gränslandet om man inte insåg sina begränsningar eftersom man då skulle jobba på ett vanligt 

arbete trots att man kanske inte skulle klara av det. Man skulle då troligtvis förvärra sin 

situation. 

Om man slutligen har anpassat sig i sin situation, trots den negativa sidan både ovan och 

under ytan, så kan man uppnå en känsla av att man trivs med det man gör, som kategorin att 

trivas med något beskriver. Om man stretar emot och inte anpassar sig själv för att kunna 

samarbeta bättre med kollegor så kan man inte förbättra något. Om man inte anpassar sitt eget 

arbetssätt för att minska påfrestningar och så vidare så kommer man ha svårt att uppleva en 

trivsel eftersom man då kan gå och irritera sig på saker eller liknande. Om man inte trivs i sitt 

arbete så kommer man heller inte att kunna känna någon form av trivsel i det gränsland man 

befinner sig i. 
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Modell 1 

En gestaltning av kategorierna och dess relationer till varandra. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet av min undersökning. Jag börjar med att 

diskutera resultatet utifrån min frågeformulering och syftet med undersökningen. Jag går 

vidare med en diskussion kring mitt ett resultat i förhållande till den tidigare forskningen på 

området. Jag kommer även att presentera en teoretisk referensram med vilken jag jämför det 

resultat jag kommit fram till. Efter det följer en självkritisk diskussion och slutligen ger jag 

förslag till framtida forskning. 

Resultat utifrån frågeformulering och syfte  

Jag har i min undersökning utgått ifrån en frågeställning, vad innebär det för individen att 

arbeta nivåanpassat? Det huvudsakliga svaret på frågan är att dessa individer befinner sig i 

ett gränsland. Detta gränsland innebär som presenterat ovan olika aspekter. Mellan dessa 

aspekter kan man se olika uppdelningar. Tre av dessa uppdelningar innebär helhetliga 

aspekter av innebörden att arbeta nivåanpassat som jag kommer diskutera nedan. 

Man kan till en början se en uppdelning i modellen jag presenterat ovan mellan den positiva 

och den negativa sidan. Det finns en obalans mellan dessa som har en viktig betydelse för det 

nivåanpassade arbetet. Den positiva sidan består av samtliga kategorier som påverkar 

innebörden av att arbeta nivåanpassat på ett positivt sätt. Detta är den större delen av 

modellen och har större vikt för individen. Att man får förståelse och stöd från andra är en 

upplevelse som ger en viktig innebörd. Att uppleva att andra runt omkring förstår den 

situation man befinner sig i ger styrka att fortsätta kämpa och man får stöd på vägen. Att inse 

sina begränsningar kan verka som en negativ kategori eftersom den innebär en insikt i att 

man inte klarar allt man kanske skulle vilja klara. Men det är en positiv kategori då den leder 

till att man anpassar sig i den egna situationen som kategorin anpassa och gå vidare 

beskriver. Den negativa sidan är mindre och påverkar innebörden i mindre utsträckning än 

vad den positiva sidan gör. Dessa kategorier utgör endast ett hot mot möjligheten att anpassa 

sig eftersom de gör att man undviker sanningen. Rädsla för att oförmåga ska synas till 

exempel gör att man inte är öppen mot andra människor om sin egen situation och försvårar 

därmed möjligheten att få hjälp och stöd. Det är detta stöd som gör det lättare att anpassa sig 

och gå vidare. De negativa kategorierna är viktiga men tack och lov måste man ändå säga att 

de inte är dominanta innebörder av att arbeta nivåanpassat. Detta symboliseras av att boxen 

för rädsla för att oförmåga ska synas är förhållandevis mindre än boxen för förståelse och 

stöd från andra. ”Diagnos” som hinder symboliseras dock som större än ”diagnos” som 

möjlighet då det är en mer framträdande aspekt, än dock inte dominant för helhetsupplevelsen. 

En andra uppdelning kan göras utöver den negativa och den positiva sidan i gränslandet. Det 

är att den interpersonella dimensionen av den positiva sidan utgörs av personer som står nära, 

på ”insidan”. Detta är personer som känner deltagarna väl och som de har relationer med. Den 

interpersonella dimensionen på av den negativa sidan utgörs då av människor på ”utsidan”. 

Det kan vara nya människor man träffar eller andra ytligare bekantskaper. De två 

dominerande kategorierna i denna uppdelning är förståelse och stöd från andra som 

representerar insidan. Rädsla för att oförmåga ska synas representerar då utsidan. Personerna 

på insidan står närmare deltagarna i min studie. Det är personer som finns där på en daglig 

basis. Människorna på utsidan träffar man inte regelbundet på samma sätt. Visst det finns 

alltid människor som är på utsidan men de kommer och går. Man etablerar aldrig en relation 

med varje individ på utsidan. Det kanske är en sådan relation, som innebär en förståelse, som 
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behövs för att de ska kunna byta sida. Om de skulle få en chans att lära känna mina 

intervjupersoner så skulle de förmodligen, tolkat från mitt resultat, förstå situationen. De som 

arbetar nivåanpassat kan då släppa rädslan för att någon oförmåga ska synas. Detta innebär för 

det nivåanpassade arbetet att man kan behöva vara öppen mot människor för att göra det bästa 

av situationen. 

