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Forord 

Prosjektet ”Fra bostedsløs til herre i eget hus” i Nøtterøy kommunen startet i september 2007 

og ble avsluttet februar 2011. Den foreliggende evalueringsrapporten oppsummerer noen av 

erfaringene underveis og ved avslutningen av prosjektet. Spesielt blir deltakernes perspektiv 

løftet fram, og resultater om hva de har fått ut av å delta i prosjektet presenteres og drøftes. 

Evalueringsrapporten har primært et helsefaglig perspektiv, og litteraturen som er valgt for å 

belyse hendelser og resultater i prosjektet er hentet fra forskning og teoriutvikling innen 

fagfeltet psykisk helsearbeid og rusfeltet. 

Innhentingen av data som evalueringen bygger på, er gjort av to forskere ved Institutt for 

helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold, Anne Lyberg og Ellen Andvig. Vi har vært 

sammen om utvikling av evalueringsdesign, gjennomføring av intervjuer og foreløpige 

analyser av materialet underveis. Den endelige analysen av materialet og utarbeidelsen av 

rapporten har Andvig hatt ansvaret for alene. En stor takk til professor Jan Kåre Hummelvoll 

for verdifull veiledning i alle fasene av evalueringsstudien. 

 

Tønsberg 15.03 2011 

Ellen Andvig 
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Sammendrag 

Rapporten er en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer med å delta i prosjektet 

”Fra bostedsløs til herre i eget hus” i perioden oktober 2008 til februar 2011. Hensikten med 

evalueringsstudien var å undersøke om og eventuelt på hvilken måte deltakelse i boligoppføring og 

flytting til egen bolig kunne bidra til bedre livskvalitet, økt mestring og styrket selvfølelse hos tidligere 

bostedsløse med rusavhengighet og psykiske problemer. En annen hensikt var å dokumentere og legge 

grunnlag for endring og læring underveis i arbeidsprosessene i de ulike fasene i prosjektet. Samtidig 

søkte evalueringen å få et helhetlig bilde av hva som kom fram av erfaringer hos de ulike interessenter 

knyttet til prosjektet. Dessuten ble det gjort en vurdering av hvordan prosjektets verdier og intensjoner 

ble realisert.  

Evalueringen var prosessorientert fordi den fulgte prosessen i prosjektet, og summativ fordi den 

fokuserte på resultater ved prosjektets slutt. Det foregikk granskende samtaler underveis om det som 

skjedde, slik at endringer i praktisk gjennomføring kunne skje parallelt med forskningen. Derfor var 

evalueringen formativ. Resultatene har kommet fram gjennom gruppeintervju og individuelle intervju 

med deltakerne og med flerstegs fokusgruppeintervju og individuelle intervju med de ansatte i 

prosjektet. 

Visjonen med prosjektet var at deltakerne skulle delta i planlegging og bygging av egne småhus. Den 

uttalte målsettingen var å skape en stabil og forutsigbar bosituasjon, bedret livskvalitet og mestring av 

eget liv, og at deltakerne skulle ha en opplevelse av å bidra til egen bolig. Et annet mål var aktiv 

brukermedvirkning fra planlegging til drift og at pårørende skulle møtes på egne behov. 

Nøtterøy kommune gjennomførte prosjektet i samarbeid med Psykiatrien i Vestfold. Husbanken og 

ASVO Nøtterøy var viktige samarbeidspartnere. I tillegg var en rekke samarbeidspartnere innad i 

kommunen involvert. Prosjektet ble finansiert gjennom stimuleringsmidler fra Helse- og 

omsorgsdepartementet og lån og tilskudd fra Husbanken. Målgruppen skulle være mennesker med 

alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusmiddelavhengighet, type 3. Målgruppen ble endret til å være 

personer med alvorlig rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse, som ikke omfattet type 3. I 

prosjektperioden deltok til sammen seks personer i en tidsperiode på mellom et halvt til tre år. To av 

dem sluttet underveis. Åtte personer ble vurdert som deltakere, men kom ikke med. Tre personer 

flyttet inn i egne boliger i løpet av prosjektperioden. Den fjerde skulle flytte inn i slutten mars 2011. 

I prosjektperioden arbeidet deltakerne sammen med ansatte med snekkerbakgrunn. Aktivitetene dreide 

seg om oppussing av gamle rekkehus der deltakerne bodde fram til innflytting i egne boliger. Deretter 

deltok de i oppussing av en arbeidsbrakke, rydding på tomta, bygging av moduler og maling og 

beising av husene. I perioder ble prosjektets framdrift forsinket. Etter hvert som tidspresset på å bli 
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ferdig økte, overtok et byggefirma oppsettingen av de to siste husene, og deltakerne fikk færre 

arbeidsrelaterte oppgaver de kunne delta i. Ansatte med helsefaglig bakgrunn fulgte opp deltakerne 

med helse- og sosialfaglige aktiviteter gjennom hele prosjektperioden. Aktivitetene dreide seg om 

sosialt samvær, botrening og ivaretakelse av psykisk og fysisk helse der felles daglig frokost sto 

sentralt.  

Resultater: Kvalitativ innholdsanalyse av datamaterialet viste at deltakerne fikk økt livskvalitet av å 

delta i prosjektet. Å få egen bolig bidro til å bedre deres materielle levekår og skapte større stabilitet 

og forutsigbarhet i livene deres. Det ga dem en opplevelse av glede over at en drøm gikk i oppfyllelse. 

Dessuten ga det dem opplevelse av trygghet, selvbestemmelse, beskyttelse og ansvar. Å delta i 

byggeprosessen underveis hadde flere positive virkninger. Deltakerne viste omsorg for hverandre ved 

å hjelpe hverandre og passe på hverandre. De utviklet vennskap og samhold. Det etablerte seg et godt 

fellesskap mellom deltakerne og de ansatte på byggeplassen. Fellesskapet var preget av tillit og humor. 

Deltakerne opplevde at de var godtatt og inkludert i fellesskapet og at de ansatte ville dem vel. 

Gjennom å delta i meningsfulle aktiviteter i et fellesskap, utviklet deltakerne større selvaktelse. 

Selvaktelsen dreide seg om å ha fått et mer verdig liv, stolthet over eget bidrag i byggeaktivitetene og 

utvikling av større selvtillit og selvinnsikt. Ved å delta i byggeaktivitetene fikk de innhold i hverdagen 

og noe meningsfullt å gjøre. De fikk viktige mestringsopplevelser ved å lære nye ferdigheter og ved å 

få bedre struktur på eget liv. Dessuten fikk de større tro på at ting lot seg gjennomføre i praksis.  

Deltakernes materielle levekår og boforhold har blitt kraftig forbedret etter at de kom med i prosjektet. 

De har fått regelmessig helsefaglig tilsyn og daglig medisinering. Når fysiske helseproblemer som 

infeksjoner etc har oppstått, har de fått raskt helsehjelp. Deltakernes økte livskvalitet har sammenheng 

med den tette oppfølgingen av helsepersonell og samarbeidet med arbeidsleder og byggeleder 

gjennom hele prosjektperioden.  

De fleste deltakerne hadde meget dårlig helse, både fysisk og psykisk da de kom inn i prosjektet. På 

tross av de alvorlige helseproblemene, greide deltakerne å delta i aktiviteter knyttet til husbyggingen 

gjennom hele prosjektperioden. Dessuten fikk de bedret sin psykiske og fysiske helse gjennom 

deltakelsen i prosjektet. Dette prosjektet skiller seg fra andre boligbyggerprosjekt i Norge som ser ut 

til å være gjennomført med personer med færre helseproblemer, enn det deltakerne i dette prosjektet 

hadde. Vi anbefaler at det gjennomføres flere lignende boligbyggerprosjekt for mennesker med 

rusavhengighet og psykiske helseproblemer. 

Prosjektets sentrale verdier og intensjoner ble realisert i ulik grad i gjennomføringen. Samarbeidet med 

ulike aktører fungerte godt. Prosjektledelsen hadde et nært samarbeid med alle instanser i kommunen 

og med eksterne samarbeidspartnere. Det var i mindre grad samsvar mellom intensjonene om 

brukermedvirkning og hvordan den ble praktisert. Deltakerne fikk delta i beslutninger om valg av nye 
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deltakere, men de fikk i liten grad bestemme i andre vesentlige saker som hadde med oppføringen av 

boligene å gjøre. Nettverksarbeidet i prosjektet ble ivaretatt på sentrale områder. Det ble gjort et viktig 

arbeid med å forberede nærmiljøet på småhusprosjektet. De få pårørende som var aktuelle, ble 

ivaretatt. Samarbeidet med brukerorganisasjonene ble i liten grad realisert, sammenlignet med 

intensjonene i prosjektbeskrivelsen. 

Når det gjelder de ansattes læring, gjennomgikk de viktige læreprosesser knyttet til oppfølgingen av 

deltakerne. Et tema dreide seg om deltakere med dobbeltdiagnose. Kriterier for deltakelse og 

forståelse for brukergruppens behov ble reflektert over. Et annet tema var holdninger til deltakerne. 

Brukermedvirkning, spørsmål om regler eller fleksibilitet og syn på deltakernes hjelpebehov ble 

gjenstand for mye refleksjon. De ansatte videreutviklet sin kompetanse om relasjonsbygging til 

mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet og psykiske problemer og satte fokus på betydningen 

av utholdenhet og tålmodighet. Et siste tema dreide seg om møtet mellom ulike faggrupper. Deres 

forskjellige faglige utgangspunkt ble reflektert over, og de utviklet større bevissthet om egen praksis 

og eget faglige ståsted. 

Selv om deltakerne har hatt stort utbytte av å delta i prosjektet, er det ikke nødvendigvis varig på sikt. 

Dersom de blir overlatt til seg selv, er faren stor for at de faller tilbake til gammel rusatferd. De vil 

trenge oppfølging i lang tid framover. Det vil ha avgjørende betydning at ordningen med botrening 

opprettholdes og at en person fra ASVO følger dem opp med hjelp til innvendig og utvendig 

vedlikehold av boliger og uteareal. De vil også ha behov for oppfølging av helse- og sosialfaglig 

ansatte fra tjenesten for psykisk helse og rus. 

I drøftingen av resultatene framheves tre sentrale faktorer som har bidratt til deltakernes opplevelse av 

økt livskvalitet og et bedre liv. Den første er at de har fått et hjem de kan kalle sitt eget. Det har gitt 

dem større stabilitet og forutsigbarhet i livene sine. Behovet for å videreutvikle eierforholdet til 

boligen er fortsatt viktig, dessuten trenger de fortsatt hjelp til integrering i nærmiljøet. Den andre 

faktoren er at de har deltatt i meningsfulle aktiviteter relatert til husbyggingen. Arbeidsfellesskapet 

fungerte så lenge deltakerne deltok i aktiviteter knyttet til istandsettingen av tomta og byggingen av 

moduler. Deltakerne viste utholdenhet og tålmodighet i arbeidet og deltok samvittighetsfullt gjennom 

flere år. Når oppgavene ble færre, mistet de noe av motivasjonen. Det bør derfor legges opp til at de 

framover får mulighet til å delta i meningsfulle aktiviteter. Den tredje faktoren er at de har blitt møtt 

som vanlige mennesker i stedet for som rusmisbrukere. På byggeplassen møtte de snekkerkyndige 

ansatte som forventet noe av dem og som la til rette for at de fikk bruke kreftene sine på alminnelige 

aktiviteter. Her kunne de snakke om vanlige tema i motsetning til de problematiske og de rusrelaterte. 

Å delta i vanlige, hverdagslige aktiviteter som andre mennesker, styrker den sosiale identiteten og 

opplevelsen av å være alminnelig. Da opplever man seg også mer verdig. 
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KAPITTEL 1 INNLEDNING 

Hensikten med prosjektet 

Prosjekt Fra bostedsløs til herre i eget hus hadde til hensikt å bygge små, trygge og trivelige 

boliger for mennesker med lav boevne og alvorlig dobbeltdiagnoseproblematikk med psykisk 

lidelse og rus. Ideen var at beboerne skulle delta både i planprosessen og byggingen. 

Prosjektet skulle bidra med kunnskap og kompetanseheving i kommunal boligplanlegging og 

drift, bruker- og pårørendemedvirkning og samhandling mellom de involverte parter. 

Prosjektets uttalte målsetting var å 

• Skape en stabil og forutsigbar bosituasjon, bedret livskvalitet og mestring av eget liv samt 

opplevelse av å bidra til egen bolig. 

• Aktiv brukermedvirkning fra planlegging til drift. 

• Pårørende skal møtes på egne behov og oppleve trygghet og få nettverk med andre i 

samme situasjon. 

• Redusere antall uønskede innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 

• Utvikle ny kunnskap og høste erfaringer som har overføringsverdi for andre kommuner, 

helseforetak og øvrige samhandlingspartnere. 

• Gi det tjenesteytende personell økt kunnskap og kompetanse, og derved økt trygghet i sitt 

arbeid med brukergruppen. 

 

Prosjektet var et av flere lokale prosjekter som ble etablert som følge av det nasjonale 

prosjektet Bostedsløs (2000-2004) og den nasjonale strategien På vei til egen bolig (2004 – 

2007). Prosjektet Fra bostedsløs til herre i eget hus hentet inspirasjon fra Sjølbyggerprosjektet 

i Meland kommune. Grunntanken i Sjølbyggerprosjektet var at bostedsløs ungdom med 

rusproblemer skulle få mulighet til å bygge sin egen bolig til en lav kostnad. Virkemidlene var 

egeninnsats, gunstig finansiering og kommunale tomter til redusert pris. I selvbyggertanken lå 

det også en ide om at deltakerne, gjennom planlegging og praktisk arbeid underveis, skulle få 

kunnskap og arbeidserfaring (Helsedirektoratet 2007). 

Bakgrunn 

En rekke offentlige føringer har de siste ti- femten år satt fokus på nødvendigheten av å sette i 

gang tiltak overfor bostedsløse rusmiddelavhengige og personer med dobbeldiagnose rus / 
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psykisk lidelse. Byggforsks kartlegging av bostedsløse fra 1997 registrerte for første gang 

omfanget av bostedsløse i Norge. Kartleggingen viste at en svært stor andel av dem hadde 

problemer knyttet til rusmisbruk og / eller psykisk lidelse (Ytrehus mfl. 2008). 

Stortingsmelding nr. 50 (1998-99), Utjamningsmeldinga, la denne kunnskapen til grunn for å 

styrke innsatsen overfor bostedsløse. Meldinga pekte på behovet for å utvikle metoder og 

modeller for å motvirke bostedsløshet. De første grunnlagsdokumentene for en nasjonal 

prosjektplan for arbeid med bostedsløshet ble utformet i Sosialdepartementet i 2000. 

I strategidokumentet for å forebygge og bekjempe bostedsløshet (Sosial og helsedirektoratet 

2006) ble det påpekt at kommunene skulle være en hovedaktør i arbeidet med å forebygge og 

bekjempe bostedsløshet. Kommunene skulle ha det primære ansvaret for gjennomføringen av 

boligpolitiske tiltak overfor vanskeligstilte. Staten skulle bidra økonomisk gjennom ulike 

tilskudds- og låneordninger formidlet av Husbanken. I følge lov om sosiale tjenester (§ 3-4 

Boliger til vanskeligstilte) skal sosialtjenesten medvirke til å skaffe boliger til personer som 

selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. For å nå målsettingene i arbeidet, er det 

behov for samarbeid på tvers av kommunale etater. 

 

I Opptrappingsplanen for rusfeltet (St.prp nr.1 2007-2008) ble det skissert flere tiltak som 

skulle bidra til å styrke boligtilbudet til personer med rusmiddelavhengighet. Man ville styrke 

innsatsen for å avskaffe bostedsløshet og ha et særlig fokus rettet mot bostedsløshet i mindre 

kommuner. Arbeidet med å forebygge bostedsløshet, herunder reduksjon av omfanget av 

utkastelser og midlertidige botilbud, skulle styrkes. Videre skulle det utvikles metoder og 

rutiner for oppfølging av personer i midlertidige botilbud slik at disse kunne få tilbud om 

varig bolig.  

 

Som ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse (St.prp.nr. 63:1997-98) ble rusreformen 

gjennomført i 2004. Etter dette fikk de regionale helseforetakene et ”sørge for”- ansvar for 

alle tverrfaglige, spesialiserte behandlingstilbud (både helse- og sosialfaglig) for alle med 

psykiske lidelser og samtidig rusmisbruk. Denne lovendringen tydeliggjorde at psykiske 

lidelser og ruslidelser henger sammen. Nyere forskning viser at integrerte 

behandlingsprogram, som kombinerer psykisk helsevern med rusmisbruksintervensjoner, gir 

mer lovende resultater (Biegel et al. 2006, Gråwe 2006). 
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Utviklingsprosjekt for bostedsløse 

På bakgrunn av Stortingets behandling av Utjamningsmeldinga, ble Prosjekt Bostedsløse satt i 

gang som et samarbeid mellom Sosialdepartementet, Kommunal- og Regiondepartementet og 

Husbanken i 2000. Dette var et fireårig kunnskaps- og metodeutviklingsprosjekt der de største 

kommunene i landet deltok. Hensikten var å utvikle metoder for helhetlige hjelpetilbud der 

boligpolitiske virkemidler ble knyttet sammen med helse- og sosialtjenester. Prosjektet ble 

gjennomført i syv kommuner og avsluttet i 2004 (Dyb 2005). I evalueringen slår Dyb fast at 

prosjektet har skapt aksept for at bostedsløse med rusmisbruk og dobbeldiagnose rus/ psykisk 

lidelser har rett til bolig og tjenester. Tidligere måtte rusmiddelavhengige ofte ”kvalifisere” 

seg til bolig gjennom behandling. Evalueringen peker videre på at normaliseringstenkningen, 

slik den er kjent fra andre omsorgssektorer, må vektlegges, og at mennesker med stort behov 

for hjelp og tjenester må få den oppfølgingen de trenger. Dyb framholder at man ikke må 

institusjonalisere boligene mer enn nødvendig.  

Prosjekt Bostedsløse ble senere evaluert i en Faforapport (Ytrehus mfl 2008). Evalueringen 

fokuserte på hvordan tiltakene ble videreført to år etter prosjektavslutning og på deltakernes 

erfaringer med hjelpen de fikk i regi av prosjektet. Ytrehus mfl. pekte på at prosjektet hadde 

vært viktig fordi det satte boligbehovet blant rusmisbrukere på dagsorden i kommunene. De 

fant at kommunene hadde etablert ulike boligløsninger, blant annet ulik bruk av 

fellesskapsløsninger. Det ble utviklet fleksible tjenestemodeller tilpasset brukergruppens 

behov og kommunenes ressurssituasjon. Det forebyggende arbeidet overfor brukergruppen 

endret seg i prosjektperioden ved at det ble lagt større vekt på ambulerende tjenester, både fra 

sosialkontorenes side og i rusomsorgen. De fleste deltakerne var fornøyde med den hjelpen de 

fikk, og de mente at prosjektet hadde bidratt til en betydelig bedring av livskvaliteten deres. 

De bekreftet funn fra andre undersøkelser om at en ”vanlig bolig” er den beste boligen. Flere 

var skeptiske til og hadde negative erfaringer med kollektive boligløsninger med 

fellesskapsløsninger. 

Som et direkte resultat av prosjekt Bostedsløse, ble det i 2004 etablert en nasjonal strategi, På 

vei til egen bolig (2004-2007) som omfattet alle landets kommuner. Strategien hadde til 

hensikt å motvirke og bekjempe bostedsløshet, og de nasjonale målene dreide seg om konkret 

reduksjon av utkastelser og opphold i midlertidige boliger for vanskeligstilte. Gjennom denne 

strategien lanserte regjeringen en forsterket innsats mot bostedsløsheten i landet. Strategien 
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var bredt forankret i fem forskjellige departement, og Husbanken var tildelt en koordinerende 

og utøvende funksjon i nært samarbeid med kommunene og Sosial- og Helsedirektoratet.  

Strategien ble evaluert av Dyb mfl. (2008) i en NIBR-rapport. Evalueringen viste at målene 

bare delvis ble nådd i første del av satsingen og at den største hindringen var mangel på 

boliger, både tilpassede og boliger generelt. Uten et bedre boligtilbud til vanskeligstilte i 

kommunene, ville det ikke la seg gjøre å komme videre i arbeidet med bostedsløshet, mente 

Dyb mfl. De anbefalte at arbeidet med nye boliger ble intensivert og at det måtte tas nye grep. 

Det ble anbefalt å fortsette satsningen fordi målsettingen på langt nær var oppfylt.  

 

I Sverige ble det i samme periode satt i gang en rekke lokale prosjekt for å bekjempe 

boligløshet blant ulike grupper og med ulike målsettinger (Socialstyrelsen 2006). 

Sluttevalueringen konkluderte med at resultatene var usikre. På kort sikt hadde en del fått 

bedret sin boligsituasjon, men dette var usikkert på lang sikt. De sikreste resultatene fra den 

svenske satsingen, var at boligløshet var satt på dagsorden innad i kommunene og at det 

hadde resultert i nye samarbeidsmønstre. Selv om brukermedvirkning var et definert ønske fra 

Socialstyrelsen, var det få konkrete eksempler på deltakernes reelle innflytelse i prosjektene. 

Hva man mente med brukermedvirkning, var ikke definert og hadde ulikt innhold. 

Socialstyrelsen (2006) framholdt at det var en utfordring å få hevet brukermedvirkningen ut 

over ”tomme ord”. 

I neste evaluering (Socialstyrelsen 2008) ble 13 lokale boligprosjekt evaluert. De var utviklet 

for å forebygge hjemløshet og bedre bostedsløses situasjon i perioden 2002-2007 i Sverige. 

