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Forord: 

Det har vært en slitsom men lærerik prosess å skrive denne masteroppgaven. Først og 

fremst vil jeg takke mine informanter. Denne studien ville ikke blitt til uten deres 

kunnskap og erfaring som de delte villig med meg. Jeg takker de alle sammen og er evig 

takknemlig for at de stilte opp og ga meg all denne kunnskapen. 

Jeg vil også takke alle i eiendomsavdelingen i den gjeldende kommunen for hjelp og 

støtte, og da spesielt Tor Elias Sandvik. 

Min medstudent Liv Jorunn Øvrebø vil jeg takke på det varmeste for støtte og 

motivasjon gjennom hele studiet. 

Til slutt er jeg evig takknemlig for min kjære mann som har stilt opp og hjulpet meg 

både med selve oppgaven, men også med å takle hverdagen når en skal bo sammen med 

en masterstudent. 
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Sammendrag: 

Bakgrunn: I St.meld.nr. 23 (2003 – 2004) Om boligpolitikken blir de fastslått at bolig 

er en sentral del av velferdspolitikken. Bolig må, sammen med helse, utdanning og 

inntektssikring, forankres som den fjerde av velferdspolitikkens pilarer.  Staten må 

opptre som en enhet i sin dialog og i samarbeid med kommunene.  Denne studien ser på 

hvilken innvirkning det har på helsen å kunne kjøpe egen bolig, ved hjelp av 

boligsosiale virkemidler. 

Metode: Dette er en kvalitativ studie, det er brukt intervju med åpne spørsmål for å 

samle inn data. Det er fem deltakere som er intervjuet, de er alle i gruppen 

vanskeligstilte og har fått tildelt boligsosiale virkemidler. Alle deltakerne har kjøpt egen 

bolig ved hjelp av disse midlene. Dataene er analysert ved å se på enkeltdeler for å finne 

mening for deretter å bli satt sammen for å danne en helhet, hermeneutisk metode. 

Funn: Alle deltakerne opplevde det som en positiv opplevelse å kunne kjøpe egen 

bolig. De hadde ikke noen forventninger om at de noensinne ville bli i stand til å kunne 

kjøpe egen bolig, fordi de hadde uføretrygd og dermed hadde de liten mulighet for å 

kunne få en fast arbeidsinntekt. Det er viktig at de selv kunne bestemme hvor de kunne 

bo. 

Konklusjon: Funnene ble drøftet mot aktuell teori innen omsorgsvitenskaplig 

perspektiv. Konklusjonen er at alle deltakerne opplevde det som positivt å kunne kjøpe 

egen bolig, selv om det var en slitsom prosess. De mente at det hadde hatt en 

helsefremmende effekt, de hadde opplevd en vesentlig forbedring av egen helse etter 

boligkjøpet. 

Nøkkelord: helse, statlige føringer, boligsosiale virkemidler, vanskeligstilte.  
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Abstract 

Background: in St.meld.nr. 23 (2003-2004) states that the housing policy is a 

fundamental core part of the welfare infrastructure. That housing must, along with 

health, education and revenue assurance, be the fourth pillar in the welfare policy.  The 

State must act as a go between in dialogue and cooperation for those concerned.   This 

study looked at the impact of buying your own home with the help of the social housing 

help and resources, on individual   health and well being 

Method: this was a qualitative study; it has used interviews with open questions in 

order to collect meaningful data. There were five participants who were interviewed; 

they all belonged to a disadvantaged group who had been granted social housing 

benefits. All the participants have bought their own homes by using these funds. The 

data collected was studied and analysed before a theoretical method was applied. 

Findings: all of the participants found it a positive experience to be able to purchase 

their own homes. They did not, because of their disabilities, ever think that they would 

be in a position to   have a   home of their own, because they had very little opportunity 

to earn a fast income. It is also important that they are involved in the choice of location 

where they would like to live. 

Conclusion: the findings were discussed against the current theory in the field of human 

services research perspective. The conclusion is that all of the participants experienced 

it as a positive process to be able to buy your own home, even if it was a tiresome 

process. They found that their health improved from the experience and satisfaction.  

Keywords: health, housing policy, social housing benefits, disadvantaged groups.  
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1 Innledning  
  

1.1 Formål 

Formålet med denne oppgaven er å finne ut hvordan de boligsosiale virkemidlene som 

Husbanken deler ut fungerer for enkeltindividet, og hvordan de opplever det å kunne 

kjøpe egen bolig, med hjelp av disse midlene. Et annet mål med denne studien er å få 

vite litt om hvordan dette virker inn på den enkeltes helse og hvilke utfordringer de 

opplevde både før og etter at de kjøpte bolig. Jeg håper at jeg med denne studien kan få 

en bedre innsikt og forståelse for hvordan en vanskeligstilt opplever å kunne kjøpe egen 

bolig. Et annet spørsmål som jeg kanskje kan få svar på er i hvor stor grad kommunen 

klarer å følge opp retningslinjer og stortingsmeldinger. Jeg har valgt å drøfte resultatene 

ut i fra et omsorgsvitenskaplig perspektiv. 

 

Det å få økt innsikt og forståelse vil kunne bidra til at jeg som helsearbeider kan jobbe 

for at vanskeligstilte skal kunne få en bedre hjelp og veiledning i forhold til det å kunne 

kjøpe bolig. Det kan også bidra til å avdekke hva som kan forbedres i 

boligkjøpsprosessen. 

 

1.2 Bakgrunn 

Grunnen til at jeg har valgt dette emnet er at jeg har en helsefaglig utdanning, og har 

jobbet mange år som boligoppfølger.  I en periode jobbet jeg i en prosjektstilling som 

boligrådgiver i en kommune, der jobbet jeg direkte mot denne gruppen mennesker, som 

er i målgruppen for å kunne få støtte i form av boligsosiale virkemidler. Jeg så at dette 

var et område som det var lite kunnskap om, og da spesielt om hvordan disse tiltakene 

fungerte etter at den enkelte hadde kjøpt seg bolig.  

Følelsene av oppgitthet, stigma, skuffelse, mindreverdighet, skam og sinne i forbindelse 

med å få avslag på boliglån er tunge å bære for en som allerede har fått merkelappen 

vanskeligstilt. Mange orket rett og slett ikke å kjempe mer, de resignerer og godtar at de 

er prisgitt en kommunal bolig for resten av livet. Jeg har i min jobb opplevd å måtte se 

hvordan den enkelte blir frustrert og skuffet over og ikke kunne kjøpe egen bolig, slik 

andre har mulighet for. Derfor ble jeg opptatt av å søke etter svar på om det kan finnes 

gode løsninger og om disse løsningene virker som de har til hensikt. Dessuten sier FNs 
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menneskerettighetserklæring at det er en menneskerett å ha en bolig på linje med helse, 

mat, klær og nødvendige sosiale ytelser. Dette innebærer at Norge som de fleste andre 

land, har akseptert at samfunnet har et særskilt ansvar for å bidra til at alle innbyggere 

har dekket sitt behov for et sted å bo (Ulfrstad, 2011). 