En sista uppdelning som kan göras mellan kategorierna är det som sker interpersonellt samt 

det som sker intrapersonellt. Det gestaltas som bekant av ”vågen” i modellen men har en 

större innebörd än vad man kan tro. Man kan tolka det vid en första anblick att vad som sker 

ovan ytan är lika stort som vad som sker under ytan. Förståelse och stöd från andra och 

rädsla för att oförmåga ska synas befinner sig ovan ytan och är två viktiga kategorier. Och 

detta är något som sker i interaktion med andra människor. De är två stora delar av 

innebörden av det nivåanpassade arbetet. Man måste till exempel först ha en relation med en 

annan människa innan man kan få stöd och en förståelse från denne. ”Diagnos” som 

möjlighet och ”diagnos” som hinder är även detta två aspekter som uppenbaras först när man 

är med andra människor. Man kan inte hindras av en stämpling innan man träffat något som 

stämplat en. Men deltagarna kan komma hem efter jobbet, stänga dörren och vara ensamma 

en stund. Vad som sker under ytan kan de aldrig stänga av. Därför är det så viktigt att det till 

största delen är positiva saker som händer här. Statusförlust är en så pass liten kategori som 

inte tar överhanden över innebörden att arbeta nivåanpassat. Det finns andra saker som är 

viktigare än status och prestige. Hade det enbart varit negativa saker som skett under ytan och 

varit sådant som deltagarna ständigt levde med så hade eventuellt innebörden av att arbeta 

nivåanpassat sett annorlunda ut. Att trivas med något är en kategori som utspelar sig 

intrapersonellt. Det är till stor del denna aspekt av gränslandet som gör att det är en positiv 

upplevelse. Att inse sina begränsningar och viljan att arbeta betyder båda mycket för 

innebörden av att arbeta nivåanpassat. Det är de två kategorierna som är orsaken till att 

deltagarna över huvud taget befinner sig i detta gränsland och därmed upplever det 

nivåanpassade arbetet på ett visst sätt. 

Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer jag att diskutera mitt resultat i relation till den tidigare forskningen på 

området. Även om den tidigare forskningen handlade om arbetsträning kunde man finna 

tydliga kopplingar till min studie som handlade om nivåanpassat arbete. Jag har delat upp 

diskussionen i tre delar vilka speglar de tre teman jag använde mig av för att sammanställa 

forskningen i kapitlet tidigare forskning. Dessa teman är arbetsträning som 

identitetsskapande, mål och motivation och faktorer som påverkar upplevelsen av 

arbetsträning.  

Arbetsträning som identitetsskapande 

Det finns studier som riktat sig till att undersöka identiteter och identitetsskapande för 

deltagare i arbetsträningsprogram. Jag har presenterat två av dessa i kapitlet tidigare 

forskning. Båda visar ett resultat som pekar på att arbetsträning bidrar till ett 

identitetsskapande. I Van Hals studie från 2012 presenteras tre processer för deltagarna som 

både ställde sig utanför de andra och tillsammans med de andra och att man ständigt 

konstruerar sig själv. Fadylls studie visar på att anställningsbarhet värderas högt inom olika 

yrkesdiskurser och människor tenderar att följa dessa. Detta resulterar i att man värderar 

anställningsbara egenskaper hos sig själv och i och med det skapar sitt subjektiva själv utifrån 

dessa egenskaper. 
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Man kan se likheter mellan den tidigare forskningen om identiteter och mitt eget resultat. Det 

förekommer både ett positivt och ett negativt identitetsskapande för mina intervjupersoner. 

Det positiva identitetsskapandet kommer ifrån att man har personer runt om sig som bekräftar 

den egna identiteten. Förståelse och stöd från andra och ”diagnos” som möjlighet gör här att 

man kan känna att man får vara den man är. Om man istället upplever en ”diagnos” som 

hinder så innebär det istället ett negativt identitetsskapande med en rädsla att bli stämplad. Att 

bli stämplad som något, som kategorin beskriver, kan innebära att man blir tillskriven 

egenskaper av andra för att man arbetar på ett visst sätt till exempel. Det finns en risk med 

detta och det är att man kan börja identifiera sig med stämpeln vilket gör att man tar till sig en 

identitet. Dessa egenskaper kanske inte stämmer över huvud taget. En annan likhet mellan 

mitt resultat och den tidigare forskningen är också att samtliga av van Hals processer finns 

med hos mina deltagare. De känner en samhörighet med andra samtidigt som de sätter sig 

själva utanför. Det innebär för dem även en ständigt skapande process av den egna identiteten. 

En annan aspekt av identitet i förhållande till arbetsträning som kan kopplas till min studie är 

att inse sina egna begränsningar. Gör man det så kanske man identifierar sig med det man 

inte kan. Eftersom anställningsbarheten minskar om man inte kan ha ett vanligt arbete så 

skapar man sitt subjektiva själv runt de egenskaperna som gör att man inte kan det. Fadylls 

studie kan man alltså se från det andra hållet också. Hur detta identitetsskapande kan vara 

negativt. 

Jag kan även se skillnader mellan mitt resultat och den tidigare forskningen. De båda 

artiklarna jag presenterat om identitetsskapande berör just detta till störst del. Mitt fokus har 

inte varit att undersöka detta. För mina deltagare verkar det handla till stor del om en önskan 

om att ha en tillhörighet. De vill kanske inte bli stämplade som ”diagnos” som hinder 

beskriver för att de vill passa in och en negativ stämpel förhindrar detta. Stödet de får av 

andra i förståelse och stöd från andra kanske inte så mycket handlar om att få sin identitet 

bekräftat som det är att känna en samhörighet med människor i omgivningen. De befinner sig 

trots allt på en plats där de inte riktigt har en tillhörighet någon stans.  