Evalueringen viste at prosjektene i mange tilfelle bidro til å bedre de bostedsløses situasjon. 

Et flertall av prosjektene ble implementert i den ordinære virksomheten etter prosjektenes 

avslutning. Man fant at samarbeid innen kommunale etater og mellom kommunale etater og 

andre aktører, var en viktig suksessfaktor i arbeidet med å motvirke bostedsløshet. 

Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 

Det foreligger en omfattende kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på 

boligmarket i Norge for perioden 2004 til 2010. Oversikten er utarbeidet av Rambøl 

Consulting på oppdrag fra Husbanken (Husbanken 2010). Kunnskapsoversikten viser at den 

norske boligpolitikken karakteriseres av forebyggende arbeid, målrettede og skreddersydde 

tiltak og av at den er individualisert og fragmentert. Forskningen dokumenterer at det er 

mange som ikke omfattes av eller får tilgang til de virkemidler som finnes (Husbanken 
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2010:3). Det viser seg å være et økende behov for samarbeid mellom flere politiske områder 

og et økende behov for tverrsektoriell tenkning. Litteraturgjennomgangen synliggjør at 

vanskeligstilte på boligmarkedet ikke er en unison gruppe, men omfatter unge, eldre, 

innvandrere / etniske minoriteter, mennesker med psykiske lidelser og bostedsløse. Den 

typiske bostedsløse blir beskrevet som en enslig mann i 30 årene som er født i Norge, har lite 

utdanning og er sannsynligvis rusavhengig. I kunnskapsoversikten framkommer det at 

bostedsløse har store problemer i møte med det offentlige rom, spesielt har økt privatisering 

de senere årene ført til store utfordringer. Personer med psykisk lidelse har en ustabil 

bolighistorie, og det å sikre en stabil bosituasjon, framheves som avgjørende for at denne 

gruppen skal kunne møte de utfordringene de har. Mangel på samhandling og samordning 

mellom ulike virkemidler, etater og aktører framheves som utfordringer. Det pekes på at 

viktige tiltak for å gi bostedsløse et bedre botilbud, er å bedre samarbeidet mellom aktører på 

det boligsosiale feltet. 

Rapportens oppbygning 

Etter innledningskapitlet følger kapittel 2 som beskriver evalueringsstudiens design, 

forskningsmetoder og gjennomføring. Kapittel 3 presenterer studiens teoretiske bakgrunn. 

Kapittel 4 beskriver organiseringen av prosjektet ”Fra bostedsløs til herre i eget hus”. I 

kapittel 5 blir ulike aktiviteter som foregikk i prosjektperioden, beskrevet. Kapittel 6 setter 

fokus på hva deltakerne opplevde at de fikk ut av å delta i prosjektet. Kapittel 7 fokuserer på 

prosjektets sentrale verdier og intensjoner og på hvordan de ble realisert i prosjektperioden. 

Kapittel 8 beskriver hva de ansatte lærte av å delta i prosjektet. I kapittel 9 blir resultatene av 

evalueringsstudien drøftet. Først gjøres det metodiske refleksjoner, deretter blir funnene 

drøftet med fokus på deltakernes utbytte. 
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KAPITTEL 2 EVALUERINGSDESIGN OG METODE 

Evalueringsdesign 

I vid forstand dreier evaluering seg om å beskrive virkningen av en beslutning eller et tiltak 

(Baklien, 1993). Sverdrup (2002) peker på at evaluering er en form for verdifastsettelse av en 

virksomhet. Denne evalueringsstudien var primært en formativ, brukerorientert evaluering 

som foregikk underveis i prosessen fra oppstart til avslutning av boligprosjektet. Evalueringen 

var både prosessorientert, fordi den fulgte prosessen i prosjektet, og summativ, fordi den 

fokuserte på resultater ved prosjektets slutt (Eriksson & Karlsson 2008). Evalueringen var 

formativ fordi det foregikk granskende samtaler underveis om det som skjedde i prosjektet. På 

bakgrunn av det som kom fram i disse samtalene, kunne endringer i praktisk gjennomføring 

skje parallelt med forskningen. Slik var evalueringen inspirert av tenkningen innen 

handlingsorientert forskningssamarbeid (Hummelvoll 2006b, 2003). Utgangspunktet var at 

deltakere og ansatte var eksperter på feltet som ble studert. De hadde kunnskap om lokale 

forhold og var de som erfarte virkningene av prosjektet. Som evalueringsforskere var vi i en 

læreposisjon (Hummelvoll 2003). Som en konsekvens av dette, ble deltakere og ansatte 

involvert som medforskere. Hensikten var at de skulle få en aktiv rolle i evalueringen og få et 

eierskap til det som ble gjort. Tidligere erfaringer peker på at eksterne evalueringer kan virke 

fremmedgjørende og vanskelig å forstå for dem som blir evaluert (Sverdrup 2002).  

I evalueringssammenheng vektlegges nødvendigheten av å få fram prosjektets programteori 

(Eriksson & Karlsson 2008, Sverdrup 2002). Programteori handler om å få tak i og illustrere 

hvordan de som har ansvaret for et program, tenker seg at endringer skal skje, hvilke 

endringer man sikter å oppnå og hvorfor de tror endringene vil skje (Sverdrup 2002, s.65). 

Det blir gjort en vurdering av hvorvidt prosjektets programteori ble realisert i prosjektet. 

Evalueringsspørsmål og intervjuguide var utforskende i tråd med programteorien. I 

fokusgruppeintervjuene ble det vektlagt å få fram synspunkter som omhandlet prosjektets 

programteori. 
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Evalueringens hensikt 

Hensikten med evalueringsstudien var å undersøke om og eventuelt på hvilken måte 

deltakelse i boligoppføring og flytting til egen bolig kunne bidra til bedre livskvalitet, økt 

mestring og styrket selvfølelse hos beboerne. En annen hensikt var å dokumentere og legge 

grunnlag for endring og læring underveis i arbeidsprosessene i de ulike fasene av bygging, 

innflytting og å bo i egen bolig. Studien søkte å få svar på hvordan deltakelsen i prosjektet 

virket inn på opplevelse av livskvalitet, mestring og selvfølelse hos tidligere bostedsløse med 

rusavhengighet og psykiske problemer. Samtidig søkte evalueringen å få et helhetlig bilde av 

hva som kom fram av erfaringer hos de ulike interessenter knyttet til prosjektet. 

Evalueringsspørsmål 

Opplever deltakerne økt livskvalitet, mestring og selvfølelse gjennom å delta i prosjektet, og i 

så fall på hvilken måte? 

Hvordan erfarer de ansatte å arbeide i prosjektet med hovedvekt på hvordan de vurderer 

situasjonen for deltakerne? 

Hvordan fungerer samhandlingen / samarbeidet mellom ulike aktører i kommunen og 

spesialisthelsetjenesten som følger opp deltakerne? 

Hva lærte de ansatte av å delta i prosjektet? 

Hvordan er forholdet mellom prosjektets anvendte metoder /realitetene og prosjektets 

verdimessige og teoretiske grunnlag (intensjonen/ programteori)? 

Metode 

Flere metoder for innhenting av data ble benyttet. Hensikten var å få et mest mulig variert, 

sammensatt og bredt datagrunnlag for evalueringen. Relevante datainnsamlingsmetoder var: 

 Individuelle intervjusamtaler med deltakerne med hovedvekt på deres subjektive 

forventninger til og erfaringer med å delta i prosjektet.  

 Gruppeintervju med deltakerne med hovedvekt på deres subjektive forventninger til 

og erfaringer med å delta i prosjektet 

 Flerstegs fokusgruppeintervju med ansatte med hovedvekt på deres subjektive 

forventninger til og erfaringer med å delta i prosjektet. 
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  Individuelle semistrukturerte intervju med de ansatte med hovedvekt på deres 

subjektive forventninger til og erfaringer med å delta i prosjektet.  

Flerstegs fokusgruppeintervju  

Flerstegs fokusgruppeintervjuer er en vanlig benyttet metode innen handlingsorientert 

forskning og passer også for denne formen for evaluering (Hummelvoll 2007). Det som 

karakteriserer en flerstegs fokusgruppe, er at samme gruppe undersøker et fokusert tema 

gjennom flere møter. Metoden er, ifølge Hummelvoll (2007), å forstå som undersøkende 

kunnskapsdialoger som fokuserer på erfaringsnært materiale. Gruppemedlemmene oppfordres 

til å fremme sine synspunkter og til å diskutere og reflektere over dem. 

Kunnskapsdialoger med de ansatte 

I tillegg til de tre fokusgruppeintervjuene, ble det gjennomført to gruppemøter med de ansatte 

i prosjektperioden. De ble kalt for kunnskapsdialoger. Hensikten var som i 

fokusgruppeintervjuene, å bevisstgjøre erfaringer i prosjektet og videreutvikle de ansattes 

praksiskunnskap. Sammen med fokusgruppeintervjuene, skulle kunnskapsdialogene bidra til å 

legge grunnlag for endring og læring underveis i de ulike fasene i prosjektet. 

Besøk i prosjektmiljøet  

Deltakerne inviterte forskerne til å komme på besøk i prosjektet. Vi var ved en rekke 

anledninger på byggeplassen og deltok i uformelle samtaler og frokoster på brakka. Slik ble vi 

kjent med deltakerne og med viktige hendelser i prosjektet. Vår tilstedeværelse bidro til at vi 

fikk nærhet til deltakere, ansatte og livet i prosjektet. Dette hadde betydning for 

tillitsbyggingen mellom prosjektdeltakere, ansatte og forskerne. Vi gjorde notater etter hvert 

besøk i prosjektmiljøet. 

Metodevalgene i evalueringen var inspirert av feltarbeidsmetodikk beskrevet av Hammersley 

& Atkinson (1992). De vektlegger fleksibilitet i forhold til valg av intervjuform ut fra hva det 

søkes svar på, og ut fra hensyn til informantenes situasjon og ståsted. Intervjuene forstås som 

sosiale hendelser der intervjuer også har en rolle som deltakende observatør. I følge 

Hammersley & Atkinson har gruppeintervjuer den fordelen at de gjør intervjusituasjonen 

mindre fremmed og dermed mindre stressende sammenlignet med individuelle intervju. 

Dessuten peker de på at mer uformelle samtaler kan skape trygghet og bidra til at viktig 

informasjon kommer fram. 
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Utvalg 

Informanter var deltakere i prosjektet og medarbeidere og ledere som var direkte involvert i 

boligbyggingsvirksomheten og i oppfølgingen av beboerne. Seks deltakere, to kvinner og fire 

menn deltok som informanter i evalueringsstudien. Aldersmessig var den yngste i slutten av 

30 årene og den eldste i begynnelsen av 60 årene. Åtte ansatte, fire psykiatriske sykepleiere, 

en hjelpepleier, en helsefagarbeider og to snekkere deltok som informanter i 

evalueringsstudien. Aldersmessig var den yngste i slutten av 30 årene og den eldste i slutten 

av 50årene. Det var en kvinne og sju menn. De helsefaglig ansatte hadde fra 30 år til 10 års 

erfaring i yrket.  

Gjennomføring 

Det ble gjennomført individuelle intervjusamtaler, intervjusamtaler i par og intervjusamtaler i 

gruppe med deltakerne. Gruppeintervjuene foregikk i brakka på Lysheim og i spiserommet i 

byggelokalene på Bergan skole. De individuelle intervjuene foregikk i brakka på Lysheim, 

med unntak av to intervju som foregikk henholdsvis på kafè og i deltakerens hjem. 

Gjennomføringen av individuelle intervjuer og gruppeintervjuer foregikk med stor 

fleksibilitet og tilpasset seg deltakernes dagsform. Forskerne viste forståelse for avbrytelser, 

skiftninger i tema og for at deltakerne kom og gikk under gruppeintervjuene. Deres 

konsentrasjonsevne, ruspåvirkning og utholdenhet varierte. Tre deltakere ble intervjuet 

individuelt ved studiens oppstart. Etter ca. et år i prosjektet deltok tre deltakere i 

intervjusamtale i gruppe. Etter ca. to år deltok fire deltakere i intervjusamtale i gruppe. Ved 

prosjektets avslutning lot det seg ikke gjøre å samle deltakerne i gruppe fordi flere ikke var 

tilgjengelige på det aktuelle tidspunktet. Derfor ble to deltakere intervjuet sammen og to ble 

intervjuet individuelt. En femte deltaker, som hadde sluttet et halvt år tidligere og bodde på en 

annen kant av landet, ble intervjuet pr. telefon. Begge forskerne deltok i alle 

gruppeintervjuene med deltakerne underveis i prosjektet. Gruppeintervjuene ble tatt opp 

digitalt. Fra de individuelle intervjuene og parintervjuene ble det tatt notater. 

Gruppeintervjuene varte ca. en time, de individuelle og parintervjuene varte fra en halv til en 

time.  

Det ble gjennomført tre flerstegs fokusgruppeintervjuene med de ansatte i prosjektperioden. 

Deltakerantallet varierte mellom seks og åtte personer ved hvert intervju. 

Fokusgruppeintervjuene fant sted i de ansattes møtelokaler på Skjerve botiltak. Forskerne 
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vekslet på oppgaven med å lede intervjuene og å være sekretær med særlig ansvar for 

gruppeprosessen. På slutten av hvert fokusgruppeintervju gjorde forskerne en oppsummering 

for å undersøke om de synspunktene som var kommet fram, var riktig forstått. Ofte ledet dette 

til mer nyanserte synspunkter og oppklaringer. Hvert fokusgruppeintervju varte i ca 90 

minutter, ble tatt opp digitalt og deretter skrevet ut. Etter hvert fokusgruppeintervju gjorde 

forskerne en foreløpig analyse som ble gitt tilbake til deltakerne for gjennomlesning. Den 

foreløpige analysen ble tatt opp til videre granskning, korrigering og drøfting i neste 

fokusgruppe. Mellom fokusgruppeintervjuene ble det gjennomført to kunnskapsdialoger for 

ytterligere å stimulere de ansattes refleksjon over egen praksis. Refleksjonene i 

kunnskapsdialogene la også grunnlag for den videre dialogen i fokusgruppene, der temaene 

ytterligere kunne perspektiveres, nyanseres og utdypes. 

I tillegg til flerstegs fokusgruppeintervjuer, ble det gjennomført intervjusamtaler med de 

ansatte. Disse intervjusamtalene forgikk enten individuelt eller i par ut fra praktiske hensyn 

knyttet til de ansattes tid og tilgjengelighet. Leder ble intervjuet to ganger, 

prosjektkoordinator ble intervjuet en gang. Arbeidsleder og byggeleder ble intervjuet sammen 

en gang og en gang hver for seg, prosjektmedarbeider fra PiV og en hjelpepleier ble intervjuet 

en gang. I tillegg ble en representant for ledelsen i ASVO intervjuet over telefon. Hver 

intervjusamtale varte fra en halv til en time. Det ble tatt notater fra intervjusamtalene.  

Skjemaet (fig 1.) viser en oversikt over forskernes arbeid med datasamling i prosjektperioden.  

September 2008 Prosjektbeskrivelse for evalueringsstudien og NSD-søknad.  
Avklaring av finansiering og budsjett for evalueringsstudien. 
 

Oktober -desember 
2008 

Besøk på byggeplassen og uformelle samtaler med deltakere og 
ansatte. 
Individuelle intervjusamtaler med tre deltakere  
Det første flerstegsfokusgruppeintervju med ansatte  

Januar – juni 2009 
 

To besøk på byggeplassen. 
En kunnskapsdialog med ansatte.  

August – oktober 2009 Et besøk på byggeplassen.  
Gruppeintervju med tre deltakere. 
Det andre flerstegsfokusgruppeintervju med ansatte. 

Januar – juni 2010 En kunnskapsdialog med ansatte. 
To besøk på byggeplassen. 
Gruppeintervju med fire deltakere. 
Individuelle og parintervju med ansatte. 

Februar 2011 
 
 
 
 
Medio mars 2011 

Det tredje flerstegs fokusgruppeintervju med ansatte.  
Individuelle intervjusamtaler med ansatte.  
Individuelle intervjusamtaler og parintervju med deltakerne.  
Telefonintervju med en repr. for ASVO. 
 
Ferdigstillelse av evalueringsrapport. 
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Dataanalyse 

Etter hvert intervju gikk forskerne i fellesskap gjennom sine notater, sammenholdt dem, 

tilføyde opplysninger og gjorde sammenfatninger og refleksjoner over hva de hadde oppfattet 

og forstått i intervjusituasjonen. Gruppeintervjuene og fokusgruppeintervjuene ble tatt opp 

digitalt og skrevet ut verbatim av forskerne selv. Notatene fra intervjuene og utskriftene fra 

gruppeintervjuer og fokusgruppeintervjuer ble analysert ved hjelp av kvalitativ 

innholdsanalyse inspirert av Denizin & Lincoln (1998) og Graneheim & Lundman (2004). 

Intervjuopptakene og notatene ble lest flere ganger for å skape oversikt. Deretter ble 

meningsbærende enheter i form av utsagn og setninger sortert i grupper som hørte sammen. 

Videre ble kategorier og underkategorier identifisert og navngitt. Innholdet i hver enkelt 

kategori ble abstrahert og validert mot det transkriberte materialet. Til slutt ble hovedtema, 

tema, innhold og eksempler på utsagn analysert fram og sammenstilt med basis i hva som var 

kommet fram i alle intervjuene med deltakerne og med de ansatte. 

Etiske overveielser 

Evaluering av boligprosjektet ble bestilt av prosjektledelsen og styringsgruppen for prosjektet. 

Evalueringsstudien ble meldt til NSD. Deltakere og ansatte fikk muntlig og skriftlig 

informasjon om evalueringsstudien av prosjektledelsen. I informasjonen ble det lagt vekt på at 

informantene kunne trekke seg når som helst og uten å oppgi grunn så lenge 

evalueringsstudien pågikk. Det ville ikke få noen konsekvenser for dem. Dessuten ble det lagt 

vekt på konfidensialitet i behandlingen av data. 

Fog (1994) fremhever at forskningsintervjuet er avhengig av forskerens evne til å føre en 

samtale og skape kontakt, ettersom samtalen hele tiden utvikler seg mens den gjennomføres. 

En viktig forutsetning for kontakt, er at samtalesituasjonen oppleves trygg og ivaretakende for 

informanten og at forskerne signaliserer en holdning av interesse og aktiv lytting. Ved 

gjennomføring av intervjuene var etisk holdning, respekt og lydhørhet viktige prinsipper, og 

intervjuene foregikk på informantenes premisser. Varsomhet ble vist i forhold til å stille 

spørsmål, slik at det ikke oppsto situasjoner der informantene kunne føle seg presset til å 

meddele ting som de ikke hadde tenkt å meddele. 
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KAPITTEL 3 TEORETISK BAKGRUNN 

I dette kapitlet presenteres evalueringsstudiens teoretiske bakgrunn. Her settes fokus på 

begrepene helsefremmende arbeid, livskvalitet og psykisk helse, psykisk helsearbeid i 

lokalsamfunnet og bedringsprosesser. 

Helsefremmende arbeid 

Helsefremmende arbeid dreier seg om å styrke helsen. Helsefremmende arbeid kan sees som 

en motsats til sykdomsforebyggende arbeid som har fokus på å fjerne eller redusere 

risikofaktorer for skade, sykdom eller død. Ideene bak helsefremmende arbeid er ikke nye, 

men ble for første gang beskrevet som en internasjonal strategi i Ottawa Charteret (WHO 

1986). I Ottawa Charteret defineres helsefremmende arbeid som prosessen som setter 

mennesker i stand til å få økt kontroll over og forbedre sin helse. Helse skapes og utvikles i 

hverdagslivet. At mennesker er villige til å gjøre noe selv, sees som en viktig forutsetning i 

det helsefremmende arbeidet. Motivasjon er et vesentlig element.  

Sosiologen Aron Antonovsky (1991) bringer inn et viktig perspektiv for en helsefremmende 

tilnærming gjennom sitt begrep salutogenese, som kan oversettes til ”læren om helsens 

opprinnelse”. I forhold til prosjektets fokus på delaktighet, mestring og livskvalitet, vil det 

salutogene perspektivet være et viktig teoretisk grunnlag for å forstå prosjektets intensjon om 

å bidra til at deltakerne oppdager ubrukte sider og får øye på nye muligheter. I dette 

perspektivet forstår man personen som et åpent system i aktivt samspill med omgivelsene. 

Man tilstreber å tilnærme seg den enkelte ut fra hans / hennes evne til å arbeide med seg selv 

og sine relasjoner (Langeland 2006).  

I det salutogene perspektiv er det en grunnleggende antakelse at problemer, kriser, konflikter 

og spenninger er en del av livet og at stressorer er del av menneskets tilværelse. Måten vi 

møter og forholder oss til stressorene på, avgjør om de fører til helse eller uhelse (Jensen & 

Johnsen 2001). Antonovsky utviklet en teori om det som karakteriserer menneskets måte å 

forholde seg til tilværelsen på. I sitt grunnressonement støtter Antonovsky seg på to begrep; 

1) generelle motstandsressurser GRR (general resistance resources) og 2) opplevelse av 

sammenheng,  SOC (sence of coherence). GRR er alle fysiske og materielle faktorer som 

hjelper personen å se sine omgivelser som strukturerte, forståelige og mulige å håndtere. GRR 

tilfører personen gode livserfaringer som gir grunnlag for utvikling av en sterk opplevelse av 



17 

 

sammenheng (SOC). En sterk opplevelse av sammenheng betyr at personen har evne til å se 

sammenhenger, akseptere dem, ta kontrollen og kunne takle ulike stressfylte situasjoner fordi 

han eller hun evner å sette dem inn i en større sammenheng. Personen er med andre ord i 

stand til å se en mening med det som skjer, uansett hvor vanskelig eller tragisk hendelsen er. I 

sin analyse av begrepet opplevelse av sammenheng, beskriver Antonovsky (1991) tre 

hovedkomponenter: Forståelighet / begripelighet, som er den kognitive komponenten, 

håndterbarhet som er atferdskomponenten og meningsfullhet som er den motiverende 

komponenten.  