 

I St.meld.nr. 23 (2003 – 2004) Om boligpolitikken blir de fastslått at bolig er en sentral 

del av velferdspolitikken: 

«Et godt sted og bo er en viktig forutsetning for integrering og deltagelse i 

samfunnet.  Bolig utgjør sammen med helse og arbeid de tre grunnleggende 

elementer i velferdssamfunnet.  En god bolig er grunnlaget for en anstendig 

menneskelig tilværelse, og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og 

deltagelse i arbeidslivet «(Regjeringen.no, 2010). 

 

Bolig må, sammen med helse, utdanning og inntektssikring, forankres som den fjerde av 

velferdspolitikkens pilarer.  Staten må opptre som en enhet i sin dialog og i samarbeid 

med kommunene.  Husbankens rolle som boligsosial støttespiller for kommunene må 

forsterkes og videreutvikles. Husbanken bør også gis en rolle som samordner av statlig 

politikk overfor kommunene.  I dette arbeidet må veiledning og dialog mellom 

Husbanken og kommunene være utgangspunktet for gode lokale løsninger 

(Regjeringen.no, 2010). 

I følge en rapport (Kunnskapssenteret, 2013) finnes det det få studier som omfatter 

enkeltindividets opplevelse og erfaring i forhold til det å bli i stand til å eie egen bolig, 

og hvordan det det å eie egen bolig virker inn på helse, identitet, og trygghet. 

Den forskningen som foreligger har fokus på organisering, innretting og omfang av 

virkemidler, men den sier lite om hvordan den enkelte opplever å kunne benytte seg av 

boligsosiale virkemidler. Det er også vanskelig å finne noe forskning som forteller om 

hvordan det å kunne eie egen bolig virker inn på den enkeltes livsverden. 
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1.2.1 Problemstilling 

For meg ble det viktig å finne ut hvorfor det hadde så stor betydning for den enkeltes 

helse å kunne kjøpe egen bolig. Derfor ble det følgende problemstilling: 

 

Hvordan kan det være helsefremmende å eie egen bolig, selv om en er 

kategorisert som vanskeligstilt? 

 

Siden helse er et vidt begrep som favner over flere andre begreper som har stor 

betydning for å kunne måle den enkeltes helse, ble det nødvendig å avgrense hva som 

ble vektlagt i denne studien. De begrepene som vil bli vektlagt er verdighet, identitet, 

trygghet, skam, autonomi og sosial kapital. Grunnen til at det nettopp ble disse 

begrepene som ble valgt, er at de stadig dukket opp under intervjuene. Det var disse 

begrepene som hadde stor betydning for deltakerne i studien, og til sammen hadde de 

stor innvirkning på den enkeltes helse. Alle disse begrepene var til hjelp for meg til å 

kunne få en bedre forståelse av den enkeltes helse, og de hjalp meg å få en god innsikt i 

deltakernes opplevelse. 
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1.3 Oppgavens struktur 

I innledningen er det forklart kort om formål og hensikten med oppgaven. 

Problemstillingen med avgrensning til oppgaven kommer etter det. 

Kapittel to er teoridelen, den begynner med en forklaring på omsorgsvitenskap og 

deretter en kort innføring i Karin Dahlbergs omsorgsteori. Dette er den grunnleggende 

teorien som oppgaven er basert på. Omsorgsteorien har sine kjernebegreper, og i denne 

oppgaven har jeg valgt å ha hovedfokus på helse. Under intervjuene dukket det opp 

flere begreper som var nært knyttet til helse. Derfor ble verdighet, skam, autonomi, 

trygghet, identitet og sosial kapital tatt med i teoridelen med relevant teori. 

Deretter følger en redegjørelse over sentrale føringer i norsk boligpolitikk, samt en litt 

om hva en bolig kan bety for den enkelte, og noen definisjoner på å kunne bo. Så er det 

en forklaring på hva boligsosiale virkemidler er og en definisjon på hva en i denne 

oppgaven betegner som vanskeligstilte. Kapittelet inneholder tidligere forskning og 

flere relevante artikler, til slutt litt om dagens situasjon. 

 

Kapittel tre inneholder metodedelen. Først er det en liten forklaring på kvalitativ studie.  

Deretter følger min egen forforståelse der jeg har prøvd på best mulig måte å formidle 

hva jeg tenkte og trodde om denne problemstillingen i forkant. Så følger en forklaring 

på hermeneutisk metode som er brukt for å kunne analyse funnene i oppgaven.  

I den neste delen som jeg har kalt gjennomføring av studien, har jeg delt inn i flere 

underkapitler der jeg forklarer hvordan jeg fant de dataene jeg ønsket, og hvordan jeg 

behandlet de etterpå. Første underkapittel er en redegjørelse i forhold til hvilke etiske 

hensyn som jeg måtte ta hensyn til. Deretter følger litt informasjon om intervjuet og så 

en presentasjon av deltakerne i studien, der jeg har valgt å gi de fiktive navn for å gjøre 

de litt mer personlige. I analysedelen har jeg forklart hvordan jeg har transkribert 

intervjuene for deretter å analysere. Siste del inneholder metodekritikk. 
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Kapittel fire er en presentasjon av funnene. Jeg har valgt å ta med en del direkte sitater 

fra deltakerne. Det er for å gi funnene et personlig preg, men også fordi det er så mange 

gode og beskrivende uttalelser som jeg mener bør få en plass i studien. 

 

Kapittel fem inneholder drøfting. Det er lagt vekt på å drøfte funnene mot gjeldende 

teori.  Funnene ble drøftet mot omsorgsteori og da primært Karin Dahlberg sin teori. 

Omsorgsbegrepet helse er hovedfokus i drøftingen.  

 

Kapittel seks er avslutning og videre forskning. Avslutningen er et sammendrag av 

drøftingen, og litt om hva som er viktig å forske videre på, samt litt om hva som kan 

forbedres i fremtiden for at vi som helsepersonell kan hjelpe brukerne våre bedre. 