Mål och motivation 

Ett område som det har forskats om när det gäller arbetsträning är vad som motiverar 

deltagarna och vad målen är med arbetsträningen. En sak som presenteras i en av studierna 

jag presenterat i kapitlet tidigare forskning är den ekonomiska motivationsfaktorn. I Serowiks 

(2014) studie kommer det fram att det inte bara är när man arbetstränar som man motiveras av 

att tjäna pengar utan man är även motiverad att börja arbetsträna för att tjäna pengar. Det är 

inte enbart ekonomiskt man kan bli motiverad när man arbetstränar utan att bibehålla eller 

höja sin status i arbetslivet är något som driver deltagarna i Härkäpääs (2014) studie. Att må 

bättre var ett annat exempel på målsättning som motiverade arbetsträningsdeltagare. Och 

anpassa sig för att arbetsträningen skulle gå ihop med familjelivet eller att bara fortsätta som 

vanligt var två vägar man kunde gå i målsättning för arbetsträning. Dessa två vägar eller 

projektilbanor skiljde sig åt mellan kvinnor som tog den förstnämnda och män som tog den 

sistnämnda vägen. 

Motivation spelade också en roll i min studie. Kategorin viljan att arbeta visar på att det finns 

en motivation bland deltagarna att börja arbeta vilket i sin tur övergår till en motivation för att 

arbeta nivåanpassat. Deltagarna i min studie ville dels börja arbeta för att ha en sysselsättning 

och dels för att de inte ville bli arbetslösa. Pengar är något som nämns under mina intervjuer, 
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att man arbetar för att tjäna pengar, men jag har inte sett ett tillräckligt starkt mönster i mitt 

material för att kunna dra någon slutsats av det. Det enda jag kan säga är att pengar finns med 

i tankegångarna hos vissa deltagare men det finns andra motivationsfaktorer som fungerar 

som starkare drivkrafter. Kategorin statusförlust kan kopplas till Härkärpääs studie då status 

är en viktig del för mina deltagare. De har redan i och med att de inte kan ha ett ”vanligt” 

arbete förlorat status på arbetet. Motivationen för att fortsätta arbeta nivåanpassat för mina 

intervjupersoner är alltså inte att få tillbaka sin status. Det handlar snarare om att upprätthålla 

den status de nu har och inte låta statusförlusten bli allt för manifest. 

Jag har inte sett någon stark uppdelning mellan män och kvinnor i min undersökning så jag 

kan inte se likheter från det perspektivet med Kvams (2013) studie. Jag kan dock se tack vare 

kategorin förståelse och stöd från andra att familjen är viktig. Man kan få stöd från dem och 

vissa arbetar för att försörja sin familj. 

Faktorer som påverkar upplevelsen av arbetsträning 

Det finns många olika faktorer som påverkar deltagares upplevelser av arbetsträning. Bland 

dessa faktorer finns kroppsliga och mentala faktorer, relationer till människor i omgivningen 

som faktor som är viktiga för upplevelsen. I Glässels studie från 2011 har man sett att vad 

som är viktigt för deltagarna är den relation man har till andra och det stöd man får från dem. 

Samtliga faktorer kunde påverka positivt eller negativt på upplevelsen av att arbetsträna 

beroende på hur dessa faktorer såg ut i den egna situationen. Om man hade för höga 

förväntningar på arbetsträningen som inte uppfylldes som Wagners (2011) studie visar så 

upplevde man det mer negativt. Ett bra stöd från andra resulterade däremot i en mer positiv 

upplevelse.  

Hur olika faktorer påverkar upplevelsen av arbetsträning ligger nära mitt eget resultat och den 

modell jag presenterat. Jag har funnit olika faktorer som precis som i den tidigare forskningen 

spelar stor roll för upplevelsen. Jag har hittat mentala faktorer vilka är kategorierna som ligger 

under ytan. Inse sina begränsningar och viljan att arbeta är två av dessa mentala faktorer som 

är viktiga för upplevelsen. Båda befinner sig inom personen som tankar och känslor men de är 

inte direkt kopplade till det nivåanpassade arbetet som förväntningarna man sett i Wagners 

studie. De inverkar däremot på huruvida man hamnar i gränslandet eller inte då dessa 

kategorier är drivkrafter. Insikten av att man inte klarar av ett vanligt arbete och viljan att 

arbeta driver båda mot att man anpassar sitt arbete till sina egna förutsättningar. Man kan 

alltså börja arbeta på just det företag jag varit på eller något liknande. 

Jag har även hittat faktorer i omgivningen så som relation med andra. I likhet med resultatet 

av Glässels studie har jag hittat kategorin förståelse och stöd från andra. Kategorin ligger 

nära den tidigare forskningen då även jag sett samband mellan en känsla av att man är 

förstådd och har stöd och en positiv upplevelse av det nivåanpassade arbetet. Utan stöd kan 

det vara svårt att trivas om man inte riktigt känner att man hör hemma där man arbetar. 

Teoretisk referensram  

I detta avsnitt kommer jag att presentera tre olika teoretiska perspektiv som kan hjälpa till att 

belysa mitt resultat. Den första kommer från Goffman. Jag kommer att presentera hans teori 

om stigma som handlar om hur en avvikande egenskap kan göra att en person hamnar utanför 

på grund av denna egenskap. Den andra teorin kommer även den från Goffman och handlar 

om den främre och den bakre regionen. Den beskriver, som namnet antyder, olika regioner i 

vilka man uppträder i interaktion med andra människor. Slutligen presenterar jag ett teoretiskt 
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perspektiv från Ehn och Löfgren som pratar om klassifikationens makt. Det handlar om hur vi 

människor klassificerar allt runtomkring oss men att det ibland händer att man hamnar mellan 

olika kategorier. Dessa teorier kommer jag att jämföra med mitt eget resultat. Avsnittet 

avslutas med en diskussion av både mitt resultat och de olika teorierna. 