Livskvalitet og psykisk helse  

Siden prosjektet hadde en uttalt hensikt om å styrke deltakernes livskvalitet og en inneforstått 

hensikt om å styrke deltakernes psykiske helse, er det relevant å se nærmere på hvordan 

begrepene livskvalitet og psykisk helse kan forstås.  

Livskvalitet har å gjøre med den enkelte persons opplevelse av å ha det godt, av å ha en 

grunnstemning av glede (Borge 2006:33). Den mest benyttede indikatoren for livskvalitet er 

subjektivt velvære, som er den enkeltes totalvurdering av sin livssituasjon. I tillegg er det 

vanlig å trekke inn et velferdsperspektiv, som tilfredshet med levekårene, det gode liv og 

psykisk helse. Borge viser til Næss som forstår begrepet livskvalitet som psykisk velvære. 

Dessuten referer hun til Allardt som mener at livskvalitet dreier seg om relasjoner til andre 

mennesker, til samfunnet og til naturen. Borge (2000) peker på at når mennesker får 

tilfredsstilt sine behov både materielt og sosialt og mestrer omgivelsenes krav, vil de fleste 

oppleve høyere livskvalitet. Om livskvalitet er betinget av individuelle psykologiske 

egenskaper, som for eksempel selvtillit og trygghet, eller om det avhenger av forhold i 

omgivelsene, er omstridt. 

Hummelvoll (2006 a) har utviklet følgende forståelse av begrepet psykisk helse, basert på 

fokusgruppeintervjuer med mennesker med psykiske problemer: 

Psykisk helse kjennetegnes av god selvaktelse, tilgang på glede og lyst, evne til å møte 

motgang og mestre livsutfordringer, opplevelse av fellesskap, være verdsatt og at man 

har meningsfulle oppgaver. Psykisk helse kan styrkes ved å ha visjoner og håp i det 

personlige livet (Hummelvoll, 2006a s. 116). 

Denne forståelsen av livskvalitet og psykisk helse synes å være hensiktsmessig fordi den 

setter ord på det vi oppfatter som sentrale verdier og innhold i prosjektet. I 
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prosjektbeskrivelsen beskrives intensjonen om å styrke den enkelte deltakers ressurser, 

selvbilde og mestringsevne.  

Psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet 

Psykisk helsearbeid kan betraktes som et paraplybegrep som dekker flere yrkesgrupper med 

deres respektive faglige perspektiver (Hummelvoll 2004). I følge Hummelvoll er psykisk 

helsearbeid avhengig av et tverrfaglig kunnskapstilfang, tverrfaglig praksis og tverretatlig 

samarbeid, i tillegg til samarbeid med brukergrupper og frivillige organisasjoner. Han 

poengterer at fokus for psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet er helse. Derfor vil arbeidet 

bygge på kunnskaper man har om faktorer og prosesser som fremmer helse (salutogenese) og 

sosial tilhørighet for individer og grupper, i tillegg til kunnskap om hva som lindrer psykiske 

lidelser og rusavhengighet.  

Begrepet lokalbasert psykisk helsearbeid ble lansert som en betegnelse på nye arbeidsformer, 

nye holdninger og verdier i psykisk helsearbeid. Denne forståelsen ble lagt til grunn i 

Opptrappingsplanen for psykisk helse (St.prp nr. 63 1997-98). I følge Rogan (2004) indikerer 

begrepet lokalbasert psykisk helsearbeid at løsningene så langt det er mulig, skal finnes i 

brukernes eget lokalmiljø, og at lokalmiljøets egne ressurser mobiliseres i et samarbeid med 

aktuelle spesialiserte tjenester. Robberstad og Lemvik (2009) framholder at målet med 

psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet bør være å hjelpe mennesker til å øke antall arenaer og 

roller de kan mestre i samfunnet. I lokalbasert psykisk helsearbeid er det viktig å arbeide for å 

motvirke stigmatisering av mennesker med rusavhengighet og psykiske problemer, stimulere 

inkludering i lokalsamfunnet og utvikle nettverk som kan fremme sosial integrering 

(Hummelvoll & Granerud 2009).  

Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning og ivaretakelse av brukerperspektivet framheves som viktige 

forutsetninger for et godt og helhetlig psykisk helsearbeid (Dahl 2011, Hummelvoll 2004, 

Robberstad &Lemvik 2009, Volden 2004). I Opptrappingsplanen for psykisk helse og i 

Opptrappingsplanen for rusfeltet poengteres det at brukerens behov og muligheter skal være 

utgangspunkt for tjenestene og at medvirkning fra brukere og pårørende skal styrkes. Det 

framheves at brukere skal ha mulighet til å utøve innflytelse over sin egen 

behandlingssituasjon og delta på et overordnet nivå ved utforming av tjenestetilbudene. I 

prosjektbeskrivelsen Fra bostedsløs til herre i eget hus ble deltakeres medvirkning i 
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planlegging og gjennomføring av prosjektet poengtert. Brukermedvirkning kan illustreres 

langs et kontinuum (fra Beston & Holte 2007:87): 

 

Fig 2: Brukermedvirkning i et kontinuum 

Figuren viser grader av brukermedvirkning i et kontinuum fra venstre mot høyre, der laveste 

grad er brukerdeltakelse til venstre og høyeste grad er brukerstyring til høyre. I følge Beston 

& Holte er informasjon det første steget i brukerdeltakelse. Her er brukerne passive mottakere 

av informasjon. Det neste steget er orientering der brukerne inviteres til å stille oppklarende 

spørsmål. Deretter beveger man seg på aksen mot mer bevisst brukermedvirkning og 

brukerinvolvering. Ved brukermedvirkning får brukerne stille spørsmål, og de inviteres til å 

komme med innspill som påvirker. Under brukerinvolvering er brukerne medskapere i 

prosessene. Det innebærer at de har myndighet i styrende fora, har fullt innsyn i beslutninger 

og oppfordres til å bidra med forslag til endringer som påvirker og som gjør en reell forskjell. 

De blir da medeiere av resultatene. Brukerstyring er plassert lengst til høyre langs aksen og 

innebærer at brukerne selv legger premissene og har ansvar for gjennomføringen. 

Bedringsprosesser  

Bedringsprosesser kan forstås på to ulike måter (Davidsson et al 2005). Den tradisjonelle 

forståelsen er knyttet til rehabiliteringsbegrepet og fokuserer på reduksjon av symptomer og 

funksjonssvikt slik at disse ikke lenger hindrer daglig fungeringsevne. Det gjør det mulig for 

personen å gjenoppta personlig, sosial og arbeidsrelaterte aktiviteter i det som betraktes som 

normalfungering. Den andre forståelsen av bedringsprosesser, som blir benyttet videre i denne 

rapporten, handler ikke nødvendigvis om en tilbakevending til normalfungering. Personen kan 

være i en bedringsprosess selv om han eller hun fortsatt strever med psykiske problemer og 

rusavhengighet. Bedringsprosesser forstås som å ta tilbake en viss grad av kontroll over eget 

liv. Det innebærer å overkomme virkningene av å være en psykisk lidende pasient og/eller 
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rusmiddelavhengig, inkludert fattigdom, dårlige boforhold, isolasjon, arbeidsløshet, tap av 

verdsatte sosiale roller og identitet, tap av selvfølelse og livsmestring – og effektene av tvang 

og nedverdigende behandling (Davidsson et al 2005). Borg forstår bedringsprosesser slik: 

Bedringsprosesser dreier seg om alt det den enkelte gjør for å hjelpe seg selv. Det 

dreier seg om arbeidet med å håndtere ulike problemer og etablere et meningsfullt liv, 

med eller uten støtte fra de profesjonelle (Borg 2009:453). 

Det er gjort en rekke studier som peker på faktorer som stimulerer til gode bedringsprosesser 

hos mennesker med psykiske problemer (Borg og Kristiansen 2008, Borg 2009, Davidsson et 

al 2005, Topor 2004). En sammenfatning av forskningen viser at kjernen i bedringsprosesser 

synes å være mobilisering av personens egen styrke og deltakelse i og støtte fra sosiale 

nettverk (Topor 2004).  

Et sosialt perspektiv på bedring retter oppmerksomheten mot ytre betingelser, i motsetning til 

individuelle avvik og sårbarheter. Betydningen av materielle vilkår, økonomi og det sosiale 

miljøet rundt den enkelte trekkes fram. I det sosiale miljøet befinner også fagpersonene og 

hjelpearenaene seg, fordi de ofte er en del av personens vanlige liv. Dessuten blir viktigheten 

av å ha en jobb, en god bolig og et fellesskap med andre blir trukket fram (Borg 2009). Vi 

finner kunnskapen om bedringsprosesser sentral som teoretisk bakgrunn i evalueringsstudien, 

fordi en viktig intensjon i prosjektet var å mobilisere deltakernes egne ressurser og styrke 

deres nettverk og derved stimulere deres bedringsprosesser.  
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KAPITTEL 4 PROSJEKTETS ORGANISERING 

I dette kapitlet beskrives prosjektets tidsramme, økonomi, styringsform, ansatte i prosjektet, 

viktige samarbeidspartnere og deltakere. 

Tidsramme, økonomi, styringsform og ansatte 

Tidsramme 

Prosjektperioden var fra 1. november 2007 til 1. februar 2011. De to første deltakerne startet i 

prosjektet i april 2008.  

Økonomi 

Nøtterøy kommune i samarbeid med Psykiatrien i Vestfold (heretter PIV), søkte om tilskudd 

fra Helse og omsorgsdepartementet (HoD) som skulle dekke en treårs periode fra september 

2007 til september 2010. Helse- og omsorgsdepartementet innvilget et tilskudd på 1,7 

millioner i prosjektperioden på grunn av prosjektets fokus på samhandling mellom ulike etater 

og virksomheter.  Stimuleringsmidlene har blitt brukt til halv prosjektlederlønn, leasing av 

prosjektbil, frokostutgifter, sosiale aktiviteter for deltakerne og evaluering av prosjektet. Etter 

at en medarbeider fra PiV sluttet, har denne funksjonen vært betalt av stimuleringsmidlene 

som gikk til avlønning av to mannlige hjelpepleiere skulle følge opp deltakerne og hjelpe til 

med snekringen. 

Det var planlagt å bygge 8 småhus på ca 50 kvm og et felleshus. Dette ble underveis endret til 

6 småhus og et felleshus. Alle husene ble finansiert av Husbanken ved hjelp av lån og 

tilskudd. På grunn av prosjektets målsetning om brukermedvirkning, rehabiliteringseffekt og 

systematisk arbeid med deltakerne over lang tid, fikk prosjektet et tilskudd på 40 % (4,5 

millioner). Fordi tomten eies av kommunen, har det ikke vært nødvendig med låneopptak til 

tomt. 

Styringsform 

Prosjektet ble organisert med en prosjektleder, en prosjektkoordinator og en 

prosjektmedarbeider fra PiV. Prosjektleder var ansatt i halv stilling. Samtidig hadde han 

stillingen som virksomhetsleder for rus- og psykiatritjenesten i kommunen fram til sommeren 

2010. Stillingen som prosjektleder ble avviklet ved prosjektets slutt. Prosjektkoordinator 
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begynte i prosjektet i august 08 i 30% stilling. Hun koordinerte personell og var kontakt når 

det gjaldt psykisk helse og rusutfordringer hos deltakerne. 

De ansatte i prosjektet 

En byggeleder ble lønnet over byggebudsjettet, og en arbeidsleder fra ASVO med 

snekkerkompetanse kom med i prosjektet høsten 07. Arbeidsleder var på byggeplassen i 50 % 

stilling. Helsepersonalet fra kommunen var i tillegg til prosjektleder og prosjektkoordinator, 

to hjelpepleiere. Den ene hjelpepleieren hadde bakgrunn som snekker og den andre bidro med 

praktiske gjøremål. Prosjektleder og prosjektkoordinator var begge psykiatriske sykepleiere. 

En psykiatrisk sykepleier fra PiV ble engasjert som prosjektmedarbeider fra oktober 2008. 

Han hadde ansvar for det miljøterapeutiske arbeidet og var tilknyttet prosjektet fire dager i 

uka. Den femte dagen arbeidet han på rehabiliteringspoliklinikken på Nordre Vestfold 

Distriktspsykiatriske Senter. 

Styringsgruppa 

Styringsgruppa ble etablert høsten 08 og hadde representanter fra ulike samarbeidspartnere. Fra 

kommunen deltok eiendomssjef, byggeleder, kommunaldirektør for helse-og sosial, 

prosjektkoordinator og prosjektleder. Fra PiV deltok konstituert administrativ direktør. Fra 

ASVO deltok daglig leder og arbeidsleder i prosjektet. Dessuten deltok en representant fra 

Husbanken og to brukerrepresentanter, en fra Larnett og en fra LMS (landsforeningen mot 

stoffmisbruk). Kommunaldirektøren var styringsgruppeleder. Styringsgruppa hadde 5 møter i 

prosjektperioden.  

Viktige samarbeidspartnere 

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Nøtterøy kommune og Psykiatrien i Vestfold HF 

(PIV). Husbanken og ASVO Nøtterøy inngikk også som samarbeidspartnere. Her presenteres 

de viktigste aktørene ut fra deres formelle rolle i gjennomføring og organisering av prosjektet. 

Disse er Nøtterøy kommune, Psykiatrien i Vestfold, Husbanken og ASVO.  

Nøtterøy kommune 

På hjemmesiden til Nøtterøy kommune (www.notteroy.kommune.no) kan man lese at helse- 

og sosialsektoren i Nøtterøy kommune skal være en serviceorganisasjon orientert mot 

tjenestemottakerne og yte tjenester i tråd med vedtatte rammer. Det framholdes at 

tjenestemottaker skal være medansvarlig for tjenesteinnhold og gis optimalt ansvar for eget 

http://www.notteroy.kommune.no/
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liv. Helse- og sosial sektoren har en egen tjeneste for psykisk helse og rus. Tjenesten retter 

seg mot personer i kommunen som har en psykisk lidelse og/eller et rusproblem. Tjenesten 

består av flere bemannede boligfellesskap, ambulerende team og ruskonsulenttjeneste, 

legemiddelassistert rehabilitering (heretter LAR) og dagsentertilbud. Det ene botilbudet er 

Tinghaug bofellesskap som er døgnbemannet og består av 5 rekkehus, 6 leiligheter i 

bofellesskap og 4 trygghetsplasser. Det andre er Skjerve botiltak som har 5 boenheter for 

personer med psykisk lidelse og/ eller rusproblem. Skjerve er bemannet på dag og kveld i 

ukedagene og delvis i helgene. 

Psykiatrien i Vestfold HF 

Psykiatrien i Vestfold (PiV) er organisert som et eget helseforetak i Helse Sør-Øst. 

Psykiatrien i Vestfold består av en sentral fylkesavdeling som gir tjenestetilbud på 

sykehusnivå til befolkningen i Vestfold. Under fylkesavdelingen ligger enheter som 

akuttavdeling, intermediær avdeling, langtidsavdeling, sikkerhetsavdeling og flere 

spesialenheter, blant annet utredning, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og klinikk for 

rusbehandling. I tillegg består PiV av to distriktspsykiatriske sentra.  

Utgangspunktet for helseforetakets samarbeid med Nøtterøy kommune var at man kunne 

høste erfaringer med å utøve spesialisthelsetjenester på deltakernes og kommunens arena og 

innen deres driftsramme. PIV skulle ha hovedansvaret for den medisinskfaglige oppfølgingen 

av deltakerne i prosjektet. Dette skulle sikre rett medisinering og psykiatrisk/psykologisk 

oppfølging. Siden de distriktspsykiatriske sentra er pålagt en viktig veiledningsrolle overfor 

kommunenes helsetilbud til mennesker med psykiske lidelser og rus (veileder for DPS), var 

det naturlig at prosjektmedarbeideren kom fra et DPS.  

ASVO Nøtterøy 

Asvo Nøtterøy AS er en arbeidsmarkedsbedrift som er 100 % eid av Nøtterøy kommune. 

Bedriften har 57 ansatte, mange med behov for tilrettelagt arbeid. I forbindelse med 

attføringsarbeidet er det i tillegg et varierende antall tiltaksdeltakere som får veiledningshjelp 

og arbeidspraksis i bedriften. Bedriftens visjon er at alle skal fullt ut kunne delta i 

samfunnslivet, også arbeidslivet, uavhengig av fysiske / psykiske skader eller sykdommer 

(www.asvo.no). ASVO er forkortelse for Arbeid, Service, Vekst og Opplæring. I følge 

hjemmesiden har ASVO Nøtterøy til hensikt å bidra til en meningsfull og utviklende 

http://www.asvo.no/public


24 

 

arbeidshverdag for den enkelte arbeidstaker. Det poengteres at man har et godt samarbeid 

med NAV, sosialtjeneste og det offentlige hjelpeapparatet.  

Husbanken 

Husbankens hovedmål er at alle skal kunne bo godt og trygt. I de senere år har Husbanken 

arbeidet med å være en kompetansebank som bistår kommuner og frivillige organisasjoner i 

det boligsosiale arbeidet med bostedsløse og andre som har økonomiske vanskeligheter på 

boligmarkedet. Husbankens viktigste oppgave er å bidra til at vanskeligstilte kan etablere seg 

og bli boende i egnet bolig. I tillegg til økonomiske virkemidler, er samarbeid, veiledning og 

kompetansehevende tiltak også viktige virkemidler (www.Husbanken.no).  

Deltakerne  

Seks personer deltok over tid i prosjektet. De var mennesker med dobbeltdiagnose innen rus 

og psykisk lidelse. Aldermessig var de fordelt fra slutten av trettiårene til begynnelsen av 

sekstiårene. De hadde langvarig og omfattende problemer knyttet til rusmiddelbruk og hadde 

dårlig boevne. Flere hadde lange institusjons- og fengselsopphold bak seg. De hadde ikke 

bolig, eller de bodde midlertidig hos venner og bekjente før de ble med i prosjektet. To 

deltakere, en kvinne og en mann var med fra prosjektets oppstart til prosjektets avslutning. De 

representerte stabiliteten og kontinuiteten på deltakersiden. De var de to første som flyttet inn 

i hvert sitt nybygde småhus i henholdsvis august og september 2010. En tredje deltaker var 

med det første halve året av prosjektet før han sluttet. En fjerde var med i siste halvpart av 

prosjektperioden (ca. 1 1/2 år) og flyttet inn i sitt nye hus i oktober 2010. Han hadde erfaring 

med snekkeryrket fra tidligere og kunne bidra med snekkerfaglig innsats. En femte deltaker, 

en kvinne, deltok i et drøyt halvt år, før hun valgte å flytte til en annen kant av landet. Det 

siste halve året har en ny deltaker kommet til. Han har deltatt med malearbeid og ryddearbeid 

og skal etter planen flytte inn i eget hus i slutten av mars 2011. 

To andre deltakere var med en kortere periode, men sluttet da det ble for krevende. I tillegg 

ble åtte personer vurdert for deltakelse i prosjektet. De var imidlertid ikke aktuelle, enten fordi 

de selv ikke ville, eller fordi de ble vurdert som ikke egnet. Vurderingen av disse ble tatt i 

samarbeid mellom Nøtterøy kommune, PiV og ASVO.  

For å komme i betraktning som deltaker i prosjektet, var det et krav om egensøknad. Søkeren 

måtte beskrive hvorfor han eller hun ønsket seg inn i prosjektet. Det var viktig for å få fram 

http://www.husbanken.no/
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søkerens motivasjon og gjøre vedkommende delaktig fra første stund. Søknadene ble 

behandlet på møter med prosjektleder, prosjektkoordinator og ASVO.  
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KAPITTEL 5 AKTIVITETER OG PROSESSER 

I dette kapitlet beskrives to ulike typer aktiviteter, arbeidsrelaterte aktiviteter og helse- og 

sosialfaglige aktiviteter som foregikk i prosjektperioden. De arbeidsrelaterte aktivitetene 

beskrives i fem faser; etablering på Lysheim, venting på klarsignal, modulbygging, 

oppføringen av husene og innflytting. De helse- og sosialfaglige aktivitetene beskrives som 

sosialt samvær, ivaretakelse av fysisk og psykisk helse og botrening. 

Arbeidsrelaterte aktiviteter 

Etablering på Lysheim 

I begynnelsen av mars 2008 flyttet tre deltakere inn i gamle rekkehus på tomta på Lysheim 

der de nye småhusene skulle bygges. Der skulle de bo midlertidig fram til rekkehusene skulle 

rives og gi plass til de nye småhusene. Tomta ligger i utkanten av et etablert boligområde ca. 

5 kilometer fra kommunesenteret på Nøtterøy og ca. 11 kilometer fra Tønsberg sentrum. Det 

er busstopp rett utenfor døra og 800 meter til matbutikk og til badestrand.  

Fra mars til oktober 2008 konsentrerte man arbeidet om jobbing med brakka. Brakka skulle 

være basen for arbeidet med de nye boenhetene. Men først måtte den settes i stand både 

innvendig og utvendig med spiseplass, tekjøkken, vann, avløp og toalett. Deltakerne deltok i 

arbeidet sammen med snekkerne. I tillegg hadde de avtale med den lokale matbutikken om 

rydding av uteområdet ved butikken en gang i uken. Til gjengjeld fikk de mat som var i ferd 

med å gå ut på dato. Deltakerne, snekkerne og prosjektmedarbeider fra PIV spiste frokost i 

brakka hver dag fra kl. 930 til 1030. Etter frokost var det jobbing fram til 13-14 tiden.  