 

Tilslutt er det en referanseliste og vedlegg. Vedleggene er svarbrev fra NSD, 

informasjonsskriv, intervjuguide og samtykkeerklæring.  
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2 Teori 

2.1 Omsorgsvitenskap 

Omsorgsvitenskap handler om hvordan vi kan ivareta den enkelte pasienten på best 

mulig måte. Utgangspunktet er alltid pasientens ethos, som innebærer de suverene 

livsytringer.  Det er vårt ethos som er den bærende kraften, vår omsorg til andre 

mennesker, den er konstant og uavhengig av tema og emne. Tema og emne, endrer seg 

med ytre påvirkning som tid, rom, kultur, sammenhenger og tradisjoner. Derfor må en 

tilpasse disse ytre faktorene slik at de passer det indre ethos på best mulig måte, da kan 

pasienten oppleve å ha en balanse i livet sitt. Fordi pasienten ofte bærer på en lengsel 

etter å få omsorg og har forventning om å bli møtt med verdighet, må vi som hjelpere 

yte hjelp på en måte som samsvarer med pasientens indre ethos (Eriksson og Lindstrøm, 

2003).  

 

Omsorgsvitenskap er en humanistisk vitenskap. Grunnbegrepet i klinisk helse og 

omsorgsvitenskap er det grunnleggende ethos som er til stede i alle mennesker, det er 

noe som er medfødt.  Det er de før- etiske suverene livsytringene som er fenomener som 

tillit, barmhjertighet, håp, talens åpenhet og medfølelse. Disse er ikke menneskeskapte 

fenomener men det er grunnleggende trekk ved vår tilværelse at vi er sårbare og 

avhengige av hverandre, at vi er utlevert i hverandres ivaretagelse (Martinsen, 2012). 

 

Ved å ta andres liv i våre hender (Martinsen, 2012) tilegner vi oss ny viten og bygger 

videre på den vi hadde fra før. På denne måten vil vi stadig utvide vår 

forståelseshorisont slik at vi bedrer vår evne til å sette seg inn i den andres liv på en god 

måte. Praksis er det som er virkelig for oss til enhver tid, det er her og nå, det er derfor 

viktig at vi som omsorgspersoner klarer å se bort i fra oss selv og ha full 

oppmerksomhet rettet mot pasienten og den omsorgshandlingen en utfører der og da 

(Eriksson og Lindstrøm, 2003).  

 

Ved å være levende til stede kan en klare å se pasientens ethos og en vil kunne tilegne 

seg ny kunnskap. Den nye kunnskapen er empiribasert og en kan bygge videre på 
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gammel kunnskap, og man få da en hermeneutisk spiral. Klinisk helse og 

omsorgsvitenskap handler om det enkeltstående fenomenet som pasienten opplever. 

Denne opplevelsen skal en som omsorgsperson kunne tolke i lys av de suverene 

livsytringer, den etiske fordringen og fagkunnskap. For deretter å sette det sammen i en 

hermeneutisk spiral for å få ny sammenheng, og oppnå en ny forståelseshorisont. En må 

ha forståelse for pasientens situasjon for å kunne gi den omsorgen som er virkningsfull. 

Ord og språk er grunnleggende for menneskets eksistens, handling, tanke og forhold til 

andre mennesker. For Gadamer så har alltid forståelsen en språklig tolkning, noe som 

innebærer at en finner egne ord på det som en har forstått. Tolkning innebærer det å 

kunne beskrive og navngi det som skjer i verden. Gadamer sier at kulturen og hele 

menneskehistorien starter med ordet (Eriksson og Lindstrøm, 2003). 
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2.2 Dahlbergs omsorgsteori 

Det er i omsorgsvitenskapens interesse å utvikle kunnskap om hvordan den naturlige 

helsen kan støttes og styrkes, og hvordan mennesket selv kan finne gode måter å gjøre 

det på.  

Omsorgsvitenskapsteoriens perspektiv er først og fremst å se og forstå pasienten. 

Konsensus begrepene innen omsorgsvitenskap er person/pasient, helse, miljø og 

omsorg. Omsorgsvitenskapen har et klinisk og et teoretisk perspektiv, vi skal i vårt 

arbeid med mennesker hele tiden tilegne oss kunnskap som vi skal bygge videre på 

innen denne vitenskapen. Vi skal ta utgangspunkt i pasienten sine behov, og forstå disse 

på best mulig måte. Omsorgsvitenskapen har som oppgave å skape kunnskap om helse 

og omsorg, og deretter bruke den til beste for pasienten (Dahlberg og Segesten, 2010). 

  

Dahlberg definerer helse ut i fra følelsen av velbefinnende og det å være i stand til å 

fullføre store og små livsprosjekt. Helsen har en ekstensiell betydning og henger 

sammen med frihet og sårbarhet, mening og sammenheng.  Helsen handler om livskraft 

og livsrytme, og at det er en balanse mellom bevegelse og hvile. Helse er det 

konsensusbegrepet innen omsorgsvitenskapen som er det mest sentrale fenomenet og 

det begrepet som derfor vil det ha største fokus. Dahlberg mener at det å ha god helse 

ikke er avhengig av diagnose, men den enkeltes opplevelse av helse. Mennesker med 

samme diagnose kan ha totalt forskjellige opplevelser av sin helsetilstand (Dahlberg og 

Segesten, 2010). 

Fenomenet helse er noe som berører hele mennesket og når det er likevekt så vil en 

oppleve god helse. Når en er i stand til å foreta prosjekter som er av betydning for den 

enkelte, så vil man oppleve å ha god helse. En vesentlig del av helsen handler om hvem 

man er, hvor godt en kjenner seg selv og hvor godt en forstår seg selv og samspillet med 

andre mennesker. Opplevelsen av helse både påvirker og påvirkes av identitet og 

selvfølelse, opplevelsen av å være seg selv og leve det livet en ønsker. Sykdom og 

uhelse kan være et hinder for å oppnå identitet og selvfølelse, men kan også samtidig 

være noe som gir økt selvfølelse og gi et potensial for nye utfordringer. 
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Omsorgen må ha til hensikt å styrke enkeltindividets livskraft, slik at de selv kan bli i 

stand til å ivareta sin helse, når en opplever at helsesituasjonen svikter. En vil da kunne 

opprette ny balanse i tilværelsen, slik at en igjen blir i stand til å kunne utføre store og 

små livsprosjekt (Dahlberg og Segesten, 2010). 

 

Man må også som omsorgsperson være åpen og lyttende til pasienten og forstå 

vedkommende sin livsverden, samt bruke vår ekspertkunnskap, da kan en ivareta 

pasienten på en god måte. Det er via den levde kroppen vår at vi er i stand til å føle om 

vi har en god eller dårlig helse. Hvis en kan få den helsehjelpen som en til enhver tid 

trenger vil en oppleve å føle velvære og bli i stand til å kunne utføre sine livsprosjekt 

(Dahlberg, 2014).  