Stigma – Goffman 

Goffman pratar om egenskaper hos människor som kan orsaka att de får negativa identiteter. 

Dessa egenskaper gör att personerna som har dem avviker från normen det är alltså en 

misskrediterande egenskap och det är själva stigmat. Dessa egenskaper kan enligt Goffman 

delas upp i tre olika typer (Goffman, 1972:14). Den första typen är kroppsliga missbildningar. 

Dessa kan vara medfödda så som att en person är blind, döv eller föddes med underutvecklade 

ben. De kan även komma senare i livet. Till exempel om man blir brännskadad i en olycka 

och får ärrbildning på större delen av kroppen blir dessa ärr ett stigma. Den andra typen av 

stigma är fläckar på personlig karaktär. Det kan handla om att en person är kriminell till 

exempel. Slutligen är den tredje typen av stigma tribala egenskaper som innebär vilken 

klasstillhörighet man har eller vilken kultur man lever i. Samtliga typer av stigma gör att 

personer med dessa egenskaper blir stigmatiserade, de blir utstötta från gemenskapen. 

Det finns två sätt att hantera att man har något stigma och det är antingen att acceptera sin 

egen situation och vara öppen med det eller förneka och dölja den egenskapen hos sig själv. 

Det kan enligt Goffman bli problematiskt att förneka ett stigma och försöka leva normalt utan 

att låta något avvikande synas. Det är svårt att leva ett helt liv i förnekelse och påfrestningen 

kan göra att ”hemligheten” avslöjas på ett mindre bra sätt än om man skulle vara helt ärlig 

från början. Till exempel om man har fått ett nytt arbete efter att ha suttit två år i fängelse men 

det är inget som arbetsgivaren fått reda på. Det kan fungera ett tag att undanhålla den 

informationen men om det någon gång kommer fram så kommer personen i fråga bli anklagad 

för att ha ljugit. Det kan om man har otur få större negativa följer än att ha suttit i fängelse. 

Personer som har accepterat sitt stigma tenderar att umgås med personer som har liknande 

egenskaper. De personerna kallas då för de egna. Det finns även dem som umgås med 

personer som inte har stigma över huvud taget. De personerna kallas för de visa då de ses som 

mer förnuftiga som umgås med personer trots att de blivit stigmatiserade (Goffman, 1972:36). 

I mitt resultat kan man se likheter med Goffmans teori om stigma. Personerna i min 

undersökning ser i vissa fall det nivåanpassade arbetet som något stigmatiserande då de 

tenderar att undvika att berätta för folk vart de arbetar. Det är något som syns i kategorin 

rädsla för att oförmåga ska synas. De kan hamna i ett utanförskap då de avviker från normen 

i samhället att man ska arbeta på ett visst sätt. Dels kan man som sagt se att deras arbete i sig 

är ett stigma och dels kan man se att deras egna anledningar att arbeta nivåanpassat är ett 

stigma. Det handlar medfödda sjukdomar eller funktionshinder eller något som hänt senare i 

livet som en skada. Det blir en misskrediterande egenskap hos dem att ha svårigheter som gör 

att de inte kan ha ett vanligt arbete. Men det finns en aspekt som kan lindra effekterna av 

stigmatiseringen. Tack vara att deltagarna ingår i en arbetsgrupp där alla har mer eller mindre 

svårt för andra arbeten så kan det tolka som att de då umgås med de egna. De sitter i samma 

båt och kan stötta varandra.  

Man kan se tendenser i mitt resultat som tolkat ur Goffmans perspektiv blir motsägelsefullt. 

Man kan se i kategorin anpassa och gå vidare att mina intervjupersoner har till stora delar 

anpassat sig i sin situation och är öppna för andra med sina svårigheter. Men de pratar även 
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om att de undviker att berätta hela sanningen för andra runt omkring när det kommer till att de 

arbetar nivåanpassat. Det förekommer alltså hos deltagarna i min undersökning att man 

hanterar situationen på båda sätten vilket är intressant då de inte helt samspelar med varandra. 

Det motsäger sig själv att acceptera något som man sedan förnekar. Jag tolkar det då som att 

deltagarna i min undersökning inte helt har accepterat sin situation trots att de anpassat sig. 

De accepterar en del men inte helheten. 

Nu när jag redogjort för kopplingarna mellan mitt resultat och teorin om stigma så kan jag se 

att det finns ställen där teorin inte helt passar. Stigma över huvud taget förändrats i dagens 

samhälle. Förr i tiden var det mer tabu med psykiska sjukdomar. Idag är det fler som pratar 

öppet om depressioner, ADHD och andra psykiska sjukdomar. Även fysiska funktionshinder 

kan man vara mer öppen med. Jag går vidare för att se om någon annan teori kan ge en bättre 

förklaring och komplement till mitt resultat.  

Den främre och den bakre regionen – Goffman 

En annan teori som även den kommer från Goffman är regioner och regionsbeteende. Jag tar 

här upp den främre regionen och den bakre regionen (Goffman, 2002:97). På det stora hela 

innebär teorin en uppdelning mellan de olika regionerna i vilka interaktionen med andra 

människor sker. En plats kan skiljas från en annan med hjälp av avgränsningar. En vägg är en 

sådan avgränsning. En vägg kan antingen stänga ute ljud eller hindra någon att se in eller både 

och. För att en region ska kunna särskiljas från en annan måste alltså en perceptionell barriär 

finnas. Den behöver inte vara fysik utan den kan likväl vara till exempel språklig. I dessa två 

regioner så ser det egna agerandet olika ut. Är man i den främre regionen så behöver man 

tänka mer på vad man säger och vad man gör. Man spelar en roll i sammanhanget vilken man 

måste upprätthålla på denna scen. I den bakre regionen kan vara mer avslappnad. Man kan 

tillåta sig att släppa rollen tillfälligt då man nu befinner sig, i likhet med teatern, bakom 

scenen.  