Fra november 2008 til mars 2009 ble arbeidet fokusert på å pusse opp de gamle 

rekkehusleilighetene der deltakerne bodde og på å rydde på tomta. ”Hadde vi ikke hatt de 

boligene å sette i stand, hadde vi ikke hatt noe å gjøre. Fordelen er at vi har blitt godt kjent 

med deltakerne”, kommenterte byggeleder. De tre deltakerne deltok i rydding, oppussing av 

leilighetene og maling av gamle møbler. Noen dager var alle tre med i arbeidet hele dagen. 

Andre dager prioriterte de andre gjøremål som å ordne med økonomi og oppsøke offentlige 

instanser. 
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Venting på klarsignal  

Høsten 2008 og første del av vinteren 2009 ventet alle på startsignalet til å begynne arbeidet 

med produksjon av moduler. ”Vi ser fram til å komme i gang med selve byggeprosessen”, sa 

deltakerne i januar 2009. De trakk spesielt fram samarbeidet med snekkerne som positivt. 

Samtidig ga de uttrykk for at de ikke riktig hadde tro på at det skulle bli noe av husbyggingen. 

De opplevde at prosessen tok lang tid, at den ble organisert tungvint og byråkratisk og at 

planene for boligene virket uklare. En sa det slik: ”Jeg kan ikke forestille meg hvordan det 

skal se ut, det er for diffust”. 

Oppstarten av arbeidet ble forsinket. Reguleringsarbeidet tok lengre tid enn beregnet på grunn 

av kraftledningene på tomta. Deltakerne ventet på å komme i gang med byggingen. Det var 

mye dødtid og for lite utfordringer arbeidsmessig. Alle begynte å bli utålmodige. En av de 

ansatte på byggeplassen formulerte det slik:  

Det er en utfordring hver dag å holde det varmt og holde motet oppe og forklare 

hvorfor vi ikke får begynt ennå. Alle er utålmodige, vi som skal bygge og de som skal 

bo. Men det er mange praktiske saker som må løses, da.  

De var urolige for at byggestarten kunne bli så forsinket at man måtte la et byggefirma overta 

byggingen. Dette ville i så fall påvirke hensikten med prosjektet om å engasjere deltakerne 

direkte i byggingen av boligene. 

I denne perioden var det mange diskusjoner mellom ansatte og mellom ansatte og deltakerne 

om prosjektets ledelse, framdrift, håndtering av utsettelser og venting etc. Imidlertid syntes 

det som det var en åpen diskusjon mellom dem om situasjonen i prosjektet. Vi fikk inntrykk 

av at deltakerne ble involvert i prosessen og at situasjonen ikke ble idyllisert. 

Modulbygging på Bergan 

Byggeleder og arbeidsleder ”fant” den gamle nedlagte Bergan skole ved å kjøre rundt på 

Nøtterøy og lete etter tomme lokaler. Skolen hadde et stort SFO-bygg. Husene var preget av 

forfall. De var tagget ned med knuste ruter og skrot og søppel utenfor. I løpet av januar og 

februar 2009 ryddet deltakerne, byggeleder og arbeidsleder SFO-bygget og etablerte seg der. 

De skiftet ødelagte vindusglass, satte inn ny garasjeport, malte over taggingen og flyttet 

vegger innendørs for å få store åpne rom for plass til snekring og lagring av materialer. De 

satte opp en jigg der modulsnekringen skulle foregå, innredet kontor og spiserom og fikk på 

plass materialer og verktøy. 
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Etablering på Bergan skole medførte flytting av arbeidssted for deltakerne. Selve 

produksjonen av moduler begynte i slutten av februar 2009. Våren 2009 ble arbeidstiden 

utvidet til 5 dager i uken for deltakere, byggeleder og arbeidsleder. Arbeidsdagen startet med 

at deltakerne reiste til Skjerve eller Herstad for å få utlevert sine medisiner, for deretter å dra 

til Bergan skole og spise frokost og jobbe. Ved arbeidsdagens slutt returnerte de til 

rekkehusene på Lysheim. De mistet muligheten til å trekke seg tilbake til egen leilighet før 

arbeidsdagen var ferdig. For en deltaker medførte det stor psykisk påkjenning. Hans psykiske 

problemer ble forverret, og han måtte slutte i prosjektet. For de tre andre syntes omstillingen å 

gå greit. De deltok i produksjonen av modulene, lærte seg å bruke elektrisk verktøy som 

snekkerpistol og sag, og de ryddet på uteområdet. I et notat fra forskernes besøk på Bergan i 

mai 2009, kan vi lese følgende: 

Denne fredagsmorgenen vi kommer på besøk, blir vi vist rundt i lokalitetene av 

byggeleder og arbeidsleder, mens prosjektmedarbeider handler frokost og henter en av 

deltakerne. Den andre deltakeren som skal være med i dag, skal sykle og kommer 

senere. Den kvinnelige deltakeren kommer og viser oss sin nye snekkerbukse der hun 

har festet flere sorter verktøy i beltet. Hun gir utrykk for stolthet over å være en av 

gutta. Vi spiser frokost sammen. Det er hyggelig, og maten smaker godt. 

Prosjektmedarbeider forteller at han prøver å påvirke til litt sunn mat som smudi og 

vitaminer. Jeg registrerer en ny giv hos alle fire som er til stede, en ny entusiasme som 

ikke var så utpreget i januar. Når vi drar fra stedet, er en deltaker og arbeidsleder i full 

gang med å fjerne ugrass og buskas rundt husene. 

Deltakerne deltok i arbeidsoppgavene ut fra sine individuelle forutsetninger. De mestret ulike 

oppgaver når det ble lagt til rette for dem, og dette ble tatt hensyn til i planleggingen. 

Imidlertid måtte arbeidsleder, som tidligere hadde arbeidet nært sammen med deltakerne som 

veileder, bruke mer tid sammen med byggeleder med å konstruere moduler etter 

plantegningene. Deltakerne ga ved flere anledninger uttrykk for at de ønsket større 

utfordringer, samtidig som de ansatte var oppmerksomme på at for sterkt press og for stort 

arbeidstempo kunne slå tilbake i form av tap av motivasjon og uteblivelse hos deltakerne. 

Arbeidsleder og byggeleder var opptatt av å ta hensyn til at deltakernes dagsform var sterkt 

varierende.  

I tillegg til byggeleder, arbeidsleder og de tre brukerne, kom det tre utenlandske 

snekkerlærlinger fra NAV. Det ble mange mennesker for deltakerne å forholde seg til på en 

gang. Språkproblemer generelt og fagord innen snekkerfaget spesielt, gjorde det vanskelig å 

forstå hverandre. Den snekkerkyndige deltakeren opplevde ikke å bli inkludert av de nye 

snekkerlærlingene og heller ikke respektert for sin snekkerkompetanse. De to andre 
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deltakerne opplevde periodevis at de i liten grad fikk slippe til i snekringen, samtidig som de 

erkjente at det ikke var enkelt å snekre uten kompetanse i faget. Snekkerlærlingene var heller 

ikke ”selvgående”, og det stilte store krav til arbeidsleder og byggeleder å følge dem opp og 

forsøke å inkludere dem i fellesskapet med deltakerne.  

Utover våren 2009 begynte det helsefaglige personalet på Skjerve å bytte på å være med på 

Bergan og Lysheim. Da ble det enda flere personer som deltakerne skulle forholde seg til. De 

foreslo å dele arbeidsgruppa i to, en gruppe på Bergan skole og en gruppe på tomta. Det ville 

gi mindre grupper og færre folk å forholde seg til.  

Oppføring av boligene 

Arbeidet med riving av eksisterende bygninger på Lysheim ble forsinket. Det tok tid å få 

rivningstillatelse på grunn av nye forskrifter om miljøhensyn. Dermed kom heller ikke 

gravingen på tomta i gang, og etablering av såle som modulene skulle monteres på, ble 

forsinket. I november 2009 var imidlertid fundamentene på tomta til fire av småhusene ferdig. 

Da ble det fart i byggingen. ”Nå er det virkelig jobbing, nå går det som vi ønsker det. Det er 

bra for alle at det nå synes som vi skal bli ferdige,” mente prosjektledelsen.  

I denne perioden oppsto konflikten mellom kravet om framdrift med å ferdigstille modulene 

og få satt opp husene innen tidsfristen på den ene siden og behovet for en langsommere 

framdrift tilpasset deltakerne tempo og behov for delaktighet i byggingen på den andre siden. 

Det ble satt inn fem mann fra kommunens arbeidsgruppe som skulle snekre. De jobbet noen 

uker før de plutselig forsvant. Dette sinket arbeidet med byggingen. Samtidig ble det mer 

avansert snekkerarbeid som skulle utføres, arbeid som deltakerne ikke hadde forutsetninger til 

å mestre. Kun deltakeren som hadde snekkererfaring fra før, kunne fortsatt bidra med 

meningsfulle oppgaver knyttet til snekringen. Gjennom hele perioden ble det søkt etter 

arbeidsledige snekkerkyndige fra NAV for å bidra i byggeprosjektet, uten at det lot seg gjøre 

å få tak i folk.  

Prosjektledelsen bestemte at deltakerne skulle få fri fra arbeidet en dag i uken, slik at 

snekkerne skulle få frigjort tid til å snekre. Deltakerne og de ansatte som var i daglig kontakt 

med deltakerne, var uenige i denne beslutningen. Deltakerne selv ønsket å jobbe fem dagers 

uke. I denne perioden opplevde de snekkerkyndige lederne og deltakerne å miste en del av 

motivasjonen for prosjektets idè: ”Det hele skled ut og falerte” sa en av deltakerne. ”Vi mistet 
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litt av motivasjonen, det var jo ikke snekkere vi primært skulle være, men veiledere for 

deltakerne,” mente de snekkeransatte.  

Innflyttingsperioden 

Fra 1. juli 2010 fikk prosjektleder frigjort mer tid til å lede prosjektet og tok ansvar for å 

gjennomføre og sluttføre det i samarbeid med byggeledelsen. Prosjektleder fikk myndighet til 

”å gi svarene ute på byggeplassen”. Han gikk direkte inn i daglige oppgaver i prosjektet med 

å følge opp snekkerne og deltakerne. Han satte klare framdriftsplaner for byggingen. De tre 

første husene var klare for innflytting høsten 2010. 

Helse- og sosialfaglige aktiviteter 

Sosialt samvær  

I januar 2009 ble det arrangert en fellestur til Oslo til Norges Hjemmefrontmuseum. Det ble 

arrangert to skiturer, sommerfest med grilling på stranda for alle, julebord og pizzaspising ute 

på byen. En tur gikk til Oslo konserthus i forbindelse med at statens tiltakspris for 

bostedsløshet skulle deles ut. Her var for øvrig prosjektet pekt ut som Husbankens kandidat.  

Deltakerne tok initiativ til noen fellessamlinger seg imellom. Tre deltakere feiret julaften 

2008 sammen med to inviterte pårørende. Etter hvert ble det innført en fadderordning. 

Ordningen gikk ut på at de erfarne deltakerne som var ”gamle i tralten” tok seg av de nye, 

forklarte om prosjektets utvikling og om ”hvordan gjør vi det her” i den hensikt å inkludere de 

nyankomne deltakerne. 

Ivaretakelse av psykisk og fysisk helse 

I hele prosjektperioden la de helsefaglig ansatte vekt på å støtte deltakerne til å ivareta sin 

fysiske og psykiske helse. Et viktig tiltak som bidro til å forbedre både den psykiske og 

fysiske helsen, var den daglige frokosten. Prosjektmedarbeideren fra PiV handlet inn ferskt 

brød og pålegg daglig, og det ble servert melk, yoghurt, juice, kaffe og vitaminer. Frokosten 

ble blant annet benyttet til å gi informasjon og dele erfaringer vedrørende kosthold. Det ble 

lagt vekt på å servere variert og sunn mat. Dette daglige måltidet, servert til et fast tidspunkt, 

bidro til en forbedring av kostholdet hos deltakerne som spiste uregelmessig og mangelfullt. 

Ofte var frokosten deres eneste måltid i løpet av dagen. Det ble lagt vekt på informasjon om 

hygiene, om betydningen av handvask før måltider etc. Frokosten var dessuten et viktig 

daglig møtepunkt som bidro til fellesskap mellom deltakerne og mellom deltakere og ansatte.  
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Etter arbeidstid kunne prosjektdeltakerne benytte seg av Skjerve bofellesskap som lå tre 

kilometer fra tomten der småhusene ble bygd. Ved behov for hjelp, trygghet og kontakt på 

ettermiddag og kveld, sto de fritt til å ta kontakt med personalet i bofellesskapet. Ved behov 

for bistand/kontakt om natten, hadde de anledning til å kontakte kommunens 

heldøgnsbemannede bofellesskap i Tinghaugveien. Så langt vi er kjent med, benyttet ikke 

deltakerne seg av disse tilbudene i prosjektperioden. 

I perioder fikk flere av deltakerne akutt forverring av sin psykiske og / eller fysiske 

helsetilstand. Det var episoder med akuttinnleggelse på psykiatrisk avdeling der det foregikk 

samtaler i etterkant mellom deltaker, ansatte fra kommunen og fra sykehuset. Enkelte 

deltakere var plaget av somatiske følgetilstander som følge av sitt aktive og vedvarende 

rusmisbruk. Dette førte i perioder til hyppige besøk hos feltpleien i Tønsberg. Deltakere 

hadde tre innleggelser på smitteavdelingen på Sykehuset i Vestfold i prosjektperioden.  

Deltakerne fikk administrert medisinene sine på ulike måter. En av deltakerne hadde 

medisinene liggende på Skjerve og fikk dem utlevert av en av hjelpepeleierne tre dager i uka. 

Deltakerne som var i LAR, ble kjørt til Herstad for utdeling. En deltaker fikk etter hvert LAR-

medisinen levert hjemme. Grunnen til at deltakerne ble kjørt eller fikk medisinene levert på 

døra, var for å sparte tid som kunne brukes til arbeid på byggeplassen. 

Botrening 

Å bo innebar en rekke utfordringer og forpliktelser for deltakerne. En utfordring var å holde 

orden i egen leilighet. Deltakerne fikk hjelp og støtte av ansatte til rydding og vasking, 

innkjøp av nye eiendeler og kasting av utrangerte ting. Prosjektet hadde en vaskemaskin til 

rådighet som stadig var i bruk. Det var mange samtaler med fokus på betydningen av å holde 

orden i eget hjem og refleksjoner over ansvaret det innebar å ta vare på den nye boligen. En 

annen side ved å bo, hadde med økonomi å gjøre. De ansatte var opptatt av å hjelpe deltakerne 

med å gjøre økonomiske avtaler og få på plass ordninger med betaling av regninger. Men det 

viste seg vanskelig i praksis på grunn av bankenes betalingssystem. 

Etter prosjektslutt februar 2011 blir fortsatt deltakerne definert som ansatte i ASVO, og 

arbeidsleder skal følge dem opp framover med å holde orden i og rundt boligene. Det 

innebærer at ASVO fortsetter å bidra med midler fra NAV til en halv stilling. I tillegg vil 

deltakerne få vedtak på tjenestekontoret om helse- og sosialfaglig oppfølging. Det betyr at de 

får hver sine kontaktpersoner i kommunen. Arbeidsleder skal ha tilhold i fellesboligen og 
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være til stede på faste tider i uka. Der skal det serveres felles frokost tre ganger i uka. 

Støttesamtaler og andre typer oppfølgingssamtaler med kommunens helsepersonell skal 

foregå i fellesboligen. Dessuten kan fellesboligen brukes til ulike typer fellesarrangementer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

KAPITTEL 6 RESULTATER FOR DELTAKERNE 

Dette kapitlet setter fokus på hva deltakerne opplevde at de fikk ut av å delta i prosjektet. I 

tabellen under presenteres en oversiktstabell over funnene. Tabellen er delt inn i hovedtema, 

tema, innhold og eksempler på utsagn. Den videre presentasjonen av funnene tar 

utgangspunkt i tabellen.  

Fig 3. Tabell over analyse av deltakernes utbytte av å delta i prosjektet 
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Tema Innhold Eksempel på utsagn 

Omsorg for 

hverandre 

Praktisk hjelp 

Vennskap 

Omtanke for 

hverandre  

Jeg hjelper han å vaske leiligheten.  

Vi kan prate om alt. 

Jeg passer litt på han. Jeg oppdaget det da han hadde tatt en 

overdose og fikk skaffet hjelp i tide. 

Utvikling av et 

fellesskap 

Tillit 

Å være godtatt og 

inkludert 

Den gode vilje  

Humor 

Vi kan være ærlige overfor hverandre og ha åpne dører. 

Har aldri opplevd før å være sammen med streite folk på 

denne måten, folk som er i jobb og ikke ruser seg.  

De ansatte vil mitt beste, de er ikke ute etter å straffe meg. 

Praten vår er preget av mye humor. Folk kan bli forskrekket 

over humoren vår, den er makaber. 

Selvaktelse Verdighet 

Stolthet 

Selvinnsikt 

Jeg har fått et verdig liv nå. 

Fortell han om hvor flinke vi har vært. 

I dag må jeg jobbe ute, for jeg er så trøtt. 

Innhold i 

hverdagen 

Å ha noe å gjøre Det er noe meningsfullt å gjøre. Jeg har malt soverommet 

mitt og badet og kjøkkenet. 

Mestring Lære nye ferdigheter  

Struktur på eget liv 

 

Jeg kunne ingen ting om snekring før jeg ble med på dette. 

Jeg har fått ny organisering på livet mitt. 

Egen bolig Gleden og drømmen  

 

 

 

Selvbestemmelse 

 

Trygghet 

Ansvar 

Å få hus er det største som har hendt i mitt liv. 

Hadde noen sagt til meg at du en dag skal være med og 

bygge ditt eget hus, ville jeg sagt at de var gale. Men nå blir 

drømmen virkelig. 

Her har jeg mer kontroll på hvem jeg slipper inn, jeg kan låse 

døra når jeg vil. 

Å ha et sikkert sted å bo betyr alt. 

Vi har lovert hverandre at dette stedet ikke skal forfalle, vi 

skal vedlikeholde og passe på. 
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Evalueringsspørsmålet som det søkes svar på i dette kapitlet, er om deltakerne opplever økt 

livskvalitet, mestring og selvfølelse gjennom å delta i prosjektet, og i så fall på hvilken måte. 

Temaene er kommet fram gjennom kvalitativ innholdsanalyse av utskrifter gruppeintervjuer 

og notater fra individuelle intervjuer og uformelle samtaler med deltakerne. Analysen av 

materialet viser at deltakerne opplevde økt livskvalitet mens de deltok i prosjektet. Økt 

livskvalitet er hovedtemaet som viser seg i seks temaområder med flere innholdskomponenter 

i hvert tema. Temaområdene er omsorg for hverandre, utvikling av et fellesskap, selvaktelse, 

innhold og hverdagen, mestring og egen bolig. I det følgende presenteres de seks 

temaområdene med sine innholdskomponenter. 

Omsorg for hverandre 

Temaet omsorg for hverandre omfatter de tre innholdskomponentene praktisk hjelp, vennskap 

og omtanke for hverandre. 

Praktisk hjelp 

Deltakerne fortalte at de hjalp hverandre med praktiske ting i leilighetene ved innflytting og 

med oppussing. De delte innbo og møbler de selv ikke hadde bruk for. En deltaker som hadde 

store problemer med å holde leiligheten ryddig, tillot seg å få hjelp av en av deltakerne. De to 

inngikk en avtale om å hjelpe hverandre med jevnlig rydding i leiligheten. De kjøpte tobakk 

for hverandre og lånte hverandre penger dersom en var blakk. 

Vennskap og samhold 

De tre deltakerne som hadde vært lengst i prosjektet, fortalte at det hadde utviklet seg et godt 

samhold dem i mellom. De opplevde at de passet sammen, og de kjente litt til hverandre fra 

tidligere. De to som hadde deltatt lengst, ble hverandres bestevenner. De kunne betro seg til 

hverandre og snakke om ting de ikke kunne snakke med andre om: 

Vi har blitt veldig gode venner på en helt annen måte enn med de andre. Alle andre har 

vært til og fra. Vi støtter hverandre i alt, det er utrolig godt. Vi er som søsken og har 

mye selskap i hverandre, selv om det er en hel generasjon mellom oss.  

Deltakerne framhevet at det var viktig å være tålmodige med de nye som kom til etter hvert, 

og vise forståelse for at de trengte tid til å komme inn i arbeidet og bli en del av fellesskapet. 

De beklaget at en deltaker sluttet, en som de hadde utviklet et vennskap til. De fortalte at de 

hadde vonde erfaringer med en annen deltaker som ikke klarte ikke å bli en del av 

fellesskapet, og det endte med utagering og vold. ”Dette var ikke god for noen, dessuten 
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kostet det samfunnet dyrt, kommenterte en av dem. ”Vi kan ikke blande rus og psykiatri, da 

blir det getto her”, tilføyde en annen. De to eldste ga uttrykk for bekymring ved prosjektets 

slutt, for at det var vanskelig å få tak i folk som ville bo der. En var bekymret for om de nye, 

som kom til å flytte inn uten å ha deltatt i byggingen, ville bli inkludert i fellesskapet. ”Nå har 

dette blitt vårt sted, det kan bli vanskelig for andre å komme med i klikken”. 