 

Som mennesker er vi alle forskjellige og befinner oss i vår livsverden, som 

helsepersonell er det vår oppgave å lære å forstå pasientens livsverden. Hvis en klarer å 

oppfatte og sette seg inn i pasientens opplevelse av egen helse, kan en klare å 

tilrettelegge for en god behandling. Det krever at vi er våkent og lyttende til stede i 

relasjon til pasienten (Dahlberg, 2014). 

 

Å kunne ha en god helse handler om å organisere sin livsrytme i forhold til omverdenen 

på en måte som passer ens egen væremåte.  For alle mennesker så er det vesentlig å 

forstå verden gjennom å lære. Hvert individ må lære om seg selv, sine medmennesker 

og verden generelt for å kunne forholde seg til sin eksistens og å kunne påvirke den 

(Dahlberg og Segesten, 2010). 
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2.3 Helse 

Helse er et av kjernebegrepene innen omsorgsvitenskapen. Helsebegrepet blir sett på 

som et helhetsbegrep som har både en subjektiv og objektiv dimensjon, og som kommer 

til uttrykk gjennom sunnhet, friskhet og velbefinnende. Helse blir sett på som en 

relasjon til livet og den livssituasjon et menneske befinner seg i (Gustin og Bergbom, 

2012). 

Helse er omsorgens mål. Det er omsorgens overordnede hensikt å støtte og styrke 

menneskets helseprosesser og det er omsorgsvitenskapens oppgave å skape den 

kunnskapen som behøves for å muliggjøre en slik omsorg (Gustin og Bergbom, 2012). 

 

Å være i en tilstand av god helse innebærer at man opplever et velbefinnende, at man 

har det bra og er i stand til å gjennomføre sine små og store livsprosjekt. Helse måles i 

den betydning om hva man er i stand til. Med dette kan man si at helsen blir påvirket av 

i hvilken grad enkeltmennesket kjenner livskraft, sårbarhet og livsmot, og klare å 

balansere disse på en god måte. Hvis man klarer å forholde seg til kreativt til de 

omstendighetene en er i, kan en oppleve velbefinnende i det å kunne mestre viktige 

prosjekt i hverdagen noe som igjen vil oppleves som styrket helse (Dahlberg og 

Segesten, 2010). 

 

Ved å oppnå en balanse i livet der en har en god livsrytme, balanse mellom søvn, hvile, 

aktivitet, kosthold og andre elementer som har betydning for en god hverdag, vil en bli i 

bedre rustet til å håndtere helseproblemer. En vil også bedre kunne ta imot den 

fagkunnskap som en blir formidlet om helseproblemet, og kan ut i fra dette pleie sin 

egen helse på en god måte (Dahlberg og Segesten, 2010). 
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2.3.1 Identitet 

Identitet det er hvem og hva vi er, vår levde kropp og hvem vi hører sammen med 

(Dahlberg og Segesten, 2010). Identitet er det du selv mener du er både i fortid og 

fremtid.  Ofte blir hjemmet ditt en identitetsbærer, den speiler din personlighet utad i 

form av personlige gjenstander som møbler og andre interiørgjenstander. Hjemmet ditt 

består av minner, det er et sted du selv kontrollerer og bestemmer hvem som skal 

komme inn. Du kan låse døren og være trygg og du kan være deg selv. Hjemmet er også 

en sosial arena, men på dine egne premisser. Boligen er også et viktig ankerpunkt for 

deltakelse i samfunnet, det er det stedet du stadig vekk vender tilbake til. Du går hjem 

og sover, spiser og slapper av for så å gå ut i samfunnet igjen. Valg av bolig og 

boligstrøk er et kulturelt referansepunkt, det viser hvor vi hører til i forhold til sosial 

status (Ulfrstad, 2011).  
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2.3.2 Trygghet 

Trygghet er å ha tro på livet og fremtiden, ha tro på at man får den støtten og hjelpen 

som er nødvendig for å kunne ha et godt liv. Følelse av trygghet vil alltid endre seg i 

takt med den situasjonen et menneske befinner seg i til enhver tid (Dahlberg og 

Segesten, 2010). 

Trygghet er at å ha tro på livet og fremtiden, kunne få den hjelpen en behøver til enhver 

tid, ha kontroll over kroppen og behandlingen, ha tro på helsevesenet, spesialistenes 

kompetanse og legemiddelet en får (Dahlberg og Segesten, 2010). Utrygghet er det 

motsatte en opplever en følelse av uverdighet, ensomhet, en uroer seg for fremtiden, en 

er redd for å miste kontroll over kroppen, ikke få den nødvendige helsehjelpen. 

Opplevelser av trygghet og utrygghet har også en sammenheng med de ulike formene 

for lidelse. Det er lett å se at det er en sammenheng mellom livslidelse og utrygghet. 

Livslidelse er når en opplever at bristen på tryggheten er så stor at den truer muligheten 

til enkeltmennesket å kunne utføre store og små livsprosjekt (Dahlberg og Segesten, 

2010). 

For å kunne oppleve trygghet må vi ha tillit til hverandre. Vi er utlevert i tillit og 

overlatt til den andre i en sårbar, gjensidig utleverthet. Fordi vi ikke alltid handler 

spontant, og fordi vi ikke alltid klarer å oppfylle det med gjensidig utleverthet og tillit, 

trenger vi veiledning. Den gylne regel er en slik veiledning, Løgstrup sier at det er den 

naturligste av alle begreper: Du skal gjøre mot andre det du vil andre skal gjøre mot 

deg. Den etiske fordringen oppfordrer den enkelte til og bruker fantasi i situasjonen. I 

situasjonen er det også makt, kunnskap og normer som en må forholde seg til 

(Martinsen, 2012). 
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2.3.3 Verdighet 

Alle mennesker har verdighet, den vil alltid være der og den må ikke krenkes. Verdighet 

er et begrep med flere dimensjoner. Det absolutte verdighet er formet av det enkelte 

mennesket, den innebærer menneskeverd og menneskets ukrenkelighet. Det er verdighet 

forbundet med det å være menneske, og å kunne ivareta og ta ansvar for andre.  En har 

en verdighet som avspeiler ens indre holdning og etikk, men er også bevisst andres 

indre holdning og etikk. Denne indre verdighet vil alltid være tilstede i et hvert 

menneske og kommer til uttrykk gjennom handling (Gustin og Bergbom, 2012). 

 

Den ytre verdigheten vil være mer foranderlig og kan endre seg i forhold til kultur og 

relasjoner, men også i forhold til hvilke livssituasjoner det enkelte mennesket befinner 

seg i (Gustin og Bergbom, 2012). 