Dessa scener kan som sagt finnas överallt där människor samspelar med varandra. 

Uppdelningen är dock inte något fixerat vid vissa punkter utan de är hela tiden relativa till 

varandra. Vart man än ser en bakre region så finns en främre. På en restaurang befinner sig 

personalen i den främre regionen när de är ute i restaurangen bland gästerna, där måste de 

uppföra sig professionellt och förkroppsliga normer (Goffman, 2002:98). De uppträder på ett 

sätt som förväntas av dem i sammanhanget. När personalen befinner sig i köket där gästerna 

varken ser eller hör dem befinner de sig i den bakre regionen. Där kan de släppa den 

professionella fasaden och behöver inte i samma utsträckning tänka på sitt uppförande som i 

den främre regionen. Avgränsningen kan även ligga närmare människan. När någon är ensam 

så befinner sig denne i den bakre regionen och kan släppa på många av de hämningar som 

finns i den främre regionen eftersom det inte finns någon i närheten. När ensamheten är den 

bakre regionen så står gemenskapen med andra i relation till detta. När personen som tidigare 

varit ensam får besök så träder denne in i den främre regionen. 

För deltagarna i min undersökning kan man se en slags barriär mellan dem och andra personer 

i deras omgivning. Tillsammans med kollegorna och cheferna befinner de sig i företagets 

lokaler på ”insidan” och när de befinner sig utomhus eller ute på arbeten är människorna runt 

om på ”utsidan”. Barriären blir i detta exempel auditiv eftersom när de sitter bakom stängda 

dörrar kan ingen från utsidan höra dem. Dock så finns det fönster in i lokalen så de kan bli 

sedda av andra. Men på det stora hela finns en tydlig och stark avgränsning till utsidan. 
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Vad jag tolkar ur mitt resultat är att den mer positiva sidan i min modell är sådant som sker 

enligt Goffman i den bakre regionen. Det är interaktionen med personerna på ”insidan” som 

sker där. Kategorin förståelse och stöd från andra kommer från relationen med 

familjemedlemmar, arbetskollegor samt chefer. Dessa är då personer som hamnar närmare 

mina intervjupersoner då de sitter i samma båt som kollegorna, får individanpassad hjälp av 

cheferna och har starka band till familjen. Interaktionen kan här vara mer avslappnad och man 

behöver inte dölja något som man gör när man träffar nya eller ytligt bekanta personer. Man 

behöver inte heller uppträda på samma sätt som Goffman menar att man gör i den främre 

regionen. 

I relation till den positiva sidan som den bakre regionen står då den negativa sidan i min 

modell som den främre. Rädsla för att oförmåga ska synas finns i relationen till de nya eller 

ytligare bekanta människorna som tack vare barriären mellan regionerna befinner sig på 

utsidan. Undvikandet som finns i kategorin tyder på att de inte kan vara avslappnade vilket 

liknar mer vad som sker i den främre regionen. När deltagarna träffar nya människor träder de 

in i ett agerande där de måste hålla uppe en fasad. När dessa personer avviker från normen för 

en ”vanlig” anställning vill de inte att andra ska se detta. Istället för att försöka bygga upp en 

falsk fasad tenderar de att istället undvika sanningen och byta ämne i samtal med andra. På 

det sättet, så länge de undviker ämnet, kan de upprätthålla en fasad som varken är helt ”sann” 

eller helt ”falsk”.  

Klassifikationens makt – Ehn och Löfgren 

I en text skriven av Ehn och Löfgren diskuteras hur klassifikation kan utgöra en makt. 

Människan har i alla tider systematiskt sorterat ting i olika kategorier efter egenskaper och så 

vidare för att skapa ordning. Man gör en uppdelning mellan ordning och kaos samtidigt som 

det blir en uppdelning mellan rent och smutsigt. Dessa kategorier hjälper oss att orientera oss i 

vår vardag och i interaktionen med andra. Kategorierna och ordningarna skiljer sig åt mellan 

olika kulturer vilket kan orsaka problem. I och med denna klassificering sätter vi upp gränser 

mellan olika saker och mellan oss själva och andra. Gränsdragningen kan man se tydligt när 

man bygger murar eller drar linjer på vägen men det finns även mer osynliga gränsdragningar 

som kan vara svåra att upptäcka. Man märker inte av en gräns förrän man har korsat den (Ehn 

& Löfgren, 2001:56). 

Som man kan se så finns det synliga och osynliga gränser i hela den mänskliga tillvaron som 

skapar ordning men det händer att något eller någon hamnar mellan gränser. Risken med att 

hela tiden dra gränser och placera fenomen och så vidare i olika fack kan göra att man sluter 

sitt tankesätt och tar på sig skygglappar. Man accepterar gränserna som de är och ifrågasätter 

inte vilket i sin tur leder till att man inte ändrar eller flyttar gränserna. Ehn och Löfgren talar 

om ett slags ingenmansland mellan olika kategorier (Ehn & Löfgren, 2001:62). Eftersom de 

redan etablerade gränserna visar på de accepterade kategorierna en människa, ett fenomen 

eller ett ting kan placeras i blir det problematiskt om man inte alls passar in i någon av dessa. 

När något nytt dyker upp kan det bli svårt att placera det i någon passande kategori och bland 

annat i den situationen. Ingenmanslandet innebär både något positivt och något negativt. 