Omtanke for hverandre 

Deltakerne viste omtanke for hverandre i form av å bry seg om og bekymre seg om 

hverandre.  En fortalte at hun passet på den andre i forhold til hans periodevis høye rusinntak 

og fulgte nøye med på om han fikk i seg en overdose. Når dette så skjedde, var det hun som 

oppdaget det og fikk slått alarm, slik at han ble reddet i tide. ”Hun reddet skinnet mitt, det er 

gull,” kommenterte han som fikk hjelp. De fulgte med på hverandres helsetilstand og uttrykte 

bekymring til de prosjektansatte når det gikk dårlig med andre deltakeres helse. En av de 

ansatte overhørte en samtale om rusmidler mellom to av deltakere, der den eldre sa til den 

yngre: ”du må skjønne at du kan ikke ruse deg på den måten”. Deltakerne hadde også 

omtanke for hvordan de ansatte hadde det. I perioder det gikk tungt og tregt med framdriften i 

prosjektet, kom de med utsagn som ”vi ser dere sliter, dere også”.  

Innholdskomponentene praktisk hjelp, vennskap og samhold og omtanke for hverandre kan 

forstås som uttrykk for deltakernes omsorg for hverandre. Omsorgen de viste for hverandre, 

var viktig i prosjektperioden og hadde sammenheng med den kontakten og nærheten de fikk 

til hverandre gjennom å arbeide sammen mot et felles mål. Omsorgsfilosofen Kari Martinsen 

(1991) hevder at omsorg dreier seg om hvordan vi forholder oss til hverandre og hvordan vi 

viser hverandre omtanke i vårt praktiske hverdagsliv. Omsorg er det mest naturlige og det 

mest fundamentale ved menneskets eksistens. Omsorg er en sosial relasjon og har med 

felleskap og solidaritet med andre å gjøre. Omsorg omfatter også forståelse for andre, en 

forståelse vi tilegner oss gjennom å gjøre ting sammen med andre og utvikle felles erfaringer 

(Martinsen 1991:71).  

Utvikling av fellesskap 

Temaet utvikling av fellesskap omfatter de fire innholdskomponentene tillit, å være godtatt og 

inkludert, den gode viljen og humor. 
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Tillit 

Deltakerne fortalte at de opplevde å ha et forhold seg i mellom som var preget av ærlighet. De 

framhevet hvor viktig det var å kunne stole på hverandre og at kjemien stemte dem i mellom. 

De måtte kunne ha åpne dører seg i mellom. Åpne dører dreide seg bokstavelig talt om å 

kunne stole på at de ikke stjal fra hverandre hvis de for eksempel hadde glemt å låse døren til 

leiligheten. De hadde dårlige erfaringer med en deltaker som var med i en periode og som 

hadde stjålet fra dem. Deltakerne framhevet også at de hadde tillit til arbeidsleder, byggeleder 

og andre ansatte som stilte opp for dem.  

Løgstrup (1975) understreker at tillit er basis i alle mellommenneskelige relasjoner. Han 

framholder den grunnleggende etiske betydningen av tillit i møtet mellom mennesker. Å 

oppleve og erfare tillit fra andre bidrar til å vekke selvtilliten igjen, hevder Brekke (2002). 

Hun peker på at selvtillit er nødvendig for å kunne utvikle et mer positivt syn på seg selv og 

bidra til større selvaksept. 

Å være godtatt og inkludert 

Deltakerne ga ved flere anledninger uttrykk for hvor viktig det var å være sammen med 

”normale” voksne mennesker og snakke om hverdagslige tema som ikke dreide seg om rus. 

En fortalte at det var første gang i sitt liv han har hatt slik kontakt med folk som var i jobb og 

som ikke ruset seg: ”Har aldri opplevd og vært sammen med streite folk før på denne måten, 

jeg har vært veldig heldig”. Når byggeleder, arbeidsleder og de helsefaglig ansatte brukte tid 

sammen med deltakerne, viste de at de godtok deltakerne som de personene de var. De viste 

dem at de var verdige å være sammen med. Opplevelsen av å være inkludert dreide seg også 

om opplevelsen av delaktighet i det som foregikk i prosjektet og at det var åpenhet mellom 

deltakerne og de ansatte. Deltakerne trakk ram opplevelsen av å jobbe mot et felles mål og at 

de ikke opplevde at det var noen konkurranse dem i mellom eller mellom deltakerne og de 

arbeidslederne. I fellesskapet på arbeidsplassen hadde deltakerne nærhet til hverandre og til 

arbeidslederne. Dessuten hadde de en oppmerksomhet rettet mot arbeid og meningsfulle 

aktiviteter som bidro til å gi et fellesskap. Mens de var på jobb, omga alle deltakerne seg med 

symboler som representerte medlemskap i arbeidsgruppa, slik som å gå i snekkerbukse og 

håndtere verktøy.  

Betydningen av å være sammen i et fellesskap med vanlige mennesker, bekreftes av Skatvedt 

(2009). I sin studie fant hun at de rusavhengige beboerne på behandlingsinstitusjonen ikke 



37 

 

visste hvordan det var ute i samfunnet blant vanlige folk. De trengte noen som kunne fortelle 

dem det. Beboerne strevde etter alminnelighet og normalitet som motsats til den besværlige 

situasjonen de befant seg i.  

Den gode vilje 

Deltakerne fortalte at de opplevde det svært positivt å ha daglig kontakt med ansatte i 

prosjektet som var vennlige, hyggelige, som brydde seg om dem og respekterte dem. 

Dessuten opplevde de å få mye hjelp til å ordne praktiske ting. En sa det slik: ”De ansatte vil 

mitt beste, de er ikke ute etter å straffe meg”. En annen utdypet:  

Han henta og kjørte meg og hjalp meg med så mye, han var der og stilte opp hele tida. 

Han engasjerte seg og brydde seg og han trodde på meg. Det er mye skam forbundet 

med å være rusmisbruker, men han ga meg en fot innafor. Jeg hadde ikke klart å 

komme videre, hadde det ikke vært for det.  

Å møte mennesker som vil en vel, er betydningsfullt for opplevelsen av å være inkludert i et 

fellesskap. Det kan ha sammenheng med å oppleve at man ikke blir stilt urimelige krav til 

eller krav om å forandre seg, men oppleve seg akseptert og anerkjent som den man er. Dette 

er i tråd med Evjen mfl. (2007) som beskriver erfaringer med såkalte ”kravløse boliger” i 

Danmark. Der ble det lagt vekt på å møte beboerne med respekt for sin livsstil. I stedet for å 

ha pedagogiske mål for hver enkelt, lot man dagliglivets struktur avspeile seg i daglige 

gjøremål. Beboerne fikk trygge rammer rundt seg der personalet sto til rådighet, men 

beboerne bestemte selv hva de skulle bruke de ansatte til. De ansatte var bevisste på å ikke 

formidle skjult forventning om endring, men heller formidle en optimisme om at tilbudet 

kunne gi mulighet for personlig utvikling og for realisering av drømmer.  

To av deltakerne tok imidlertid opp ved prosjektslutt at de mente at de ansatte skulle stilt 

større krav til dem og at de som deltakere til tider hadde utnyttet de ansattes velvilje. En sa det 

slik: ”De var flinke med oss og veldig all right, men vi skulle fått flere krav. Det er jo sånn 

med rusmisbrukere, at gir du oss lillefingeren, så tar vi hele handa og armen.” 

Humor 

Vi forsto under våre besøk på byggeplassen og i brakka at humoren hadde en viktig plass i 

fellesskapet mellom deltakerne og ansatte. Det var en innsidehumor preget av galgenhumor, 

avreagering av frustrasjoner over forsinkelser i prosjektet, over rusavhengigheten og over 

livet selv. Dessuten var det mye hverdagsprat, løst snakk og latter der også de ansatte delte 
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episoder fra eget liv. En beskrev frokostsamtalene slik: ”Praten vår er preget av mye humor. 

Folk kan bli forskrekket over humoren vår, noen ganger er den er makaber”. Hverdagsprat, å 

snakke og le sammen over hverdagsligheter er med på å alminneliggjøre deltakerne og gi dem 

en følelse av å være som alle andre. Dessuten nedtones det asymmetriske i relasjonen mellom 

deltakere og ansatte når fellesskapet er preget av humor (Skatvedt 2009).  

Innholdskomponentene tillit, å være godtatt og inkludert, den gode vilje og humor forteller 

om fellesskapet mellom deltakerne og de ansatte på byggeplassen. De Leon (2003) peker på 

at å bidra til at mennesker med rusavhengighet får oppleve tilhørighet i et fellesskap, er 

essensielt som et første steg for å begynne å engasjere seg i en verden utenfor rusmisbruket. 

Han framhever at i et fellesskap er det mange muligheter for læring, slik som å få 

tilbakemeldinger fra de andre, praktisere ulike sosiale roller og lære mellommenneskelige 

ferdigheter. 

Selvaktelse 

Temaet selvaktelse består av de tre innholdskomponentene verdighet, stolthet og selvinnsikt. 

Verdighet 

Flere av deltakerne var opptatt av at de endelig hadde fått et verdig liv etter at de kom med i 

prosjektet. En poengterte at det hadde han aldri hadde før. ”Det var viktig for den psykiske 

helsa å flytte inn på Lysheim. Der jeg bodde før var det mye elendighet og psykotiske 

mennesker”. Når de snakket om at de hadde fått et mer verdig liv, sammenlignet de det livet 

de nå hadde med tidligere erfaringer fra å bo i en kommunal bolig uten tilsyn.  

Der jeg bodde før var det et fullstendig uverdig liv. Det var ikke noe anstendig liv å bo 

der, det var veldig mye rus. Hadde jeg ikke kommet bort derfra, hadde jeg vært død og 

hatt en plass på kirkegården eller så hadde jeg klikka eller sittet i varetekt. 

Verdighet handler om å ha fått en verdi og være verd noe, at en opplever å være 

betydningsfull og at en betyr noe for noen. Selvaktelsen stimuleres når en oppdager sin 

verdighet. Personer med rusavhengighet har ofte levd et liv med mye skam og uverdighet, og 

det kan det være av stor betydning å gjenopprette en opplevelse av verdighet. Det gjøres 

nettopp innen rammer der en føler seg sett og akseptert som den man er (Gustin 2010).  
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Stolthet 

En deltaker satte ord på sin stolthet over deltakelse i prosjektet slik: ”Jeg er stolt av meg selv, 

jeg har fått til mer enn mange andre”. Stolthet var imidlertid en innholdskomponent som i 

mindre grad ble uttrykt direkte, men som mer kom til uttrykk gjennom deltakernes handlinger 

når forskerne var på besøk. Ved å vise oss rundt på tomta, vise oss den nyoppussede brakka, 

de nymalte møblene eller sin nyinnflyttede bolig, viste de hvor stolte de var. Stoltheten kom 

også til uttrykk når de snakket om arbeidet sitt og fortalte om hva de hadde gjort og lært og 

hva de hadde fått til. Det syntes som det var viktig å bli sett og anerkjent av de ansatte og av 

forskerne for at de gjorde en god jobb. Å få anerkjennelse av andre og å anerkjenne seg selv 

gjennom å være stolt av eget arbeid, bidrar til å styrke selvtilliten og troen på seg selv. Å få 

styrket selvtillit og selvfølelse bidrar til at man kjenner seg tryggere og friere til å se ulike 

kvaliteter hos seg selv. Derved får man et mer realistisk bilde av seg selv (Hummelvoll 2004).  

Selvinnsikt 

Flere deltakerne mente at de var blitt mer voksne gjennom deltakelse i prosjektet. En brukte 

uttrykket personlig utvikling når hun ble spurt om hva som hadde skjedd med henne i 

prosjektperioden. Flere fortalte at de hadde fått mer forståelse for at de selv måtte bidra hvis 

de skulle oppnå noe i eget liv: ”Vi har skjønt at vi får ikke alt servert på et fat, men må gjøre 

en innsats selv”. Arbeidsleder og byggeleder beskrev også en personlig utvikling hos 

deltakerne: ”Vi ser en annen selvinnsikt, de ser selv mer av hva de klarer, hva de orker og 

greier, og kan si ifra mer av hva slags behov de har, som at i dag må jeg jobbe ute for jeg er så 

trøtt”. At man kjenner mer på hvordan man har det rent kroppslig, innebærer å nærme seg sin 

egen kropps fysiske behov. Da kommer opplevelsen av kroppen som subjekt mer i fokus 

framfor at kroppen behandles som objekt, for eksempel noe man stikker sprøyter i og 

behandler dårlig (Lassenius 2010a).  

Når vi var på besøk i prosjektet og snakket med deltakerne, la vi merke til at de etter hvert ble 

mer vennligsinnet og mindre aggressive i sin omtale av systemet. De syntes å bli mer positivt 

innstilt til det kommunale hjelpeapparatet. De så det ikke i et like svart-hvitt lys som ved 

prosjektets oppstart. Dette kan forstås med de gamle sosiologene Goffman og Løchen 

(Skatvedt 2009) som beskriver hvordan innsatte i fengsel og pasienter innlagt i psykiatrisk 

avdeling tar i bruk ulike strategier for å deevaluere systemet. Dette gjør de for å opprettholde 

egen verdighet når systemet oppleves truende eller krenkende. Nå deltakerne derimot 
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opplevde å bli møtt med verdighet fra omgivelsene og fikk styrket sin selvfølelse, var det ikke 

lenger nødvendig å ”rakke ned” på hjelpeapparatet.  

En opplevelse av verdighet, stolthet over egen innsats og utvikling av større selvinnsikt kan 

forstås som ulike dimensjoner ved å ha utviklet større selvaktelse. Selvaktelse viser til 

individets opplevelse av å ha en verdi i seg selv og en trygghet på å være OK i verden 

sammen med andre (Schibbye 2009:108). 

Innhold i hverdagen 

Temaet innhold i hverdagen har innholdskomponenten å ha noe å gjøre. Deltakerne framhevet 

betydningen av å ha noe å gå til og gjøre et arbeid som ga mening:  

Det er veldig all right, for det er noe meningsfullt å gjøre. Jeg har malt soverommet 

mitt og badet og kjøkkenet og jeg har tenkt å male stua. Og så har vi fiksa den brakka 

her, den så jo ikke ut. 

En annen sa det slik: ”Det er godt å ha noe å fylle dagene med, ellers er det lett å ruse seg 

mer”. De fortalte om hvor viktig det var å komme til byggeplassen hver dag og få være med i 

prosessen. De ble frustrerte når det kom snekkerlærlinger som tok over og ikke anerkjente 

deres arbeid: ”Jeg hater at jeg ikke kan jobbe som jeg vil, må ha noe å gjøre”. Da 

prosjektledelsen ville få fortgang i byggingen ved å ta deltakerne ut av arbeidet en dag i uka, 

protesterte de. De ville jobbe full arbeidsuke. ”Man får ikke ting gratis, man må få være med 

også”, kommenterte en av dem.  

Det synes å være av avgjørende betydning at deltakerne fikk delta i meningsfulle 

arbeidsrelaterte aktiviteter. Borg (2006) og Borg & Kristiansen (2009) peker på at arbeid har 

en grunnleggende betydning i våre liv. De framholder at arbeidsrollen er høyt verdsatt og 

representerer en kilde til egenverd, følelse av kontroll og kompetanse. Å være i arbeid eller 

delta i arbeidsrelaterte aktiviteter, ses på som et gode og som noe verdifullt. Når man har et 

arbeid å gå til, er man noen i kraft av dette. Å arbeide betyr rett og slett å være normal, 

poengterer Borg (2006). Å møte forventninger fra andre om at man klarer saker og at man 

fungerer i ulike sammenhenger, framstår som betydningsfullt i bedringsprosesser og er med 

på å gi livet mening. 
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Mestring 

Temaet mestring har innholdskomponentene lære nye ferdigheter og få bedre struktur på eget 

liv. 

Lære nye ferdigheter 

Det hadde stor betydning for deltakerne å lære nye ferdigheter, spesielt knyttet i arbeidet på 

byggeplassen. De trakk fram eksempler på at de hadde lært å håndtere ulike typer redskaper 

og lært å male og beise. De beklaget at de ikke kunne være med mer når byggefirmaet 

overtok: ”Tenk så mye vi kunne lært hvis vi hadde kunnet vært med å jobbe videre når husene 

skulle settes opp,” sa en av deltakerne ved prosjektets slutt. Å lære nye ferdigheter og å 

oppleve at prosjektet ble realisert og at husene kom opp, ga dem en opplevelse av trygghet og 

tillit. En av deltakerne pekte på at han hadde fått større tillit til at ting lot seg gjennomføre i 

eget liv: ”Har fått trygghet på at ting går, at ting ordner seg”. 

Struktur på eget liv 

Flere pekte på at å delta i prosjektet bidro til mer struktur og orden på eget liv. De framhevet 

at å måtte stille opp til arbeid på faste dager i uka, bidro til at de kom seg opp om morgenen 

og at de ruset seg mindre. At de ansatte stilte opp for dem ved å hente dem og kjøre dem til 

byggeplassen, ble trukket fram som svært sentralt for at de greide å komme seg opp og delta i 

arbeidet:  

Han venta og venta på meg i bilen og han ringte og vekka meg. Flere ganger hadde jeg 

bare lyst til å bli i senga, men så tenkte jeg at ok da, da får jeg bli med.  

De trakk også fram hvor viktig det var å delta i frokosten som et ledd i å strukturere dagen. 

Dessuten pekte de på betydningen av å få mer orden på økonomien og at de hadde fått en 

ordning innen LAR med fast medisinering.  

Å oppleve at man lykkes i å lære nye ferdigheter, gir en opplevelse av mestring og styrker 

selvfølelsen. Det samme gjør opplevelsen av å leve i mer ordnede og strukturerte forhold. Å 

få mer struktur og orden på eget liv, kan forstås som at deltakerne har fått økt kompetanse i å 

mestre eget liv og sine rus- og helseproblemer. Det kan igjen bidra til at deltakerne opplever å 

ha fått større makt og innflytelse over eget liv. Borg (2000) peker på at en forutsetning for 

mestringsopplevelser, er at aktivitetene tilpasses den enkeltes ståsted og muligheter. 

Arbeidsleder og byggeleder la til rette for deltakernes mestringsmuligheter på byggeplassen. 
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Aktiviteter som gir mening, er aktiviteter som betyr noe i en sammenheng, og for deltakerne 

var det meningsfullt å bidra i arbeidet med oppføringen av egne boliger. 

Egen bolig 

Temaet egen bolig innholder de fire innholdskomponentene drømmen og gleden, 

selvbestemmelse, trygghet og ansvar. 

Drømmen og gleden 

På spørsmål til deltakerne ved prosjektets slutt om hva som hadde betydd mest for dem ved å 

delta i prosjektet, sa en: ”vi har fått eget hus, det er det største!” En annen uttrykte det slik: 

Helt fantastisk følelse med sitt eget lille hus å vedlikeholde og se etter, gøy å være de første 

som flyttet inn”. En tredje tilføyde: ”Jeg må stadig klype meg i armen for å skjønne at dette er 

sant”. Drømmen og gleden kom også til inntrykk slik:  

Det har vært stort å være med på. Jeg teller dager til jeg skal flytte inn. Nå skal jeg 

være med og se på nye møbler - jeg vil helst ha skinn.  

Å få sine drømmer realisert er en stor opplevelse, som styrker selvfølelsen og 

mestringsopplevelsen. Å drømme om å oppnå noe i livet, kan knyttes til håpets betydning. 

Håpet er et avgjørende element i ethvert forsøk på å få i stand forandringer i retning av å gjøre 

livet mer levelig, hevder Kristoffersen (2006). Han tilføyer at håpet er lidenskapen etter det 

mulige. 

Selvbestemmelse  

Deltakerne poengterte hvor viktig det var for dem å kunne låse døra når de ville og på den 

måten ha kontroll med hvem de slapp inn. Å ha et sted som en kan kalle sitt eget, som man 

opplever som sitt eget territorium, er et grunnleggende behov hos alle mennesker, hevder 

Ådland & Alsaker (2006). De framhever at å ha en egen bolig kan bidra til å stryke den 

personlige delen av identiteten , og det kan være et verdifullt symbol. Å kunne låse døra og 

bestemme hvem som får komme inn, dreier seg om selvbestemmelse. Selvbestemmelse kan gi 

opplevelse av at en er verdig tillit, noe som igjen styrker selvaktelsen og reduserer 

skamfølelsen.  

Trygghet 

Flere av deltakerne ga uttrykk for at de hadde fått bedre psykisk helse og et bedre liv fordi de 

hadde fått et trygt sted å bo. En sa det slik:  
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Jeg har fått et bedre liv. Det var dette som måtte til for å få meg til å jobbe og komme 

videre. Framtidsutsiktene mine er bedre. Jeg har et sikkert sted å bo. Å bo har alt å si – 

et sted å trives. 

Deltakerne framhevet hvor positivt det var å kunne trekke seg tilbake og hvile og være for seg 

selv. Dette sier noe om betydningen å ha ro rundt seg, kunne regulere livet sitt på egne 

premisser og balansere mellom aktivitet og hvile. Samtidig framhevet de at det var positivt 

med kort vei til butikken og at bussen gikk rett utenfor. Granerud & Severinsson (2003) 

bekrefter betydningen av å ha sitt eget hjem i forhold til opplevelsen av trygghet, frihet og 

uavhengighet. Flere av informanter i deres studie vektla at de følte seg trygge i eget hjem og 

at det var viktig å ha ro og fred rundt seg, ikke minst i tilknytning til naboene.  