 

Innen omsorgsvitenskapen blir begrepet verdighet ofte delt opp, en beskriver ofte 

verdighet som en menneskelig verdighet og en sosial verdighet. Der den ene har 

perspektiv på den indre verdighet et hvert menneske har og den sosiale verdigheten 

omfatter det den verdigheten som mennesket avspeiler ut til andre og er påvirket av den 

gjeldende kultur (Gustin og Bergbom, 2012). 
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2.3.4 Skam 

Skam kan oppstå ved krenkelser, men en må også ha skam i livet. Martinsen deler 

dermed skammen inn i to deler. En kan påføre et annet menneske skam ved ikke å 

ivareta den andres verdighet. Vi kan påføre hverandre skam gjennom de maktforhold og 

hersketeknikker som finnes i vår kultur og normer. Ved å påføre andre skam kan det 

svekke andres verdighet, identitet som videre kan føre til selvforakt og passivitet. Dette 

er den vonde skammen som vi kan påføre andre enten med hensikt eller i uvitenhet 

(Martinsen, 2012). 

 

Den gode skammen det er den som hindrer oss i å utsette andre for krenkelser, det er et 

tilbakeholdelsesfenomen. Den skal hindre oss mennesker i å påføre andre den vonde 

skammen (Martinsen, 2012). 
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2.3.5 Autonomi 

Begrepet autonomi er satt sammen av de greske ordene selv (auto) og lov (nomos) og 

betyr å være selvstyrt eller selvlovgivende. Det er spesielt to aspekter ved autonomi som 

er viktig i menneskets liv. Det ene er at selvbestemmelse forutsetter at det enkelte 

mennesket innehar de egenskapene som behøves for å kunne ta rasjonelle og kloke valg 

i eget liv. Denne evnen til å reflektere kritisk rundt egne behov, ønsker og interesser er 

det som skiller mennesket fra andre arter. Det andre aspektet er at vi som mennesker 

også har evnen til å tenke fornuftig (Nortvedt, 2012).  

 

Forutsetninger for autonomi: Pasienten må være beslutningskompetent, pasienten må 

være informert og ha valgalternativer. Valget må være fritt, pasienten må være fri for 

ytre press, og må uttrykke stabile preferanser (Nortvedt, 2012).  

 

Det er helsepersonell sin oppgave og kunne tilrettelegge for at pasienten skal kunne ha 

muligheter til å ta egne valg. Som helsepersonell skal vi kunne gi pasienten den 

nødvendige kunnskapen som pasienten trenger for å kunne ta gode valg. Det er også i 

tråd med de føringer regjeringen legger opp til i bolig for velferd, men der er ikke like 

lett for den vanskeligstilte å finne ut av de ordninger som finnes.  

 

Dahlberg kaller det delaktighet og mener at helsepersonell må tilrettelegge slik at 

pasienten kan ta del i sin egen helseprosess. Hun mener videre at vi som helsepersonell 

må lytte til pasienten, da de er ekspert på egen helse. Deretter skal helsepersonell bruke 

sin fagkunnskap sammen med pasienten slik at en oppnår en felles forståelse, det er da 

vi kan forstå den etiske fordring i situasjonen (Dahlberg og Segesten, 2010). 
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2.3.6 Sosial kapital 

Som mennesker er vi sosiale vesener og vil derfor bli påvirket andre i stor eller mindre 

grad. Mennesker som har blitt utsatt for store katastrofer klarer å takle livet bedre 

etterpå hvis de har nære sosiale relasjoner rundt seg (Rehnsfeldt og Arman, 2012). 

 

I følge Habermas teori er det stor sammenheng mellom sosialt system og den enkelte 

persons livsverden.  Han mener videre at mennesker begrepsfester sin livsverden på et 

kommunikasjonsteoretisk grunnlag. Med henvisning til Mead peker Habermas på 

hvordan livsverdenen gjendanner seg gjennom språket. Han mener at vi ved hjelp av 

hverdagslivets kommunikasjon danner vi vår livsverden, og utvikler vår sosiale 

organisasjon, kultur og personlighet.  Med personlighet mener han at vi innehar 

kunnskaper som gjør det mulig for oss å kunne delta i de gjensidige 

forståelsesprosessene og likevel kunne bevare vår identitet gjennom disse (Bø og 

Schiefloe, 2009). 

 

Sosialisering skjer i felleskap, i samhandling, og i møte med medieverden, hvor vi 

utsettes for påvirkning av informasjon, utfordringer og forventningspress. Vi lærer oss 

stadig nye roller som er forventet av oss. Det som danner grunnlaget er 

nettverksrelasjonene, de legger grunnlag for dannelse av sosial mestring og 

kulturtilegnelse, men også grunnlag for støtte og vennskap. Relasjoner påvirker våre 

meninger og holdninger, stiller krav, stimulerer, bekrefter og sanksjonerer (Bø og 

Schiefloe, 2009). 

 

Sosial kapital, dette begrepet bygger på ideen om at sosiale nettverk er en ressurs både 

for de som deltar i disse nettverkene og for samfunnet. Sosial kapital er relasjonene 

mellom individer, og de sosiale nettverk og normer om gjensidighet og tillit som 

springer ut ifra disse (Askheim og Starrin, 2007). Det skilles mellom to typer tillit, den 

grunnleggende tilliten som har røtter til barndom og oppvekst. Hvis en har hatt en 

ustabil oppvekst med ustabile rammer og upålitelige voksenpersoner, så vil en ha 

problemer med tillit i voksenlivet. Den sosiale tilliten er mer påvirkelig av erfaringen en 

gjør i voksenlivet (Askheim og Starrin, 2007). 
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2.4.1 Bolig 

Den norske arkitekten Christian Norberg-Schulz, som er en av de ledende 

arkitektteoretikere innenfor den fenomenologiske tradisjon sier i sin bok at mennesket 

bygger for å få fotfeste i tilværelsen. Han sier at i huset samles verden og bringes nær, 

slik at mennesket kan bli kjent med den i trygghet. I huset kommer ting på plass og 

interiøret kan visualisere en livsform og gjengi et verdensbilde. Huset er en gave fordi 

det gjør tilværelsen meningsfylt (Martinsen, s169, 2001). Heidegger som hadde stor 

innflytelse på Norberg-Schulz skriver at vår livsverden er en befolket verden, og at 

menneskets måte å være på jorden på, er gjennom å bo (Martinsen, s.169, 2001). 

 

 «Før mennesket blir kastet ut i verden, blir det lagt i husets vugge» sier den franske 

filosofen Gaston Bachelard (Martinsen, s. 171, 2001). Vi fødes og dør i et hus, og i 

mellomtiden tilbringer vi våre liv mer eller mindre i forskjellige hus.  Alle disse husene 

kan gi oss ulike opplevelser, i noen hus føler vi oss vel, mens andre kan være 

ubehagelige i være i.  Værelsene kan være lyse og luftige eller små og mørke, rene og 

ryddige eller skitne, rotete og stinkende.  Rommene kan være tillitsfulle eller 

skammelige, syngende eller skrikende.  Det å kunne bo er mer enn å ha tak over hodet 

og få visse behov tilfredsstilt, det og bo er å er en grunnleggende livstolkning. Det å 

kunne bo vil si å bli kjent med sammenhengene en er i, og at man har en trygghet i dem 

(Martinsen, s.172, 2001). 