Personerna där är å ena sidan en samling människor som inte hör hemma någon stans och 

därmed skapar oordning. Å andra sidan skapar de en slags egen kategori som ändå platsar i 

samhällets helhet i och med att de får en plats. De har klassificerats som något. 
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Den kategorisering som Ehn och Löfgren diskuterar kan jag se dyka upp i mitt eget resultat. 

Intervjupersonerna tar upp diagnoser och hur dessa betyder olika saker. Kategorin ”diagnos” 

som hinder beskriver till exempel hur en diagnos av något slag kan orsaka att man blir 

stämplad av andra personer. Att man blir tillskriven egenskaper för att man i det ögonblick 

man blir diagnostiserad hamnar i ett fack. Man får en plats i en kategori som kan innebära 

vissa saker. De kategorier som finns i vår tillvaro har vi kopplat ihop med olika redan 

etablerade egenskaper så när man hamnar i en av dessa kategorier får man även dessa 

egenskaper. Detta kan vara problematiskt om man inte kan identifiera sig med dessa 

egenskaper. På samma sätt som ”diagnosen” kan orsaka att man hamnar i fel grupp kan den 

även göra att man hamnar i rätt. Som man ser i ”diagnos” som möjlighet kan diagnosen ge en 

förklaring av den egna situationen. Förklaringen kan göra att människor förstår varför en 

person är som den är och ger en möjlighet att placera dem i en kategori som stämmer överens 

med personens egenskaper.  

Gränsdragningen är även det något som kan kopplas till mitt resultat. Vissa av deltagarna i 

min undersökning berättar som beskrivet i kärnkategorin gränslandet att de inte riktigt hör 

hemma där det befinner sig just nu. Andras berättelser indikerar att det finns något mellanläge 

och det liknar till hög grad det ingenmansland som Ehn och Löfgren diskuterar. Gränslandet 

är en plats där man hamnar eftersom man inte helt passar in någon annan stans. Man kan till 

exempel vara för duktig för ett visst arbete men ha för stora svårigheter för att klara ett annat. 

Hamnar man utanför redan etablerade beskrivningar av kategorier blir det svårt för andra att 

förstå den situation man befinner sig. Gränserna kan som sagt inte att röra. Det är de stelbenta 

tankesätten runt normerna som utgörs av kategorierna som gör att klassifikationen har en 

sådan makt. Där kan man tydligt se på vilket sätt det blir svårt för någon som hamnar utanför. 

Diskussion kring den teoretiska referensramen 

Som jag redogjort för i min presentation av mitt teoretiska ramverk ovan talar Goffman om 

hur en egenskap hos en person kan medföra utanförskap i och med att man avviker från en 

norm. Han kallar det för stigma och mina intervjupersoner har alla olika 

funktionsnedsättningar som blir deras stigma. Funktionsnedsättningarna deltagarna har är av 

olika karaktär. Det är som nämnt ovan både medfödda saker och skador som skett senare i 

livet. Hade min undersökning gjorts under samma tid som Goffman skrev boken om stigma så 

hade dessa egenskaper enbart klassats som kroppsliga missbildningar. Eftersom det handlar 

om biologiska hinder så hade samtliga anledningar samlats i den kategorin. Idag ser det lite 

annorlunda ut. Det finns många nya typer av psykiatriska diagnoser som idag, trots att man 

försökt biologisera dem, snarare skulle klassas som fläckar på personlig karaktär. Eftersom 

de inte syns så är det svårt att placera dem som kroppsliga missbildningar. ADHD till 

exempel är en biologisk diagnos som påverkar en person mentalt. Det som skett till idag tack 

vare spridningen av nya diagnoser är alltså att det finns fler olika typer av stigma när det 

kommer till att arbeta. Det är alltså ännu lättare idag att klassa någon som ”arbetsoduglig” 

eftersom det finns fler kategorier att placera någon i. Eftersom deltagarna har svårigheter som 

gör det svårt för dem att arbeta på ett vanligt jobb så kan de bli utstötta av samhället. En 

negativ klassificering av dem underlättar inte. Ett utanförskap som orsakas av att man på ett 

eller annat sätt inte är som alla andra kan vara svårt att hantera. Resultatet av min 

undersökning visar dock att det inte enbart är negativt. Eftersom de arbetar tillsammans med 

andra som har funktionsnedsättningar så kan de få stöd av varandra. Ur Goffmans perspektiv 

umgås de med de egna vilket innebär att de har varandra. 
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Den andra teorin från Goffman jag presenterat är den främre och den bakre regionen som 

handlar om agerande i olika regioner. I den främre regionen agerar man utifrån normer och 

man upprätthåller en fasad. Normerna här kan komma ifrån den klassifikation som skett av 

arbetslivet. I den bakre regionen kan man släppa fasaden och slappna av mer. För deltagarna i 

min undersökning innebär detta som beskrivet att de befinner sig i den främre regionen med 

personer de inte känner. De måste agera på ett visst sätt och där förmågan att passa in i 

normen sviker så undviker de ämnet. I den bakre regionen tillsammans med sina kollegor 

släpper de fasaden och kliver ur rollen. Där kan de vara relativt ärliga med varandra om sina 

begräsningar. Självklart finns en främre region inom arbetsgruppen då man, som jag tog upp 

ovan, befinner sig i den bakre när man är ensam. I relation med det befinner man sig då i den 

främre regionen tillsammans med andra. Vad jag förstått av arbetsgruppen så har de en så 

pass avslappnad stämning på arbetet och har roligt tillsammans. Eftersom det inte innebär en 

utmärkande främre region så går jag inte in närmare på dessa regioner. 