En viktig side ved opplevelsen av trygghet hos våre deltakere, var å være beskyttet mot andre 

”ruskamerater”. De fortalte at når de hadde sitt rusinntak under kontroll, var det en trussel at 

andre rusavhengige kom på besøk for å låne penger, utnytte dem og lure dem ut i mer 

elendighet. Da var det trygt å kunne regulere hvem de ville slippe inn. Det var også en lettelse 

at ikke så mange kom den lange veien fra byen. Husenes beliggenhet, elleve til tolv kilometer 

fra Tønsberg sentrum, ga en opplevelse av beskyttelse fra dårlig kameratskap. Viktigheten av 

å bo utenfor sentrum bekreftes i en kvalitativ brukerundersøkelse om behovene til bostedsløse 

med rus/ psykiske problemer (Gjengset & Ertzaas 2002). Informantene ønsket å bo landlig for 

å skjerme seg for andre personer med rusproblemer. 

Ansvar 

Deltakere satte ord på opplevelsen av økt ansvarsfølelse etter å ha flyttet inn i boligen de selv 

hadde vært med å bygge: ”Jeg føler større ansvar nå som jeg har dette huset”. En annen 

utdypet: ”jeg har fått eierfølelse for huset. Nå er det opp til meg hvordan det skal bli, alt fra 

vedlikehold til hvem som kommer”. En tredje fortalte: ”Vi har lovet hverandre at dette stedet 

ikke skal forfalle, vi skal vedlikeholde og passe på og slåss for at det ikke blir en getto”. De 

uttrykte en viss bekymring for nye beboere som skulle flytte inn og som ikke hadde deltatt i 

byggingen. De fryktet at de nye ikke ville ha samme ansvarsfølelse for husene sine fordi de 

kom til ”ferdig dekket bord uten å ha bidratt selv”. De fortalte at de hadde skrevet under på en 

boavtale om forpliktelser til å holde boligen i forsvarlig stand og om hvilke konsekvenser det 

ville få om de ikke holdt avtalen. Dette opplevde de at ga dem både ansvar og plikter. 

Dessuten ga det trygghet å vite at de framover ville bli fulgt opp med botrening av en ansatt 

fra ASVO. En sa det slik: 
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Vi trenger forpliktelser, og vi kommer ikke til å få være i fred. Vi blir sett. Det er bra, 

men kan bli slitsomt hvis det skal vare livet ut. 

Opplevelsen av ansvar kom også til uttrykk da to av deltakerne fortalte om en nabo som 

hadde gitt uttrykk for bekymring for at småhusprosjektet kunne bli preget av bråk og 

vanskjøtsel. Deltakerne foreslo at de kunne imøtekomme dette ved å presentere seg for 

naboene på et møte i velforeningen og fortelle om prosjektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

KAPITTEL 7 IDEALER OG REALITETER  

Dette kapitlet fokuserer på sentrale verdier og intensjoner beskrevet i prosjektbeskrivelsen og 

vurderer hvordan disse verdiene og intensjonen ble realisert og praktisert i prosjektet. Det 

fokuseres spesielt på samarbeidet mellom ulike aktører, brukermedvirkning og 

nettverksarbeid. 

Samarbeid og samhandling mellom ulike aktører 

I prosjektbeskrivelsen kan man lese følgende:  

Samhandlingsperspektivet vil stå sentralt i prosjektet for kommunen og helseforetaket 

og i forhold til øvrige involverte aktører. Partnerskapet i prosjektet må bygge på 

respekt, faglig aksept og likeverd, felles mål og en hensiktsmessig ansvars- og 

oppgavefordeling mellom 1. og 2. linjen. 

Samarbeid innad i kommunen 

Prosjektet baserte seg på kommunens boligsosiale handlingsplan som viste et gap mellom 

innbyggernes behov for tilpassede boliger/sosiale boliger og kommunens eksisterende boliger 

til disse formål. Prosjektleder og ansatte ga ved prosjektslutt uttrykk for at det hadde vært en 

fordel at prosjektet var godt integrert i kommunens tjenestetilbud og alle som arbeidet i 

kommunens rusomsorg. Dessuten hadde det avgjørende betydning at ledelsen i prosjektet 

samarbeidet med alle instanser i kommunen som økonomiavdeling, sosiale tjenester, 

ruskonsulenter og eiendomsavdelingen. Selv om det har vært mange aktører og mange 

samarbeidspartnere å forholde seg til, opplevde de ansatte at det var en positiv holdning i 

kommunen og at hele kommunen bidro til at prosjektet ble vellykket. Prosjektledelsen 

poengterte hvor viktig det var at prosjektet var fundert i et kommunestyrevedtak. Flere vektla 

betydningen av forankring i toppledelsen i kommunen og at man hadde folk i prosjektet som 

kjente saksgangen i kommunen. 

Samarbeid med PIV 

Hensikten med samarbeidet mellom kommunen og PIV var at prosjektet skulle fungere som 

en møteplass mellom institusjonspsykiatrien og lokalbasert psykisk helsearbeid. Ikke minst 

var hensikten at det skulle foregå en kompetanseoverføring fra PiV til kommunen.  

Medarbeideren fra PiV hadde ikke avklarte ansvarsforhold da han kom inn i prosjektet, og 

han opplevde å måtte definere oppgavene sine selv. Han fokuserte på miljøterapeutisk arbeid 
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med deltakerne. I perioder opplevde han å være alene om miljøterapiarbeidet med deltakerne. 

Han etterlyste at etaten i Nøtterøy kommune bidro mer med personale inn i prosjektet. Dette 

ønsket ble imøtekommet.  

Etter forskernes vurdering gjorde han en betydningsfull innsats med miljøterapeutisk arbeid i 

prosjektet. Han delte sine erfaringer fra miljøterapeutisk arbeid i institusjon med de 

kommuneansatte. Samtidig brakte han erfaringer fra lokalbasert psykisk helsearbeid i 

kommunen med seg tilbake til det distriktspsykiatriske senteret slik at de ansatte der fikk et 

innblikk i hvordan ”livet leves ute i lokalsamfunnet”. Slik gikk kompetanseoverføringen i 

prosjektet begge veier. Imidlertid var det spenninger i samarbeidet på grunn av ulikt syn på 

blant annet holdninger til deltakerne. Dette var en medvirkende årsak til at den PIV-ansatte 

medarbeideren valgte å slutte i prosjektet vinteren 2010.  

Samarbeid med ASVO 

Når det gjelder samarbeidet med ASVO, hadde ASVO en sentral rolle i forhold til 

sysselsetting for deltakerne. ASVO var en viktig partner i deltakernes deltakelse i og 

muligheter for medvirkning i byggeprosessen og i arbeidet med oppføring av boligene. Det 

har vært meget betydningsfullt for deltakerne å ha vært ansatt i ASVO og hatt status som 

arbeidstakere.  

Samarbeid med Husbanken 

Husbanken var en meget viktig samarbeidspartner for Nøtterøy kommune både faglig og 

økonomisk. De kommuneansatte vurderte Husbanken som en viktig kompetansepool innen 

sosial boligbygging. Husbankens bidrag har vært en stor styrke for prosjektet.  

Som en avsluttende vurdering av samarbeidet i prosjektet, er det viktig å framheve 

prosjektledelsens og de ansattes pågangsmot og utholdenhet for å gjennomføre prosjektet. 

Ledelsen viste stor grad av tålmodighet og evne til samarbeid med alle involverte instanser, 

både innad i kommunen, overfor ASVO og i forhold til andre eksterne samarbeidspartnere. 

Når det gjelder samarbeidet med PiV, hadde det vært en fordel om samarbeidsformer og 

ansvars- og oppgavefordeling mellom prosjektmedarbeideren fra PiV og de prosjektansatte 

fra kommunen, hadde vært mer avklart før han kom med i prosjektet. 
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Brukermedvirkning 

Fordi brukermedvirkning ble framhevet som et sentralt tema i prosjektbeskrivelsen, blir det 

her sett nærmere på hvordan brukermedvirkningen ble praktisert i prosjektet.  

Brukermedvirkning er et uklart begrep med mange forståelser, og det ble praktisert på ulike 

måter i prosjektet. I en uformell samtale om brukermedvirkning mellom to av deltakerne, en 

ansatt og en av forskerne, mente den ansatte at brukermedvirkning dreide seg om å delta med 

praktiske gjøremål i eget liv, mens forskeren pekte på at brukermedvirkning gjerne forstås 

som å delta i viktige beslutninger som angår eget liv. Til dette kommenterte en av deltakerne: 

”Brukermedvirkning er et fint ord, men det er ikke så mye reell medvirkning når det kommer 

til stykket, ikke i forhold til å være med i viktige beslutninger”.  

I samtalene og intervjuene med deltakerne kom det fram konkrete områder de gjerne ville bli 

mer involvert i. De ønsket større grad av involvering i byggeprosessen, prosjektplaner og 

beslutninger. De ønsket å bli mer informert om hva som foregikk i prosjektet: 

-Vi føler at vi blir styrt, vi er ikke med og påvirker det som skjer.  

-Vi er ennå ikke spurt om noen ting, vi vet ikke noe om hva dette innebærer, for 

eksempel husleie, tekniske ting, tegninger. Underlig aldri å bli spurt av 

beslutningstakerne. 

Deltakerne pekte gjentatte ganger på at tidspresset gjorde at de ikke lenger ble så involvert i 

det som skjedde, slik det var mer av før oppføringen av husene startet. Da kunne byggeleder 

og arbeidsleder tegne og forklare, og de hadde tid til å legge til rette slik at deltakerne kunne 

gjøre flere arbeidsoppgaver. Dessuten ga deltakerne uttrykk for betenkninger knyttet til 

romstørrelse og romutforming i husene.  

Deltakerne ønsket også å bli mer involvert i beslutningen og utvelgelsen om hvem skulle tas 

inn i prosjektet. De mente det var viktig at deltakerne i prosjektet passet sammen og kunne 

samarbeide, slik at det kunne utvikle seg et nabofellesskap mellom dem som deltakere. En sa 

det slik: ”De som styrer prosjektet ser litt for lite på oss som allerede er her i forhold til hvor 

viktig det er at vi går godt sammen.” De poengterte at de sannsynligvis skulle bo sammen 

som naboer i mange år framover og at det var viktig at de som skulle bo på området passet 

sammen. Deltakerne pekte på at de kjente de fleste personene som vanket i rusmiljøet i 

distriktet og visste mye om hvem som ville passe inn og hvem som ikke ville passe inn. 

Denne kompetansen ønsket de skulle få spille inn i beslutningene ved inntak av nye deltakere. 
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Utover i prosjektperioden ble deltakerne i større grad lyttet til og fikk medvirke i 

beslutningene om inntak av nye deltakere. De opplevde da at de hadde stor medvirkning i 

beslutninger omkring inntak av nye deltakere. De fortalte at de ble presentert for søknader fra 

aktuelle kandidater og deltok i vurderinger av disse. ”Vi kan legge ned veto, mer eller 

mindre”, sa en av dem. I spørsmålet om involvering av deltakerne i planlegging av 

byggeprosessen, mente imidlertid deltakerne at det hadde skjedd lite. En sa det slik:  

Det ble mindre og mindre brukermedvirkning etter hvert som det skred fram. Det har 

vært for mange som har vært med og styrt, for mange sjefer og motstridende 

beskjeder. 

Andre deltakere fokuserte på mangel på medvirkning når det gjaldt innredning og fargevalg 

inne i husene.  

De sa vi skulle få velge farger selv, men når det kom til stykket ble det ikke tid til det. 

Vi burde hatt mer bestemmelse, men de var redd det skulle ta så lang tid hvis vi skulle 

bestemme. (…). Jeg får litt institusjonsfølelse når jeg kommer inn – de lampene, de 

ville jeg ikke valgt selv, og så ville jeg hatt kjøkkenet i et eget rom. Det er viktig å ha 

ditt eget preg når du velger innbo. Men dette er liksom ikke mitt, får ikke ordentlig 

boligfølelse av å bo der.  

 

Deltakerne har ikke deltatt i besluttende organer i prosjektet, slik som arbeidsgruppe eller 

styringsgruppe. Representantene fra Larnett og fra LMS, som deltok i styringsgruppa, har 

ikke vært i dialog med deltakerne i forkant av eller etterkant av styringsgruppemøter. Men i 

følge prosjektleder bidro disse representantene med viktige ideer og innspill tidlig i 

planprosessen, blant annet i forhold til synspunkter på husenes beliggenhet og på deltakernes 

arbeidstid.  

Eksemplene over kan tyde på at det har vært et sprik mellom idealene om brukermedvirkning 

og hvordan brukermedvirkningen ble praktisert. Det positive som bør trekkes fram, er at 

deltakerne fikk delta i beslutninger om valg av nye deltakere i prosjektet. Men det syntes som 

de i liten grad fikk bestemme i andre betydningsfulle saker i prosjektet. Siden de ikke hadde 

myndighet i styrende fora, hadde lite innsyn i beslutninger angående byggingen og ikke fikk 

komme med innspill som kunne gjøre en forskjell, ble det i liten grad praktisert 

brukermedvirkning og brukerinvolvering ut fra Beston &Holtes (2007) forståelse. I stedet var 

det informasjon og orientering som var mest framherskende. Det viser seg at 

brukermedvirkning ofte svikter når det kommer til praktisk handling. Andreassen (2004) 
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bekrefter at forståelsen av begrepet brukermedvirkning og bruken av det blir anvendt på ulike 

måter i praksis. I prosjektene hun undersøkte, fikk deltakerne overført makt til å styre og 

medvirke til egne aktiviteter i prosjektet, men de fikk ikke medvirke i styring av selve 

prosjektet. De var ikke med i referanse- eller styringsgrupper, og ble ikke trukket inn i 

prosjektstyringen. Hva brukermedvirkning faktisk vil si, ble oversatt av fagfolkene og tolket 

av dem. I prosjektene var det fagfolkenes fortolkning av målene som ble utslagsgivende for 

praksis (Andreassen 2004). 

Nettverksarbeid 

I prosjektbeskrivelsen ble det skissert ulike planer om å arbeide med deltakernes nettverk. 

Brukerorganisasjonene skulle delta aktivt i forhold til likemannsarbeid og involvere seg i 

deltakernes nettverk, fritidsaktiviteter og tilrettelagte arbeidstilbud. Hensikten var å skape et 

bedre innhold i tilværelsen når deltakerne flyttet inn i boligene. Prosjektmedarbeideren fra 

PiV gjorde en del innspill for å etablere samarbeid med brukerorganisasjonene og andre 

frivillige organisasjoner. Brukerorganisasjonene har imidlertid ikke hatt direkte kontakt med 

deltakerne.  

I prosjektbeskrivelsen ble det skissert planer om å etablere samtalegrupper for å tilby støtte og 

oppfølging av de pårørendes behov. Samtalegrupper har det ikke blitt noe av. Kun en 

pårørende har hatt jevnlig kontakt med ansatte i prosjektet i prosjektperioden. Grunnen til at 

pårørendearbeidet har blitt nedprioritert, var at deltakerne i prosjektet hadde svært få 

pårørende. Det var derfor ikke grunnlag for å etablere en pårørendegruppe. De helsefaglig 

ansatte i prosjektet tok imidlertid over koordinatorfunksjonen som den ene pårørende hadde 

for en av deltakerne. I følge de ansatte, opplevde denne personen deres involvering som en 

viktig avlastning, og hun begynte å komme mer på besøk etter at deltakeren flyttet inn i sin 

nye bolig. Jenset (2010) framhever at personer med alvorlig rusavhengighet har lite kontakt 

med sine pårørende og at det tar tid å gjenetablere kontakt med dem. Jo lenger rusavhengige 

har hatt en stabil boligsituasjon, jo større er muligheten for at de på sikt får gjenetablert 

kontakt med sine pårørende.  

Når det gjelder nabokontakt og forberedelser av naboene før oppstart av prosjektet, ble det 

ordnet slik at naboene skulle få fysiske fordeler av at småhusene ble etablert. De skulle få 

tilrettelagt ny utkjøring til riksveien. Prosjektledelsen poengterte at naboene ble godt 

informert fra første stund, blant annet med et nabomøte ved prosjektets begynnelse. Naboene 
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var for øvrig positive til reduksjonen fra åtte til seks småhus. Dessuten fikk de fordeler av at 

Lysheimtomta ble oppgradert. De tidligere rekkehusene var preget av forfall, og med nye 

småhus på tomta, ble nærmiljøet forskjønnet. Det synes som naboene i dette prosjektet har 

vært velvillige til at småhusene skulle bygges i nærmiljøet, og det har ikke kommet protester 

fra lokalmiljøet. Protester blant naboene er ellers et velkjent fenomen i boligsosiale prosjekter. 

Fenomenet kalles NIMBY – “Not in my backyard” - “ikke i mitt nabolag” og handler om at 

lokalbefolkningen ofte protesterer når det etableres boliger for vanskeligstilte i vanlige 

bomiljøer (Ausland 2009). 

Prosjektet har fått mye positiv omtale i lokalavisene. Det har vært flere oppslag der deltakerne 

har blitt presentert, intervjuet og avbildet i byggeprosessen og under innflyttingen. I samtale 

med deltakerne ved prosjektets slutt, fortalte de at de hadde begynt å bli kjent med noen av 

naboene.  

Forskernes vurdering er at nettverksarbeidet i prosjektet ble ivaretatt på sentrale områder. Det 

ser ut til å være gjort et viktig arbeid med å forberede nærmiljøet på småhusprosjektet ved å 

informere og legge til rette for å gjøre naboene velvillige overfor sine nye naboer. De få 

pårørende som har vært aktuelle, har blitt ivaretatt. Samarbeid med brukerorganisasjoner 

synes imidlertid å være sterkt nedtonet i prosjektet. 
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KAPITTEL 8  DE ANSATTES LÆRING 

Dette kapittelet setter fokus på hva de ansatte lærte av å delta i prosjektet. Resultatene har 

kommet fram gjennom kvalitativ innholdsanalyse av intervjuutskrifter fra 

fokusgruppeintervjuer og notater fra individuelle intervjuer med de ansatte. 

Analysen av materialet avdekket fem hovedtema om de ansattes læring. Det første temaet var 

deltakere med dobbeltdiagnose med innholdskomponentene kriterier for deltakelse og 

forståelse for brukernes behov. Det andre temaet var holdninger til deltakerne med 

innholdskomponentene brukermedvirkning, regler eller fleksibilitet og syn deltakernes 

hjelpebehov. Det tredje temaet var relasjonsbygging med innholdskomponentene å være der 

over tid og utholdenhet og tålmodighet. Det fjerde temaet var organisering av 

selvbyggerprosjekt med innholdskomponenten atskilte arbeidslag. Det femte temaet var møte 

mellom ulike fagmiljø med innholdskomponentene forskjellig utgangspunkt og økt bevissthet 

om egen praksis og faglig ståsted. Tabell 4 gir en oversikt over tema og undertema i de 

ansattes læring: 

Fig. 4. Analysetabell over de ansattes læring 

Tema Innhold 

Deltakere med dobbeltdiagnose Kriterier for deltakelse 

Forståelse for brukeres behov 

Holdninger til deltakerne Brukermedvirkning 

Regler eller fleksibilitet 

Syn på deltakernes hjelpebehov 

Relasjonsbygging Å være der over tid 

Utholdenhet og tålmodighet  

Organisering av selvbyggerprosjekt Atskilte arbeidslag 

Møte mellom ulike fagmiljø  Forskjellig utgangspunkt 

Økt bevissthet om egen praksis og 
faglig ståsted 
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Deltakere med dobbeltdiagnose 

Kriterier for deltakelse 

I fokusgruppeintervjuene var det mange diskusjoner om kriteriene for å delta i prosjektet. De 

ansatte var opptatt av hvem som skulle være prosjektets målgruppe og hvor alvorlig psykisk 

lidelse deltakerne kunne ha i tillegg til sine rusproblemer. Diskusjonen dreide seg primært om 

deltakere med dobbeltdiagnose rus og alvorlig psykisk lidelse (type 3) skulle prioriteres eller 

ikke. De ansatte erfarte at personer med denne typen dobbeltdiagnose som prøvde seg i 

prosjektet, falt fra etter hvert. De ansatte opplevde at disse personene var ustabile, falt utenfor 

arbeidsfellesskapet og ikke greide å følge opp arbeidsoppgaver. De hadde vansker med å 

utvikle relasjoner til andre over tid og ble ofte paranoide. De ansatte kom etter hvert fram til 

at målgruppa skulle være personer med dobbeltdiagnose, men som ikke var plaget av alvorlig 

psykoseproblematikk. Brukere med kombinasjonen rusavhengighet og alvorlig psykisk lidelse 

var lite egnet, mente de. De pekte dessuten på faren for at personer med alvorlig psykisk 

lidelse kunne falle ut i større rusmisbruk når de var sammen med aktive rusmisbrukere. 

Forståelse for brukeres behov 

I det siste fokusgruppeintervjuet pekte de helsefaglig ansatte på at de hadde lært mye om 

behovene til brukere med dobbeltdiagnose og fått større forståelse for hvordan de kunne legge 

til rette for oppfølging av denne gruppen. Fordi de hadde vært i kontakt med så mange 

personer med dobbeltdiagnose type 3 for vurdering til prosjektet, var de blitt mer 

oppmerksomme på hvor omfattende behov for omsorg og tilrettelagt bosituasjon denne 

gruppen hadde. En sa det slik: ”Vi ser en gruppe mennesker som ikke greier å bo. Vi har blitt 

kjent med dem og fått fagligheten vår rundt dem”. Det førte igjen til at de fant mer helhetlige 

omsorgs- og boligløsninger for dem enn det de kunne fått gjennom prosjektet. I boligtiltaket 

på Skjerve fikk disse personene en tryggere livssituasjon i tilrettelagt bolig med tett 

helsefaglig oppfølging på dag og kveld. På denne måten fikk flere brukere indirekte nyte godt 

av prosjektet, selv om de bare var med en kort periode eller kun ble vurdert som kandidater.  