 

Heideggers beskrivelse av det det å bo som en plass å oppholde seg, å dvele ved og 

forbli.  Det er det vante, det vi er kjent med og knyttet til.  Der kan vi være i fred, vi kan 

gå, være fri, men er beskyttet mot farer. Der kan vi vi pleie oss selv, ta vare på oss selv 

slik at vi kan vokse og gro. Man kan skånes og være i fred slik at en er fri til utvikle og 

være seg selv (Martinsen, s. 170, 2001). 
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2.4.2 Vanskeligstilte 

Vanskeligstilte på boligmarkedet er de som av en eller annen grunn er uten bolig, lever 

med ustabile boforhold eller har vanskeligheter med å bli boende i bolig. De enkeltes 

boligproblemer kan være midlertidige eller mer permanente, det kan skyldes en rekke 

forhold som svak økonomi, endringer og kriser i privatlivet, diskriminering og ulike 

sosiale og helsemessige forhold (Thynes, 2010).  

 

Grupper som er overrepresenterte blant vanskeligstilte på boligmarkedet, er personer og 

familier med lave inntekter, unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv, flyktninger, 

tidligere innsatte, personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser, og personer 

med nedsatt funksjonsevne, blant annet utviklingshemmede (Thynes, 2010). 
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2.4.3 Boligsosiale virkemidler 

Startlån: Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære 

kredittinstitusjoner, eller ikke får tilstrekkelig lån til å finansiere kjøp av bolig. Startlån 

tildeles etter behovsprøving. Kommunen behandler søknadene og skal vurdere om 

søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig har benyttet 

muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og 

nødvendige utgifter til livsopphold gir. Den som får startlån må kunne betjene 

boliglånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Startlån kan 

innvilges til ulike boligformål. I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Da er det 

vanlig at en privat bank finansierer deler av boligen og at kommunen toppfinansierte 

med startlån. Kommunen kan også fullfinansiere. Det er opp til den enkelte kommune å 

vurdere om en kan få startlån, og eventuelt hvor mye en kan låne (Husbanken.no, 2012). 

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. Tilskudd til 

etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand 

til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest 

vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd (Husbanken.no, 2012). 

Alle over 18 år kan søke bostøtte, unntatt studenter uten barn og personer i 

førstegangstjeneste. Bostøtten avhenger av inntekt og formue til deg og de du bor med. 

Hvis dette overstiger en øvre grense, har du ikke rett på bostøtte. (Husbanken.no, 2014) 

 

Oppfølging i bolig dreier seg om bistand til å mestre bo- og livssituasjonen og kan 

innebære veiledning, opplæring og bistand til å utføre praktiske gjøremål i boligen samt 

til å overholde sine økonomiske forpliktelser. Det kan også innebære bistand til å 

overholde plikter knyttet opp mot boforhold og naboer (Husbanken.no, 2012).  

 

Boligsosialt arbeid omfatter alt fra kommunens innsats for å fremskaffe og tildele 

boliger, til tjenester og enkelttiltak som kan bedre den enkeltes forutsetninger for å 

mestre sin bo- og livssituasjon (Husbanken.no, 2012).  
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2.5 Tidligere forskning 

Nedbyggingen av institusjonsomsorgen i Norge har pågått i mer enn tjue år. Da 

nedbyggingen begynte i Norge hadde den allerede pågått i flere år i andre europeiske 

land.  Det begynte med en nedbygging av psykiatriske institusjoner og institusjoner for 

funksjonshemmede på 1970 tallet. Av institusjonaliseringen kom for alvor i gang på 

1980-tallet med HVPU-reformen i helsevesenet for psykisk utviklingshemmede.  Først 

på 1990 tallet ble det et mål i Norge at personer med nedsatt funksjonsevne skal bo i 

egen bolig med tjenester adskilt fra boligen (Ulfrstad, 2011).   

 

Gjærvollutvalget var nedsatt for å gjennomgå politikken for en aldrende befolkning.  

Utvalget anbefalte nedbygging av institusjonsomsorgen for eldre, og anbefalte at det 

heller ble bygget boliger der det kunne gis pleie og omsorg etter individuelle behov. 

Omsorgsboligbyggingen på 1990- tallet og de statlige tilskuddene til boligene var en 

konsekvens av denne endrede politikken.  Først i 1999 ble tilskuddene utvidet til å 

omfatte personer med psykisk lidelse (Ulfrstad, 2011). 

 

Med utgangpunkt i dette kan vi se at det er skjedd en endring i boligmarkedet. Tidligere 

var en kommunal bolig noe som var mer tilgjengelig og en trengte ikke oppfylle diverse 

kriterier innen det å være vanskeligstilt for å kunne søke om en kommunal bolig. I den 

kommunen studien min omfatter var det tidligere egne boliger for lærere så de kunne 

leie, disse blir nå brukt til vanskeligstilte (Ulfrstad, 2011). 

 

En forskningsrapport (Aadland, 2012), er en kohortstudie som følger lavinntektsfamilier 

som har kjøpt bolig ved hjelp av boligsosiale virkemidler. Data fra denne studien, som 

gikk over 3 år, ble hentet fra bostøtteregisteret. Resultatet viser at det er rundt 80 

prosent som fremdeles var boligeiere etter endt studie (Aadland, 2012). Studien viser at 

det er mulig å kunne kjøpe en bolig på tross av lav inntekt.   

 

Vassenden, 2014 har følgende tittel på sin studie, Norge er et boligeierland der 8 av 10 

nordmenn eier egen bolig (Vassenden, 2014). Dette er en kvalitativ studie som omfatter 

27 intervjuobjekter. Deltakerne i denne studien leier bolig og kommer inn under 
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gruppen vanskeligstilte. Det vil si at de har rusproblemer, psykisk lidelse, er flyktning 

eller har varig lav inntekt. Studien er en sosiologisk studie og handler om vanskeligstilte 

i et land der 83 % eier egen bolig. Alle deltakerne i denne studien leier bolig enten 

kommunalt eller privat.  