I likhet med teorin om stigma talar Ehn och Löfgren om hur människor skapar ordning och 

reda genom att placera allting i grupper, i kategorier. Klassificeringen som sker är inte bara 

positiv utan det som är svårplacerat riskerar att hamna utanför eller mellan olika fack. Det 

liknar som sagt både stigma då stigman i sig gör att en person hamnar utanför en grupp och 

mitt resultat som tydligt visar ett gränsland. Innebörden av det nivåanpassade arbetet påverkas 

negativt av klassifikationens makt eftersom mina intervjupersoner hamnar utanför. En 

kategoritillhörighet kan i bästa fall göra att man kan dra nytta av andra egenskaper hos den 

kategorin även om de endast är stereotyper. Till exempel om en person klassas som 

homosexuell som kan bli något negativt så kan personen dra nytta av fördomen att 

homosexuella har bra klädsmak. Om man inte hamnar i någon kategori över huvud taget utan 

hamnar i gränslandet så finns inga stereotyper att dra nytta av. Det blir ett hot för individen att 

inte ha en kategori att falla tillbaka på. Det kan vara skönt att ha en uppsättning egenskaper att 

rätta sig efter om man känner sig bortkommen i en period i livet. Att hamna mitt emellan kan 

även innebära en möjlighet för en person. Denna uppsättning förutbestämda egenskaper finns 

inte utan personen kan själv skapa dessa. Personer kan skräddarsy sin egen uppsättning 

egenskaper och inte tvingas följa normer som en kategoritillhörighet kan innebära.  

Att känna att man inte passar in kan ändå bli en effekt av arbetssättet som gör det svårt att 

kunna hitta något man trivs med. Men trots dessa svårigheter visar mitt resultat på att man 

ändå når dit. De negativa innebörderna av att arbeta nivåanpassat är en del av helheten för 

upplevelsen och är en del av slutprodukten. Den mer positiva sidan av gränslandet och 

upplevelsen av att arbeta nivåanpassat är som bekant att man känner ett stöd från människor 

runt omkring. Att man har en gemenskap med sina kollegor. I och med att man har en bakre 

region, en familjär sammanhållning i arbetsgruppen, så kan man slappna av istället för att 

försöka hålla sig i strikta roller även i fikarummet. Den främre regionen i detta fall innebär en 

ansträngning för deltagarna och i sin tur ger en likande innebörd för det nivåanpassade arbetet 

i sig. För deltagarna i min undersökning är mellanrummet med andra ord inte ett lika stort 

problem som det skulle kunna vara när de inte kan placeras in i specifika kategorier. Det är ett 

intressant mellanrum de hamnat i då trots olikheterna i vart de befinner sig i gränslandet så 

bildar de en egen kategori på ett sätt. De har hinder som gör att de inte kan arbeta på ett 

vanligt jobb och de har liknande upplevelser av att vara på sitt nuvarande arbete. Förr i tiden 

var alternativen att arbeta för dem med funktionsnedsättningar nästintill obefintliga. Tack vare 

att denna typ av verksamhet finns så kan de samlas upp. De befinner sig i gränslandet, de 

hamnar på sidan av klassifikationen av samhället. Men att de befinner sig i gränslandet 
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medför bättre saker än om de inte skulle kunna arbeta över huvud taget. De får en slags 

tillhörighet med varandra i arbetsgruppen.  

Efter denna diskussion kan man se att det teoretiska ramverket jag använt mig av till större 

delen belyser de negativa aspekterna av innebörden för nivåanpassat arbete. Att gränslandet 

kan vara en möjlighet och att man har en bakre region att falla tillbaka på är två av de få 

delarna i teorierna som belyser positiva aspekter. Detta kan tolkas som att det inte finns så 

många teorier som beskriver de positiva aspekterna i att vara avvikande. Jag har inte heller 

hittat så många andra teorier som passar så pass bra in med mitt eget resultat som jag anser att 

dessa gör. Då det är en mer vanlig bild att inte passa in är något negativt så tycker jag att det 

är intressant att jag har sett så pass mycket positivt under min undersökning. Bara för att man 

inte är som alla andra så betyder inte det att man inte nödvändigt passar in i samhället. 

Klassifikationen av personer bör mjukas upp för att tillåta fler att komma in och inte hamna i 

något gränsland. 

Självkritik  
Under undersökningens gång har jag som nämnt i metodkapitlet i denna uppsats tänkt på att 

förhålla mig etiskt till intervjupersonerna samt vidtagit åtgärder för att förkroppsliga detta 

förhållningssätt. Trots dessa åtgärder finns det vissa problemområden som är svåra att helt bli 

av med och några av dessa som jag stött på kommer jag att presentera i detta avsnitt. 

En aspekt av intervjustudien som var problematisk för mig var den maktposition jag hamnade 

i tack vare den direktkontakt jag hade med intervjupersonernas chefer. Detta har jag redovisat 

ovan men vill ändå ta upp det då det är en välplacerad självkritik. Jag gjorde vad jag kunde för 

att reducera den påverkan maktpositionen hade på intervjuerna. Å ena sidan gick det bra 

under intervjuerna trots maktpositionen. Samtalen var lättsamma och jag fick bra kontakt med 

dem. Å andra sidan känns det som att de kanske inte berättade allt med rädsla för att det skulle 

vändas emot dem om de sa något fel. 