Holdninger til deltakerne 

Et sentralt tema som kom opp i fokusgruppeintervjuene og i refleksjonssamtalene, var de 

ansattes holdninger til deltakerne. Når de ansatte ble spurt om de kunne formulere med egne 

ord hva de opplevde var verdiene i prosjektet, framhevet de ord som normalisering, helse, 
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rehabilitering, aktivisering og struktur i hverdagen. Hensikten med prosjektet beskrev de som 

at deltakerne skulle greie å bo og få et eierforhold til boligene sine. Deres holdninger til 

brukermedvirkning, praktisering av regler og grad av fleksibilitet og deres syn deltakernes 

hjelpebehov, ble gjenstand for refleksjoner og drøftinger.  

Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning var et tema som ble tatt oppe i alle fokusgruppeintervjuene og 

refleksjonssamtalene. Det ble tydelig at brukermedvirkning ble forstått og praktisert av de 

ansatte på ulike måter. En ansatt definerte brukermedvirkning som:  

Å være med på prosessen som foregår i prosjektet, bli behandlet som en individuell 

person med egne meninger og å få delta i det som skjer daglig. Det innebærer konkret 

å gjøre en arbeidsinnsats, som å vaske klær og kunne få si meninga si.  

Denne forståelsen av brukermedvirkning synes å dreie seg om deltakelse og aktivisering i 

egen hverdag, men mindre om å delta i større beslutninger i eget liv. Andre ansatte var mer 

opptatt av at deltakerne også burde få bestemme i mer betydningsfulle saker, slik som 

avgjørelsene om hvilke nye deltakere som skulle tas inn prosjektet. Det ville ivareta deres 

eierforhold til boligene, mente de. Hvem de nye beboerne ble, hadde stor betydning for 

nabofellesskapet dem i mellom, og derfor var det viktig at deltakerne deltok i slike 

beslutninger. Etter at deltakernes ønsker om mer reell medvirkning i prosjektet ble tatt opp i 

fokusgruppa, ble det nye drøftinger om hva brukermedvirkning innebar i praksis. Dette 

resulterte i at deltakerne fikk større innflytelse på valg av nye beboere. 

Noen ansatte var ved prosjektets slutt usikre på om deltakernes medvirkning i beslutningene 

om valg av nye beboere, var gått for langt. De pekte på at selvjustisen innad i deltakergruppa 

var stor i forhold til å velge nye beboere. De mente at deltakernes diskusjoner og avveiinger i 

utsilingen av nye beboere, gjorde det vanskelig å finne noen som kunne passe inn. For videre 

utdyping av temaet brukermedvirkning, henvises det til forrige kapittel (kap. 7). 

Regler eller fleksibilitet? 

Det var mange refleksjoner i fokusgruppene om hvordan man skulle forholde seg til 

deltakerne når det gjaldt regler og fleksibilitet. Skulle man ha faste regler eller skulle man 

være mer fleksibel og gjøre situasjonsavhengige individuelle beslutninger i forhold til den 

enkelte? De helsefaglig ansatte var opptatt av å prøve å diskutere seg fram til felles holdninger 

om regler og grensesetting, fordi de mente det var viktig å være stabile og konsekvente 
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overfor deltakerne. De diskuterte betydningen av regler i forhold til bomming av penger, lån 

av de ansattes telefon, kjøring av deltakerne til ulike ærend, og om de skulle ha regler for 

opptelling og innelåsing av verktøy etc. ”Vi har hatt mange møter her om regler, for eksempel 

om hvor lenge man skal vente på dem før bilen går. Det er vanskelig å være konsekvent, vi 

blir satt på prøve hele tiden”. De psykiatriske sykepleierne som var involvert i prosjektet, 

ønsket å drive miljøterapeutisk arbeid med deltakerne preget av tydeligere grenser og struktur. 

Samtidig erkjente de at det var nødvendig med stor grad av fleksibilitet i samarbeidet med 

deltakerne: ”Det er nødvendig med bøy og tøy og stadig å forhandle med dem”. De var åpne 

for at det var ulike måter å løse problemer på, og de var opptatt av å skape muligheter for 

utvikling hos deltakerne.  

De ansatte med håndverksfaglig bakgrunn var mer opptatt av å være pragmatiske og ordne 

opp i deltakernes umiddelbare problemer slik at de kunne konsentrere seg om å jobbe. De 

brukte sin praktiske sans og livserfaringer i samhandlingen med deltakerne og lot veien bli til 

underveis. De så ikke hensikten med å ha så mange regler og var mer ettergivende overfor 

deltakerne. De kjørte gjerne deltakerne dit de skulle, selv om det var gjort andre avtaler.  

De helsefaglig ansatte opplevde at deltakerne tok parti for de ansatte som var mest ”liberale”, 

og dette bidro til å forsterke uenighetene mellom de ansatte og mellom deltakere og ansatte. 

Syn på deltakernes hjelpebehov 

De helsefaglig ansatte var opptatt av ikke å overta for mye for deltakerne, men se på dem som 

voksne mennesker, som var ansvarlige for sine handlinger. De fryktet at deltakerne ville bli 

avhengig av hjelpen de fikk mens de deltok i prosjektet og at dette ville gjøre dem 

uselvstendige på sikt. Dette kom til uttrykk i følgende dialog fra fokusgruppeintervju nr. 2 der 

de ansatte reflekterte over tilnærmingen til deltakerne: 

- Vi må tenke høyt om hvordan vi gjør ting, hvordan vi server dem på Lysheim. De får 

mye tilbud nå, men det kan ikke fortsette slik etter prosjektperioden. 

- Framover må vi ha fokus på manglende funksjoner og ikke på diagnose. 

- De som er med i prosjektet får mange goder. Men hverdagen kommer den dagen de 

ikke lenger får goder som for eksempel bilen som kjører til Herstad og ferdig servert 

frokost. Faren er at vi lager institusjonspasienter av dem. 

De med håndverksfaglig bakgrunn mente imidlertid det var positivt at deltakerne fikk gode 

opplevelser og erfaringer i de tre årene prosjektet varte. Det var noe de kunne ta med seg 
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videre. De kunne ikke se at det ville få negative konsekvenser for deltakerne senere. De var 

opptatt av å være der for deltakerne, motivere dem og legge til rette for at de kunne delta i det 

praktiske arbeidet.  

Relasjonsbygging 

Være der over tid 

Alle ansatte som var involvert i prosjektet, var opptatt av å bruke tid på å utvikle gode 

relasjoner til deltakerne. I tillegg til arbeidsleder og byggeleder, hadde de helsefaglig ansatte 

tilnærmet daglig kontakt med deltakerne etter at prosjektmedarbeideren fra PIV sluttet. De 

byttet på å følge deltakerne opp i forhold til fysisk og psykisk helse. De pekte på hvor viktig 

det var å være sammen med deltakerne over tid, og de forsto tidsperspektivet som en viktig 

forutsetning for god relasjonsbygging. De fulgte blant annet deltakerne opp med sms-

meldinger hvis de ikke møtte opp på jobb. De pekte på at å være sammen med deltakerne over 

tid, bidro til kontinuitet og forutsigbarhet. 

Tålmodighet og utholdenhet 

De ansatte snakket ved flere anledninger om betydningen av personlig egnethet i møte med 

deltakerne; ”Viktig å ha den ekstra tålmodigheten og stå i det og tåle utprøvingen og 

testingen”. De ansatte opplevde at de stadig ble satt på prøve og at saker de var blitt enige 

med deltakerne om, likevel måtte tas opp gjentatte ganger. I mange tilfelle opplevde å bli ”lurt 

trill rundt”. De ansatte opplevde at deltakerne stadig prøvde å tøye grenser og få fordeler fra 

dem. ”Det er viktig å holde ut, være utholdende og tålmodig,” poengterte de. En måte å 

redusere antall diskusjoner med deltakerne, var å lage flest mulig skriftlige avtaler, ikke minst 

i forhold til økonomi. Ved å regulere en del praktiske ting som betaling av medisiner, husleie, 

strøm etc, ble det tryggere og mer forutsigbart for deltakerne.  

De helsefaglig ansatte trakk spesielt fram arbeidsleder og byggeleders særegne tålmodighet 

med deltakerne. Ved besøk i prosjekt så og hørte vi hvordan de møtte deltakerne med velvilje, 

respekt og tålmodighet, og de ikke ga opp når det buttet imot. Deres tilnærming overfor 

deltakerne bidro til at det utviklet seg et meget godt samhold mellom dem. En av de 

snekkerkyndige forklarte det slik: 

Vi tok ikke hensyn til om deltakerne var sånn eller sånn. Vi ser det fra en annen 

vinkel. De hadde ikke piggene ute overfor oss, fordi vi var i en annen kategori enn de 
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andre (ansatte). Vi representerte ikke systemet, derfor hadde de ikke den skepsisen 

overfor oss. 

De ansatte var ved prosjektets slutt enige om at all ventingen og forsinkelsene i prosjektet 

også kunne forstås som noe positivt for deltakerne. Det bidro til at de fikk en lengre 

forberedelsesperiode før innflytting. Dette fikk betydning for at de fikk utviklet et mer stabilt 

liv, fikk bodd seg til på tomta og fikk botrening over en lengre periode. Dette mente de 

ansatte hadde positiv betydning for deres bedringsprosess. I prosjektperioden mestret de å 

være i en arbeidssituasjon og tilbrakte mye tid sammen med personer som viste dem varme, 

inkluderte dem og ville dem deres beste.  

De ansattes fokus på tålmodighet og utholdenhet i relasjonen til deltakerne, er 

sammenfallende med Lossius` (2011) tilnærming til rusavhengige. Hun peker på at 

rusbehandling er en langvarig prosess som krever utholdenhet fra både brukere og hjelpere. 

Hun hevder at å holde ut synes å være den viktigste faktoren de ansatte kan tilby brukerne. 

Det er i den langvarige relasjonen, hvor brukeren har anledning til å feile uten å bli avvist, at 

man oppnår resultater. I disse relasjonene holder de ansatte håpet levende når brukeren ikke 

lenger ser noen utvei og skaper trygghet i tider preget av nederlag. Lossius peker på at arbeid 

med rusavhengige er givende, men kan være svært krevende, fordi man må kunne tåle å 

forholde seg til destruktivitet og kaos. Det krever faglig innsikt og empatisk kapasitet. 

Organisering av selvbyggerprosjekt 

Atskilte arbeidslag 

De ansatte høstet viktige erfaringer og lært mye om hvordan man organiserer bolig- og 

selvbyggerprosjekt. De snekkerkyndige ansatte mente at ved lignende prosjekt i framtiden, 

ville det ideelle være å organisere arbeidet i to atskilte lag som arbeidet parallelt, gjerne på to 

forskjellige steder. Det ene laget kunne drives som et verksted for modulbygging der 

deltakere med liten eller ingen snekkerkompetanse kunne delta. Det andre laget kunne 

organiseres på byggeplassen som en arbeidstreningsgruppe. Der kunne snekkerkyndige 

mennesker som trenger arbeidstrening drive med finsnekring, montering, belistning og 

paneling. De framhevet at dette konseptet også kunne overføres til andre boligtrengende 

grupper, som for eksempel flyktninger. De mente at mange ulike grupper trenger jobbtrening, 

har behov både for å lære norsk og for å bygge egne boliger. 
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Møte mellom ulike fagmiljø 

Forskjellig utgangspunkt 

Det var tre ulike fagmiljøer og fagperspektiver som møttes i prosjektet og i 

fokusgruppeintervjuene. Det var kommunens helsetjeneste, institusjonspsykiatrien og ASVO 

representert ved snekkerne. Deres ulike utgangspunkt, kultur og forståelsesrammer ble satt på 

spill og stimulerte til faglige diskusjoner om deres praksiser og tenkningsgrunnlag i møte med 

deltakerne. Den ansatte fra PiV hadde lang erfaring med institusjonsbasert miljøterapi preget 

av fast struktur og beskyttelse av pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Han etterlyste blant 

annet tydeligere grenser for deltakerne og en mer langsiktig planlegging av hvordan den 

helsefaglige oppfølgingen skulle foregå etter innflytting i de nye boligene. De helsefaglig 

ansatte i kommunen fokuserte på deltakernes ressurser og på å møte dem med forståelse og 

tålmodighet. Snekkerne var opptatt av å være medmennesker og legge til rette for at 

deltakerne kunne være aktivt medvirkende i byggeprosessen.  

Økt bevissthet om egen praksis 

De ansatte erfarte at de faglige refleksjonene i fokusgruppeintervjuene og i 

refleksjonssamtalene etter fokusgruppene, bidro til viktig læring. Her er noen av deres 

kommentarer på hva de fikk ut av å delta: 

- Intervjuene er bra for oss. Det setter i gang flere tanker om hva vi holder på med. 

- Dette er viktig, det bør ikke gå for lang tid mellom hver gang vi samles på denne 

måten. 

- Jeg synes at miljøterapien kom godt fram i denne samtalen, har fått flere konkrete 

ting å ta tak i. 

Deres ulike utgangspunkt bidro til undringer og refleksjoner over hva den miljøterapeutiske 

tilnærmingen skulle innebære og hvordan deltakernes aktiviteter på byggeplassen skulle 

foregå. Diskusjonene medførte faglige refleksjoner og nytenkning hos alle involverte i 

prosjektet. Motstridende syn på hvordan regler og grenser skulle praktiseres overfor 

deltakerne, førte noen ganger til åpne konflikter. At tre parter med til dels ulike tilnærminger 

og ulik fagbakgrunn skulle samarbeide, medførte faglige spenninger, samtidig som det bidro 

til læring for alle parter. Når deres ulike forståelsesrammer møttes, måtte hver enkelt se på 

egen praksis og det som foregikk i prosjektet med ”nye øyne”. Det bidro til større bevissthet 

om egen praksis og tydeliggjøring av eget faglige ståsted.  
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Ausland (2009) peker i sluttrapporten På vei til egen bolig, et bostedsprosjekt i Skien, på at 

spenninger gjerne oppstår i slike prosjekter og at det er viktig å øve seg på å identifisere 

spenningene, reflektere over dem og håndtere dem. Hun poengterer at å utvikle og vurdere 

metoder for å håndtere spenninger, er en stadig mer betydningsfull kompetanse i arbeidsliv og 

prosjektarbeid. 

Med tanke på spredning av erfaringer fra prosjektet, var det en fordel at de helsefaglig ansatte 

var deltidsansatte i prosjektet og i tillegg hadde andre funksjoner i det kommunale 

helsearbeidet. Dessuten deltok en ansatt på Skjeve bofellesskap i alle fokusgruppeintervju og 

refleksjonssamtalene. Dette gjorde det mulig for spredning av prosjekterfaringene til andre 

ansatte som ikke deltok i prosjektet. 
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KAPITTEL 9 DRØFTING AV RESULTATER 

Metodiske refleksjoner 

Å drøfte gyldigheten (validiteten) og påliteligheten (reliabiliteten) av evalueringsstudien 

dreier seg om å forholde seg kritisk til kvaliteten på de data som er samlet inn. Spørsmålet om 

gyldighet dreier seg om en får svar på det en ønsker å få svar på. Spørsmålet om pålitelighet 

dreier seg om man kan stole på de data som er samlet inn og på om man lykkes i å vise 

hvordan studiens funn er framkommet (Jacobsen 2010). I evalueringsstudien er det benyttet 

flere metoder for å samle data. Det er innhentet synspunkter fra både deltakere og ansatte, i 

tillegg til besøk på byggeplassen. Alle datakildene viser et godt samsvar, noe som styrker 

resultatenes troverdighet. 

Gyldigheten ble forsøkt styrket gjennom drøftinger i prosjektets ulike fora. I Forum for 

praksisnær forskning i høgskolens regi ble forskningsdesign og foreløpige resultater diskutert. 

Designet ble drøftet før oppstart av studien og underveis i prosessen i prosjektets 

arbeidsgruppe. Resultatene av evalueringen ble lagt fram og drøftet på et styringsgruppemøte 

ved prosjektets avslutning. Her ble viktige sider ved resultatene utdypet og korrigert. 

Det har blitt gjennomført systematiske tilbakemeldinger til de ansatte i form av skriftlige 

foreløpige analyser etter hvert fokusgruppeintervju. I tillegg har to ansatte i prosjektet fått 

tilsendt den endelige analysen av materialet med forespørsel om de kjente seg igjen i 

framstillingen og om de hadde forslag til endringer. Det kom fram flere forslag til endringer 

som ble tatt til følge. Dessuten synes det som funnene kan ha allmenngyldig karakter og 

overføringsverdi ved at de fleste kjenner seg igjen. Funnene viser sammenheng og svarer på 

forskningsspørsmålene. 

Vi vurderer det slik at vi har fått fram deltakernes synspunkter og opplevelser av å delta i 

prosjektet gjennom individuelle intervjusamtaler og gruppesamtaler. Deltakerne ga uttrykk for 

at det var meningsfullt å delta i evalueringen. De ville gjerne bidra med sine erfaringer og var 

nysgjerrige på hva vi kom fram til. Etter de individuelle intervjuene ved oppstart, fikk hver 

enkelt utdelt sammendrag av sitt intervju. Det samme fikk de etter gruppeintervjuene. Ingen 

hadde forslag til endring. Ved avslutningsintervjuene ble deltakerne presentert for analysen 

med spørsmål om dette stemte for dem. Det bidro til utdypninger og korrigeringer. 
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Det hadde vært ønskelig å gjennomføre mer strukturerte flerstegs fokusgruppeintervjuer med 

deltakerne, men det lot seg ikke gjennomføre i praksis. Det skyldes at det i lange perioder kun 

var tre deltakere i prosjektet og at deres tilstedeværelse var varierende.  

Metoden flerstegs fokusgruppeintervju har bidratt til å få fram de ansattes synspunkter og 

oppfatninger underveis i prosessen, både som gruppe og som enkeltindivider. De ansatte som 

deltok, delte sine tanker og opplevelser med hverandre. Gjennom fokusgruppene kunne 

prosessen og utviklingen i gruppa følges. At fokusgruppene gikk over flere ganger, ga god tid 

til fordypning. Tema som ikke ble drøftet godt nok den ene gangen, kunne følges opp og 

fordypes neste gang. De ansatte som deltok i fokusgruppene, fikk utlevert en foreløpig 

analyse i forkant av andre og tredje fokusgruppeintervju. De ble på denne måten delaktige i 

kunnskapsprosessen. De kunne diskutere, nyansere, revidere og utdype tema som var kommet 

fram og påvirke hvordan data skulle analyseres og forstås. Dette bidro til at deres deltakelse i 

forskningen ble mer reell.  

At forskerne var på besøk på byggeplassen og i brakka der deltakere og ansatte oppholdt seg, 

gjorde at vi bedre kunne forstå hvordan prosjektet utviklet seg. Dessuten fikk vi en større 

kontekstforståelse som ga oss bedre forutsetninger for å forstå hva deltakere og ansatte 

snakket om. Det styrket studiens pålitelighet.  

Press på konsensus er den største metodekritikken ved bruk av fokusgruppeintervju 

(Hummelvoll 2007). Kanskje var det de mest verbale deltakerne som var ledende i å skape de 

meningene som kom fram i gruppa. Derfor ble individuelle intervjuer benyttet i tillegg for å få 

fram mer varierte synspunkter.  

Det har vært en fordel at vi har vært to forskere som har vært sammen om datasamlingen 

underveis i prosjektet. Vi har drøftet inntrykk og opplevelser etter intervjuene og fått en 

utvidet forståelse for materialet ved å være to som så forskjellige ting. Vi gjorde de foreløpige 

analysene av intervjuene uavhengig av hverandre, før resultatene ble sammenholdt og 

eventuelt justert. 

En metode som ble forsøkt brukt for å dokumentere og stimulere de ansattes refleksjoner over 

det som skjedde i prosjektet, var læringslogg (Ausland 2009). Denne metoden ble imidlertid 

benyttet av kun en av de ansatte. Skulle vi evaluert et lignende prosjekt i framtiden, kunne vi 
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benyttet læringslogg mer systematisk og inkludert metoden som en del av datasamlingen i 

evalueringen, og på denne måten fått fram både individuelle og kollektive refleksjoner. 

Drøfting av funn 

Her foretas først en vurdering av deltakernes utbytte av å delta i prosjektet. Deretter drøftes de 

tre viktigste faktorer, som etter forskernes vurdering, har bidratt til at deltakerne opplevde å 

ha fått et bedre liv og en økt livskvalitet. Disse faktorene er å ha et hjem, å delta i 

meningsfulle aktiviteter og å bli sett som et vanlig menneske.  

Vurdering av deltakernes utbytte 

Deltakerne materielle levekår og boforhold har blitt kraftig forbedret etter innflytting. 

Avklarte boligforhold gir stabilitet og trygghet og et visst mentalt overskudd som er 

nødvendig for å kunne møte og mestre dagliglivets utfordringer. De har fått regelmessig 

helsefaglig tilsyn og daglig medisinering. Når fysiske helseproblemer som infeksjoner etc har 

oppstått, har de fått raskt helsehjelp. Hovedfunnet fra analysen av deltakernes utbytte av å 

delta i prosjektet, er økt livskvalitet og en subjektiv opplevelse av å ha fått et bedre liv og 

bedre psykisk helse. Deltakerne fikk også styrket sin selvaktelse. Det skjedde blant annet 

gjennom mestringsopplevelser som de erfarte gjennom å være med i aktiviteter knyttet 

byggingen av boligene.  