Artikkelen tar for seg hvordan den enkelte opplever det og ikke kunne ha mulighet til å 

eie egen bolig. Siden trenden i Norge er å eie egen bolig, er det også lagt politiske 

føringer for at dette skal bli mulig, men det er allikevel en gruppe som ikke har mulighet 

for å kunne gjøre dette. Basert på en rekke kvalitative studier så ser en at det å eie bolig 

bidrar til å danne identitet og tilhørighet, deltagerne opplever også å oppnå sosial status 

og trygghet i det å kunne eie egen bolig.  Deltakerne i denne studien har alle et ønske 

om å kunne bli i stand til å eie egen bolig, for å oppnå en større stabilitet på 

boligmarkedet, kunne betale husleie til egen bolig slik at en på sikt får opparbeidet 

egenkapital. Det som også har stor betydning er det å kunne ha en sosial tilhørighet og 

et hjem som er deres. (Vassenden, 2014). 

 

Vassenden har også skrevet en artikkel som omhandler opplevelsen av stigmatisering i 

forhold til det og ikke kunne være i stand til å kjøpe egen bolig. Resultatet av denne 

studien er at de som hadde de tyngste diagnosene i forhold til rus og psykisk lidelse ikke 

opplevde så stor grad av stigma i forhold til å leie bolig som andre. De som ikke hadde 

rus eller psykisk lidelse, men leide kommunal bolig av andre årsaker opplevde større 

stigma. De følte også at de ble identifisert med de som hadde rus og psykisk lidelse bare 

fordi at de leide kommunal bolig. De som leide på det private markedet hadde følte også 

en stor grad av stigma, men ikke i samme grad som de i kommunal utleiebolig. 

Konklusjonen på artikkelen er at når en opplever stor grad av stigma på grunn av for 

eksempel rus eller psykisk lidelse, så vil stigmaet ved å leie kommunal bolig komme i 

annen rekke (Vassenden og Lie, 2013). 

 

En artikkel basert på en omfattende undersøkelse i USA, sier at siden 1980 har det vært 

stort fokus på å gi sosiale økonomiske fordeler til lavinntektsfamilier slik at de kan 

kjøpe egen bolig (Grinstein-Weiss et.al, 2013). Resultatet av dette er at det har vært en 

betydelig økning i å eie sin egen bolig i denne gruppen. Denne artikkelen viser også til 
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andre studier som er fortatt i denne målgruppen, de påpeker at de som eier egen bolig 

har en økning i sosial involvering i forhold til naboer, organisasjoner, lokal 

problemløsning og at de opplever større tilfredshet.  Årsaken til det mener de er at det 

blir mer stabile relasjoner i et nabolag der en eier huset, fordi folk bor der over lengre 

tid (Grinstein-Weiss et.al, 2013). Denne studien ser på betydningen av et stabilt nabolag 

og om det gir den enkelte en mulighet for å opparbeide seg sosial kapital. Dette er en 

kvantitativ studie og henter data fra forskjellige boligregistre i USA og standardiserte 

spørreskjema. Konklusjonen på studien er at de som er i stand til å kjøpe egen bolig på 

tross av lav inntekt, får på sikt en bedre økonomi og større sosial kapital.  Det er opplagt 

en fordel med å kunne ha stabile nabolag og stabile relasjoner til naboer. På bakgrunn 

av denne studien ser en at det er positivt både i forhold til å kunne opparbeide seg 

økonomisk kapital og sosial kapital ved å kunne få muligheten til å kjøpe egen bolig 

(Grinstein-Weiss et.al, 2013). 

 

Housing Preferences Among Adults with Dual Diagnoses in Different Stages of 

Treatment and Housing Types. Dette er en kvantitativ studie, foretatt i Chicago, USA, 

metoden er spørreskjema som pasienter, i behandling for ROP- lidelser, har fylt ut. 

Spørsmålene omhandler boligsituasjon og behandlingsopplegg. Resultatet viser seg at 

pasientene foretrekker egen leilighet, kontra bofelleskap og institusjon uansett hvor i 

behandlingsforløpet de er. De foretrekker å få oppfølging av helsepersonell i egen bolig 

isteden for å bo i bofelleskap eller institusjon med en personalbase (Tsai, Bond & 

Davis, 2010). 

 

I Storbritannia har det siden slutten av 1980 årene og begynnelsen av 1990 årene vært 

stort fokus på det å bo i egen bolig som et alternativ til institusjon (Bochel, Bochel & 

Page, 1999). En britisk sosialrapport fra 1993 fant ut at det var en stor sammenheng 

mellom egen bolig og god helse (Bochel et al., 1999). Det har vært stort fokus på å 

kunne tilrettelegge for å eie egen bolig siden 1980 årene.  

Det er også andre ordninger og programmer i Storbritannina som samlet blir kalt «Low 

cost ownership programmes» disse er rettet mot lavinntektsgrupper som ikke får 

finansiering i private kredittinstitusjoner. Målgruppene er leietagere i kommunale 

boliger, førstegangsetablerere og offentlige ansatte som utfører viktige 
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samfunnsoppgaver, de får bistand til å kunne komme seg inn i boligeiermarkedet 

(Bochel et.al.,1999). I Skottland finnes lignende ordninger, det som er mest brukt er kalt 

« Shared ownership» og tilbyr beboere å kjøpe en andel av den boligen de leier. Hvis 

boligen selges får beboer tilbakebetalt sin innbetalte andel noe som gjør at 

vedkommende har en egenkapital (Bochel et.al.,1999). 

Dette er litteraturstudie som ser på fordelene av å ha egen bolig selv om en har en 

lidelse som tilsier at en trenger oppfølging fra helsepersonell.  Denne studien ser på 

fordelen med individuelle boliger istedenfor institusjon og flere boliger samlet. Studien 

konkluderer med at det er har stor betydning å ha en stabil bolig for å kunne gi den 

oppfølgingen som er nødvendig for å få en bedre helse (Bochel et.al, 1999). 

 

Others: The Role of Family, Friends, and Professionals in the Recovery Process.  Dette 

er en studie som ser på betydningen av det å ha gode sosiale relasjoner, og hvilken 

betydning det har for å kunne forbedre helsen. Det at mennesker med en varig lidelse 

har tilgang på hjelp og støtte fra enten familie eller venner har en positiv effekt. Dette er 

en kvalitativ studie som består av 12 intervju av mennesker med alvorlig psykisk 

lidelse. Det som kom frem av intervjuene var 1) sosiale relasjoner spilte en stor rolle i 

bedringsprosessen, 2) den en har relasjon til trenger ikke å være kvalifisert 

helsepersonell, 3) de relasjonene som hjelper har som regel noe spesielt ved seg. 

Artikkelen sier noe om det at det er hverdagslivet, familie, venner og naboer som bidrar 

til følelsen av å oppleve god helse, i like stor grad som helsepersonell (Topor, et. al, 

2006). 