En annan aspekt är att det är svårt när man gör en intervjustudie och ska ställa frågor till 

människor. Man kan aldrig förutsäga vilka turer som kommer tas i samtalet och vilka spår 

man kommer att hamna på. Jag hade stödfrågor förberedda inför intervjuerna för att kunna 

komma igång om det skulle ta stopp någonstans. Risken med att i förväg planera frågor kan 

orsaka att man tvingar in personen på ett spår fast man egentligen vill vara öppen i sitt 

förhållningssätt. Frågorna kan bli för ledande vilket gör att samtalet och i sin tur 

datamaterialet inte blir så öppet som man från en början hade tänkt. Jag försökte att tänka på 

dessa risker när jag skrev intervjuguiderna inför intervjuerna i de olika faserna och att se på 

frågorna som just ett stöd i svårare intervjusituationer och inte ett måste att ta upp. Jag 

använde stödfrågorna kanske mer än vad jag tänkt till en början men jag upplevde ändå trots 

problematiken att samtalen fick ta sina egna vägar. 

Eftersom den grundade teorin är så pass systematisk som metod och ligger hela tiden nära 

empirin. Det ges inte stort utrymme för att väga in egna tolkningar när man kodar sitt resultat 

vilket kan ställa till det när man ska besvara sin frågeställning. Jag upplevde att det var svårt 

att koda så nära empirin som den grundade teorin kräver. Jag har försökt att arbeta emot 

problemen med detta genom att kontinuerligt försöka se till sammanhanget när jag kodar. 

Detta kan likas vid hermeneutikens analysarbete som liknas vid en cirkel eller spiral då man 

genom hela arbetet växlar mellan att se till helheten och delarna. 
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Slutligen vill jag redogöra för mitt urval och dess problematik. Jag gjorde fem intervjuer 

vilket är ett litet urval och detta har medfört att den teoretiska mättnaden blev lidande. Man 

vill inom den grundade teorin fortsätta med en fas tills man har nått full mättnad och inte kan 

utvinna något mer från kategorierna. I och med att jag i den första fasen gjorde två intervjuer 

och inte gjorde något andra urval i samma fas så kan jag inte påstå att jag nådde full mättnad. 

Samma sak gäller de två andra faserna. Den lilla marginalen för urval försvårade även för det 

teoretiska urvalet. Jag hade behövt mer utrymme för att låta teorin bestämma urvalet. Jag fick 

i vissa fall ta egna beslut för urvalen för att gynna studien. 

Förslag på framtida forskning 
Resultatet jag kom fram till efter min undersökning är att de som arbetar nivåanpassat 

befinner sig i ett gränsland. Det skulle ha varit intressant att ta steget vidare och undersöka de 

olika delarna mer noggrant. Till exempel att kartlägga hur förståelsen och stödet från andra 

ser ut. Eftersom min frågeställning banade väg för helheten så skulle det kunna vara lämpligt 

att till exempel utforska vad som sker under ytan i mer detalj. Att se om det händer något mer 

där. Då mitt resultat visar på att det positiva i upplevelsen väger tyngre så skulle man kunna 

då undersöka den balansen lite djupare. Finns det ytterligare negativa aspekter i gränslandet 

som kan balansera upp det? Man skulle även kunna ta det vidare och göra en komparativ 

studie med de andra alternativen jag tog upp i inledningen. Att jämföra innebörden av att ha 

ett nivåanpassat arbete med innebörden av att arbetsträna eller att arbeta med stöd. 
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Bilagor 

Intervjuguide – Den öppna fasen 

Teman och stödfrågor 

Kan du börja med att berätta lite om din egen situation? 

Minns du något möte där du tydligt märkte att du blev annorlunda bemött än innan? 

Arbetet 

 Hur känner du att du blir bemött av andra du möter i jobbet?  

Familjen 

 Har något förändrats? 

Vänner och bekanta 

 Är det någon som behandlar dig annorlunda? 

Myndigheter 

 Hur känner du att du blir bemött på till exempel försäkringskassan och andra 

myndigheter? 

Övrigt 

 Om du är på en fest och någon frågar vad du arbetar med, hur känner du i ett sådant 

möte? 

 Är du med i någon förening? Hur blir du bemött av andra i föreningen? 

 

Intervjuguide – Den selektiva fasen 

Teman/frågor 

 Skulle du kunna börja med att berätta lite om hur du hamnade här? 

Bemötanden 

 Hur blir du bemött av andra när du berättar om din situation? 

Är det någon som behandlar dig annorlunda när de får reda på vad du arbetar med? 

Familjen 

 Hur ser din familjesituation ut? 

Vad säger din familj? 

Myndigheter 

 Vilket bemötande får du på t ex försäkringskassan eller arbetsförmedlingen? 

Trivsel på arbetet/kollegor 

 Kan du berätta om ditt arbete här? 

Hur trivs du? Kollegor? 
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Övrigt 

 Om du är på en fest och någon frågar dig vad du arbetar med,  

vad säger du då?  

Hur känner du i en sådan situation?  

Vad säger andra? 

 

Intervjuguide – Den teoretiska fasen 

Frågor 

Skulle du vilja börja med att berätta lite om hur du hamnade här?  

Hur tror du att en diagnos skulle kunna förändra någons situation? 

Berätta lite om ditt arbete här och dina kollegor. 

Hur skulle det vara om du arbetade på någon annan arbetsplats? 

Vad säger du om någon frågar vad du arbetar med? Är du helt öppen? 

Berätta lite om din familj. Vad betyder de för dig? Vad har de för inverkan på din situation? 

Trivs du med din nuvarande situation?  

Om nej: Vad skulle kunna göra det bättre?  

Om ja: Vad är det som gör att du trivs?  

Känner du att du får stöd? Hur påverkar det trivseln? 

Skulle du säga att du har fått anpassa dig för att kunna trivas? Finns det något som gör det 

svårt att anpassa sig? Finns det något som underlättar? 

 

 