Deltakernes økte livskvalitet har sammenheng med den tette oppfølgingen av helsepersonell 

og samarbeidet med arbeidsleder og byggeleder gjennom hele prosjektperioden. Det har hatt 

betydning for at de har kommet inn i en bedringsprosess. For å lykkes i egen bedringsprosess 

trenger man mennesker rundt seg som stiller opp over tid. Forskning om bedringsprosesser 

viser at gunstige hjelpere er de som gir akseptasjon og støtte, gjensidig bekreftelse og omsorg, 

slik de ansatte i prosjektet har bidratt med. Det har avgjørende betydning at de viser toleranse, 

respekt, oppmerksomhet, følsomhet og praktisk hjelp i dagliglivet, og at de kan være fleksible 

og ha evne til å samarbeide (Topor 2004).  

Under prosjektperioden har deltakerne deltatt i et fellesskap. De har fått bedre struktur på livet 

sitt og hatt meningsfulle aktiviteter å delta i, for tre av dem over en lang periode. Imidlertid er 

deltakernes utbytte av prosjektet skjørt og ikke nødvendigvis varig på sikt. De trenger fortsatt 

oppfølging i lang tid framover. Dersom de blir overlatt til seg selv, vil de raskt falle tilbake til 

gamle mønstre og gammel rusadferd. Derfor vil det ha avgjørende betydning at ordningen 
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med botrening opprettholdes. Det vil være viktig at de opprettholder status som arbeidstakere 

i ASVO og at en person følger dem opp med hjelp til innvendig og utvendig vedlikehold av 

boligene og av utearealet. De vil også trenge oppfølging av helsefaglig ansatte fra tjenesten 

for psykisk helse og rus. Jenset (2010) viser til erfaringer fra boligtiltaket Flexbo i Oslo for 

personer med omfattende rusmisbruk som bekrefter betydningen av videre oppfølging etter 

innflytting i fast bolig. Hun hevder det er viktig å støtte beboerne slik at de lykkes i å fungere 

innenfor samme boområde og at omfanget av psykiske lidelser holdes lavt. Et poeng hos 

Jenset som er verd å merke seg, er at behovet for oppfølging øker i tråd med stabilitet i bolig. 

Det viste seg at i den boenheten, som hadde vært stabil over lengst tid, hadde hjelpeapparatet 

hyppigere kontakt med beboerne. Der ruset beboerne seg mindre, samtidig som flere ønsket 

LAR-behandling og bistand til å reetablere kontakt med familie.  

Å ha et hjem 

Å ha fått en fast bolig har gitt deltakerne materiell trygghet, selvbestemmelse og ansvar. De 

har fått større stabilitet og forutsigbarhet i livene sine – og de har fått et hjem de kan kalle sitt. 

Noen er svært stolte over boligen, men ikke alle har utviklet like sterkt eierforhold til den. Det 

var uheldig at det ikke ble funnet tid til å velge farger innvendig i boligen, slik deltakerne 

mente de var lovet. Ved å ha ulike farger på vegger, lister, skap etc. i boligene, kunne 

institusjonspreget vært redusert. Utfordringen framover blir å stabilisere og utvikle beboernes 

boevne og stimulere til at de utvikler og opprettholder eierforholdet til boligen og til 

fellesområdet rundt husene. Selv om husene er like, både innvendig og utvendig, har beboerne 

muligheter til å skape sitt eget personlige preg på hjemmet med møbler, bilder, tekstiler og 

planter. Et personlig preg på hjemmet har betydning for opplevelse av eierforhold, trivsel og 

for egen identitet (Granerud 2008).  

For at deltakerne skal utvikle sin opplevelse av å ha et hjem og en tilhørighet til stedet, blir 

det viktig å hjelpe dem til å opprettholde et positivt forhold til naboene. Selv om det er gjort et 

viktig forarbeid med forberedelse av naboene, bør arbeidet med tiltak i nærmiljøet fortsette. 

Beboerne vil fortsatt være utsatt for stigmatisering. De skiller seg ut i livsstil, og byggestilen 

på småhusene er annerledes enn de andre husene i området. Ådland og Alsaker (2006) peker 

på at byggestilen med like hus gjør dem til ”merkelapphus”, som ligner mer på barnehager 

eller spesialinstitusjoner enn på vanlige hus. De mener at dette vil kunne påvirke den 

allmenne oppfatningen av beboerne som annerledes. Dette kan medføre en fare for 

stigmatisering i lokalmiljøet, som igjen befester fordommene som personer med 
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rusavhengighet og psykiske lidelser allerede strever med. Granerud (2008) gjorde en studie 

om integrering av mennesker med alvorlig psykisk lidelse som skulle bosette seg i egen bolig. 

Han fant at forutsetningen for at de skulle oppnå integrering, var at de styrket sin sosiale 

kompetanse, samtidig som det måtte arbeides aktivt med informasjon og kontaktskapende 

tiltak i nærmiljøet. 

Deltakelse i meningsfulle aktiviteter 

En viktig suksessfaktor i prosjektet var at deltakerne fikk delta i meningsfulle aktiviteter 

knyttet til byggevirksomheten. Aktivitetene fungerte aller best i perioden de var på Bergan og 

bygde moduler. Da var de på jobb, hadde arbeidsoppgaver de mestret, og etter endt 

arbeidsdag kunne de dra hjem til Lysheim. Eikenes (2008) fra brukerorganisasjonen RIO 

framhever at å delta i meningsfulle aktiviteter, er nøkkelen til positiv endringsutvikling hos 

rusavhengige. Dessuten er det en forutsetning for å kunne skape seg et hjem:  

Meningsfull hverdag er også et nøkkelord når det gjelder å skape seg et hjem. 

Hjemmet er det stedet som danner rammen om livet ditt. Hvis du ikke kan fylle livet 

med noe meningsfullt, er det svært vanskelig å gjøre boligen din til et hjem. (..) Det 

holder ikke bare å tilby rusmiddelavhengige en bolig. Vi trenger også tilbud om hjelp 

til å komme ut i meningsfull aktivitet, vi trenger noen som kan hjelpe oss å overvinne 

noen grenser og motivere oss til å prøve noe nytt! (Eikenes 2008:9) 

Deltakernes opplevelse av mestring, at de fikk bedre struktur på eget liv og utviklet økt 

selvaktelse, kan knyttes til deres deltakelse i meningsfulle arbeidsrelaterte aktiviteter. Chard 

mfl. (2009) referer til en rekke forskningsartikler som dokumenterer at å delta i meningsfulle 

aktiviteter er viktig for utviklingen av selvet og identiteten og for helse og velvære.  

I prosjektet var det av stor betydning at deltakerne fikk oppgaver som ble tilpasset deres nivå 

og mestringsevne, slik at de kunne oppleve mestringsfølelse og derigjennom en opplevelse av 

håndterbarhet og meningsfullhet. Kravene økte etter hvert og balanserte på grensen av den 

enkeltes kapasitet. Å oppleve mestring og mening i arbeidsoppgavene, kan forstås som en 

helsefremmende virkning på deltakerne (Antonovsky 1991). Arbeidet foregikk i et klima der 

komponentene forutsigbarhet, belastningsbalanse og delaktighet var framtredende. Disse 

komponentene framhever Antonovsky som nødvendige for opplevelse av sammenheng og 

dermed bedre helse. 

Arbeidsfellesskapet fungerte så lenge deltakerne hadde noe å være felles om; aktiviteter 

knyttet til istandsettingen av tomta og byggingen av moduler. Det var beundringsverdig 
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hvordan de viste utholdenhet og tålmodighet i arbeidet og deltok samvittighetsfullt gjennom 

flere år. Men da oppgavene ble færre det siste halve året, mistet de noe av motivasjonen. De 

forsvant i større grad hver til sitt, og enkelte falt mer tilbake til gammel rusadferd. Ådland og 

Alsaker (2006) gjør oppmerksom på forskjellen mellom et internt, frivillig og naturlig 

fellesskap på den ene siden og opplevd press om kollektivisering på den andre. De skiller 

også mellom en samling og en gruppe. En gruppe kjennetegnes av at den har et minimum av 

egenskaper den enkelte kan identifisere seg med. De peker på at det ikke er gitt at en samling 

mennesker, som har det til felles at de er rusavhengige, har øvrige felles interesser, verdier, 

holdninger og personlighet. Dette kan forstås som en kritikk av å samle rusavhengige 

personer i småhus på felles tomt. Det kan være et direkte hinder for den uttalte målsettingen 

om integrering og normalisering, og tvert i mot medføre segregering eller desintegrasjon, 

hevder Ådland og Alsaker (2006).  

I den videre oppfølgingen av deltakerne i prosjektet, blir det viktig å ta Ådland og Alsakers 

advarsler på alvor. Derfor må det legges til rette for å tilby gode, meningsfulle aktiviteter for 

beboerne i hverdagen, slik at det kan etableres og opprettholdes et visst minimum av 

fellesskap mellom dem. 

Å bli møtt som et vanlig menneske 

På byggeplassen møtte deltakerne snekkerkyndige ansatte som forventet noe av dem og som 

la til rette for at de fikk bruke kreftene sine på ulike aktiviteter. Deltakerne kalte dem 

“psykiatriske snekkere.” De snekkerkyndige snakket med dem om vanlige tema i motsetning 

til de problematiske eller rusrelaterte. Dette ga deltakerne muligheten til å bli sett som vanlige 

mennesker, personer som jobber på eget hus, i stedet for å bli sett som rusmisbrukere.  

De snekkerkyndige bidro dessuten med ”det lille ekstra” ved å stille opp for dem daglig og 

noen ganger også bryte reglene. At ansatte går utover grenser og rutiner i samvær med 

brukere, kan være praktiske handlinger som kan få stor symbolsk betydning for 

vedkommende og som gjerne gir en opplevelse av verdighet som styrker bedringsprosessen 

(Topor 2004, Arman & Rehnsfeldt 2007, Skatvedt 2009). Skatvedt poengterer at det kan være 

godt når noen gjør noe ekstra, fordi det kan være et tegn på egen verdi og at den andre bryr 

seg om en og er villig til å strekke seg.  

De snekkerkyndige lyttet og behandlet deltakerne som likeverdige arbeidskamerater samtidig 

som de tålte deres utspill og særegenheter. Dette kan forstås som romslighet. Lassenius 
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(2010b) peker på at det er helsefremmende å få hvile i andres romslighet og få være og bli sett 

som den man er. Sammen skapte deltakerne og ansatte forståelse og mening i de aktivitetene 

de holdt på med på byggeplassen. I fellesskapet oppsto en romslighet der deltakerne opplevde 

økt livskvalitet og fikk styrket sin selvaktelse. Lassenius bruker metaforen allmenningen for å 

beskrive dette rommet. Allmenningen eies ikke av noen, og alle parter deltar på like vilkår. 

En av deltakerne beskrev fellesskapet som var oppstått mellom dem som rusavhengige og de 

snekkerfaglig ansatte med utsagnet: ”vi har kanskje viska ut skillet mellom vanlig og 

uvanlig”. Med det beskrev han en oppfatning av de som rusavhengige som de uvanlige, mens 

de snekkerkyndige på sin side tilhørte de vanlige. At skillet var blitt visket ut, kan forstås som 

at deltakeren opplevde å ha blitt mer vanlig gjennom samværet med snekkerne. Borg (2009) 

poengterer at det er et stort behov for mennesker med psykiske helseproblemer å bli sett av 

andre og også se seg selv som en alminnelig samfunnsborger, en som holder avtaler og gjør 

noe meningsfullt og nyttig. Dette støtter også opp under normaliseringsideologien som 

framheves i helsepolitiske føringer. Her legges det vekt på at alle skal ha et mest mulig 

normalt liv. Normaliseringsbegrepet bygger på humanistiske og demokratiske verdier, hvor 

menneskets egenart og menneskeverd står sentralt. I dette ligger oppfatningen om at alle 

personer har like verdier med samme rettigheter. Dette er et optimistisk menneskesyn, fordi 

det tar utgangspunkt i personenes ressurser i stedet for avviket (Borge 2006). 

Skatvedt (2009) trekker fram et interessant fenomen knyttet til normaliseringsprosessen. Hun 

analyserte situasjoner fra rusbehandling der de rusavhengige var i hverdagslige situasjoner 

utenfor de ansattes kliniske blikk. Hun hevder at det styrker selvfølelsen for rusavhengige å 

oppleve frihet fra det kliniske blikket og bli sett som normale. Overført til våre deltakere, var 

samværet med de snekkerkyndige preget av fravær av terapeutisk fokus og klinisk blikk. I 

stedet utviklet det seg en særegen intimitet som utvisket forskjellen på de ”vanlige” og de 

”uvanlige”. Deltakerne ble vanlige mennesker som gjorde vanlige aktiviteter. Å oppleve å bli 

alminneliggjort for dem som er ualminnelige, kan være følelsesmessig berørende og stimulere 

bedringsprosessen. Å delta i hverdagslige aktiviteter som andre mennesker, styrker den 

sosiale identiteten og opplevelsen av å være alminnelig. Da opplever man seg også mer 

verdig, påpeker Skatvedt. Borg (2009) poengterer at bedring foregår både i og utenfor 

profesjonelle arenaer. Å prøve seg ut på vanlige steder, delta i aktiviteter på ordinære 

samfunnsarenaer, stimulerer bedringsprosessen og ønsket om å få tilbake livet sitt.  
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Mennesker utvikler sin selvforståelse gjennom møtet med andre. Gjensidigheten i menneskers 

tilværelse gjør det mulig for andre å forstå hvordan man har det. Det er denne forståelsen som 

gjorde det mulig for de ansatte å støtte deltakerne i å utvikle sin selvfølelse og få større 

forståelse for eget liv. Denne utviklingen hadde sammenheng med at deltakerne opplevde 

større verdighet som menneske. Å oppleve sitt menneskeverd kan innebære det motsatte av å 

oppleve skam. Humerfelt (2005) framhever at rusavhengige ofte er plaget av skam og at de 

har lav sosial status. De har en deevaluert status i andres bevissthet, i vårt samfunn og vår 

kultur. Hun framholder at skam er basert på sosiale relasjoner og forstås og oppstår gjennom 

de andre eller forestillinger om de andre. Således dreier det skammelige ved å ha 

rusproblemer seg om de andres respons, som igjen er påvirket av hvordan deres holdninger til 

personer med rusavhengighet kommer til uttrykk. Når man får sin verdighet som menneske 

bekreftet i samtaler og i fellesskap om felles aktiviteter, som for eksempel oppussing og 

snekring, kan man søke forståelse for hvorfor livet har blitt som det har blitt. Det skapes 

mening i fellesskapet og møtet mellom deltakerne og ansatte skaper forutsetninger for at 

deltakeren blir sett som menneske.  
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KAPITTEL 10 KONKLUSJON 

Hovedfunnet i evalueringsstudien var at deltakerne fikk økt livskvalitet av å delta i prosjektet. 

Å få egen bolig bidro til å bedre deres materielle levekår og skapte større stabilitet og 

forutsigbarhet i livene deres. Det ga dem en opplevelse av glede over at en drøm gikk i 

oppfyllelse. Dessuten ga det dem opplevelse av trygghet, selvbestemmelse og ansvar. 

Underveis i prosessen viste deltakerne omsorg for hverandre ved å hjelpe hverandre og passe 

på hverandre. De utviklet vennskap og samhold. Det etablerte seg et godt fellesskap mellom 

deltakerne og de ansatte på byggeplassen. Fellesskapet var preget av tillit og humor. 

Deltakerne opplevde at de var godtatt og inkludert i fellesskapet og at de ansatte ville dem 

vel. Gjennom å delta i meningsfulle aktiviteter knyttet til byggevirksomheten, utviklet 

deltakerne større selvaktelse. Selvaktelsen dreide seg om å ha fått et mer verdig liv, de var 

stolte over eget bidrag i byggeaktivitetene og de utviklet større selvtillit og selvinnsikt. Ved å 

delta i byggeaktivitetene fikk de innhold i hverdagen og noe meningsfullt å gjøre. De fikk 

viktige mestringsopplevelser ved å lære nye ferdigheter og ved å få bedre struktur på eget liv.  

En side ved dette prosjektet som er viktig å framheve, er at de fleste deltakerne dårlig helse, 

både fysisk og psykisk når de kom inn i prosjektet. Det hadde sammenheng med deres 

omfattende rusmisbruk og psykiske helseproblemer. Men på tross av alvorlige 

helseproblemer, greide deltakerne å delta i aktiviteter knyttet til husbyggingen gjennom hele 

prosjektperioden. Dessuten fikk de bedret sin psykiske og fysiske helse gjennom deltakelsen i 

prosjektet. Her skiller dette prosjektet seg fra andre boligbyggerprosjekt i Norge som stort sett 

ser ut til å være gjennomført med personer med færre helseproblemer. Vi anbefaler at det 

gjennomføres flere lignende boligbyggerprosjekt for mennesker med rusavhengighet og 

psykiske helseproblemer. 

Mange sentrale verdier og intensjoner fra prosjektbeskrivelsen synes å ha blitt realisert i løpet 

av prosjektperioden. Samarbeidet med involverte aktører fungerte i hovedsak etter 

intensjonen, og nettverksarbeidet ble ivaretatt på sentrale områder. Intensjonen om å utvikle 

ny kunnskap og kompetanseheving hos de ansatte ble ivaretatt. De ansatte gikk gjennom 

viktige læreprosesser og utviklet større bevissthet om egen praksis og eget faglige ståsted. Det 

som i mindre grad synes å ha blitt realisert, var intensjonen om aktiv brukermedvirkning. Her 

kunne ledelse og ansatte vært mer lydhøre for deltakernes ønsker om medvirkning og 

involvert dem i flere sentrale beslutninger underveis. 
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Resultatene fra evalueringen viser at å være aktiv og å arbeide er viktig for alle mennesker. Vi 

blir alle sett gjennom det vi gjør. Vi har mulighet for å vokse og utvikle oss i samspill med 

andre og med omgivelsene. Et stort problem for mennesker med rusavhengighet og psykisk 

lidelse, er at de blir fratatt disse mulighetene. De strekker ikke til overfor samfunnets krav. De 

greier ikke jobben på det åpne markedet eller i den vernede bedriften. Men de trenger like 

fullt å delta i aktiviteter som oppleves meningsfulle og som gir mestringsopplevelser. Mening 

bør derfor være et kjernebegrep i den videre oppfølgingen av beboerne. Det forutsetter 

hjelperroller som gir rom og prioritet til å bli kjent med beboerne og som tar deres drømmer 

og interesser på alvor, slik de ansatte har gjort i prosjektperioden. Dessuten må hjelperne 

fortsatt ha en åpenhet for at det gode liv kan leves på ulike vis. Det blir viktig at hjelperne 

støtter beboerne slik at de kan arbeide mot målene om medborgerskap, et meningsfullt liv i 

eget hjem og anvendelse av det beboerne selv vet og kan. For å ivareta disse aspektene, 

anbefaler vi at: 

- Ordningen med botrening opprettholdes framover. 

- Beboerne opprettholder status som arbeidstakere i ASVO og får delta i aktiviteter med å 

sette i stand utearealet og anlegge hage rundt husene.  

- Beboerne støttes i å utvikle et godt naboforhold seg i mellom og får hjelp til å løse konflikter 

som oppstår på en konstruktiv måte. 

- Beboerne tilbys støttesamtaler for å forebygge forverring av sine psykiske problemer. 

- Arbeidet med integrering i lokalmiljøet må fortsette. 

- Beboerne støttes til å etablere kontakt med sine pårørende etter hvert som de får stabilisert 

seg i sine nye hjem.  

- Brukermedvirkningen tas på alvor ved at beboerne får ha innflytelse i viktige saker som 

gjelder eget liv, egen helse og egen bolig. 
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Vedlegg 1  

Intervjuguide for deltakerne  

Hvilke erfaringer har du med å være med i boligprosjektet? 

Erfaringer med å være med på å planlegge byggingen av egen bolig 

Erfaringer med brukermedvirkning i prosjektet, planlegging, utforming av bolig og i forhold 

til tjenestene 

Erfaring med “opplæring” i å bygge egen bolig, oppussing av leiligheter, brakka, rydding på 

tomta 

Kan du beskrive en vanlig dag, hva hverdagen preges av? 

Hvordan opplever du kontakten med de ansatte? 

Hvordan opplever du kontakten med de andre deltakerne i prosjektet? 

På hvilken måte har deltakelse i prosjektet påvirket din livssituasjon? 

Kan du se noen forskjell på hvordan det var da du startet i prosjektet og hvordan det er i dag? 

Sett i forhold til områder som rus, sosiale aktiviteter, helse, økonomi. 

Hvilke forventninger har du til hva som skal skje med din livssituasjon når du kommer i gang 

med byggingen og senere flytter inn? 
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Vedlegg 2  

Intervjuguide for ansatte i prosjektet 

Tema 

Syn på ansvarsforhold knyttet til ledelse, beslutningsmyndighet, drift og oppgaver i prosjektet 

Syn på samarbeid med ulike instanser og aktører: PiV, kommunen (helse- og sosial, 

eiendomsforvaltningen), ASVO, Husbanken 

Syn på målgruppen – hvem skal delta i prosjektet? 

Status på framdriften i prosjektet 

Hvordan erfarer de ansatte å arbeide i prosjektet, knyttet til deres ulike oppgaver? 

Arbeid med oppfølging av deltakerne: 

 -Hvordan ser en vanlig dag ut? 

 -Hva gjør de sammen med dem? 

 -Hvordan vurderer de deltakernes situasjon? 

 -Hva er positivt utfordrende, hva er vanskelig? 

Hvordan forstås og praktiseres brukermedvirkning? 

Kontakt med pårørende 

Planer for arbeidet framover mht deltakerne og deres pårørende 

Forventninger til deltakernes utvikling i prosjektet 

Hva skjer med deltakernes utvikling / bedring mht livskvalitet, mestring og selvfølelse?
 

 