 

The nature of recovery as lived in everyday experience. Dette er en kvalitativ studie der 

en har intervjuet 13 deltakere med alvorlig psykisk lidelse, men som alle klarte seg bra i 

hverdagen med hjelp fra helsevesenet og andre. Det studien ønsket å finne svar på er 

hva som gjør at disse klarer seg så bra. Resultatet er at en har det som en her beskriver 

som en normal tilværelse, at en har en fast og trygg bolig, at en har støtte i venner og 

familie og kanskje en jobb. Det at en mestrer å kunne utføre de vanlige rutinene som å 

handle, betale regninger og ha kontakt med naboer. Dette er faktorer som spiller en 

viktig rolle i det å kunne ha en god helse (Borg og Davidson, 2008). 
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The Cost-Effectiveness of Independent Housing for the Chronically Mentally Ill: Do 

Housing and Neighborhood Features Matter? Dette er en kvantitativ studie, der data er 

hentet fra kommunale og statlige helseregistre. Her er det helsekostnader det blir tatt 

utgangspunkt i.  Resultatet av denne studien er at de som bor i en bolig som er godt 

vedlikehold og ganske ny, bruker mindre helsetjenester enn andre med samme alvorlige 

lidelse. Altså er det på sikt billigere med gode boliger, da det ser ut til at en da bruker 

mindre helsetjenester. I hvor stor grad nabolaget har samme innvirkning er mer usikkert 

(Harkness, Newman & Salkever 2004). 

 

Preserving Integrety: Experiences of People with Mental Health Problems Living in 

their own Home in a new Neighborhood. Denne artikkelen bygger på en studie som er 

foretatt i en middels stor by. Den er kvalitativ og bygger på data hentet fra 

fokusgruppeintervjuer. Informantgruppene er mennesker med psykisk lidelse som har 

flyttet i egen bolig, og som tidligere bodde i bofelleskap. Når en bor i bofelleskap var 

det vanskelig å få kontakt med naboer, da de opplevde å bli stigmatisert på grunn av 

boligsituasjonen. De opplevde en større sosial aksept ved å bo i egen bolig, de opplevde 

også større grad av kontroll. Det vil si at de selv kunne bestemme hvor mye de ønsket 

kontakt med naboer og i hvor stor grad de ønsket å informere om sin egen sykdom 

(Granerud og Severinsson, 2003). 
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2.6 Dagens situasjon i Norge 

Innenfor boligsosialt arbeid skjer statlig styring i hovedsak gjennom tilskuddsordninger 

til prioriterte formål, og kompetansebygging og veiledning gjennom Husbanken. Slik 

det fremkommer av NOU 2011:15 Rom for alle er lovregulering i liten grad benyttet på 

det sosiale boligpolitiske området. Til tross for at det kommunale ansvaret i liten grad er 

forankret i lov, syns det å være enighet om at kommunene har et ansvar for å skaffe 

bolig til de vanskeligstilte som selv ikke er i stand til det. Det er en allmenn oppfatning i 

dagens Norge at vi skal eie vår egen bolig, dette blir også stimulert gjennom diverse 

boligsosiale virkemidler, lån og skattefordeler (Husbanken.no, 2014). I dag eier 83 % 

egen bolig i Norge i følge tall fra SSB, oppdatert desember 2014 (SSB, 2014). 

 

Den nasjonale strategien legger føringer på kommunene som sier at de skal utvikle 

langsiktige mål, og utvikle tiltak og virkemidler, for at mennesker som er vanskeligstilte 

på boligmarkedet skal kunne skaffe seg egen bolig. Kommunene skal også sette av 

økonomiske og faglige ressurser, og avgjøre hvem og hvordan disse oppgavene skal 

løses. Det er de vanskeligstilte som ikke selv klarer å skaffe seg bolig som skal 

prioriteres, de skal være uten egen bolig, stå i fare for å miste boligen eller de bor i 

uegnet bolig eller bomiljø (Husbanken.no, 2014). 

 

Boligsosialt arbeid omfatter alt fra å skaffe boliger til å øke forutsetningen som den 

enkelte har til å mestre boforholdet og hverdagen.  Innsatsen ovenfor vanskeligstilte på 

boligmarkedet er stor både i kommunene, staten og den frivillige sektoren.  Gjennom de 

siste ti årene er den boligsosiale kompetansen blitt styrket, og det er etablert mange 

ulike botilbud til vanskeligstilte. Samtidig står samfunnet ovenfor utfordringer som må 

møtes.  Kartlegging av bostedsløse i 2008 viste at 6100 personer ikke hadde fast bolig.  

Boligutvalget (Regjeringen.no, 2010) fant ut at rundt 150 000 personer kan 

karakteriseres som vanskeligstilte på boligmarkedet, og kommunene melder om økt 

etterspørsel etter boliger og tjenester.  Regjeringen har lagt frem en bred og langsiktig 

strategi for det boligsosiale arbeidet, som startet i 2014 og skal vare frem til 2020 

(Husbanken.no, 2015). Ansvaret for å gi folk hjelp til å skaffe bolig og å yte ulike 

tjenester sorterer under flere ulike sektorer, både i den kommunale og statlige 

forvaltningen.  Samarbeid på tvers er en utfordring på alle nivå (Husbanken.no, 2014). 
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Boligeie har mange fordeler og bør bli mulig for flere enn i dag. Dette gjelder særlig for 

personer med stabil, men lav inntekt.  Dagens leiemarked kan forsterke problemene for 

vanskeligstilte.  For mange vil boligeie derfor være både et bedre og rimeligere 

alternativ.  Det er stort potensial for eieretablering blant vanskeligstilte, dersom de 

skjermes bedre mot risiko. Gjennom en mer fleksibel bruk av startlån, boligtilskudd og 

tapsfond, vil det være økonomiske og sosiale gevinster å hente for den enkelte, for det 

offentlige og for samfunnet som helhet.  I stor grad er dette mulig å få innenfor 

gjeldende bevilgninger og regelverk (Regjeringen.no, 2010).

 

I april 2014 kom en ny strategi for boligsosialt arbeid, der fem departementer er 

ansvarlige for å følge opp.  Denne er kalt Bolig for velferd, og sier at alle skal bo godt 

og trygt. Dette er viktig for at en skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid 

og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til 

et nærmiljø og lokalsamfunn (Bolig for velferd, 2014). 

 

Selv om de aller fleste bor svært godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Å bo dårlig 

eller å være bostedsløs kan ha store negative konsekvenser for livskvaliteten. Det blir 

vanskeligere å ta imot og ha nytte av helse-, omsorgs- og velferdstjenester, gjennomføre 

utdanning og delta i arbeidslivet. En utrygg bosituasjon kan vanskeliggjøre integrering, 

og veien til kriminalitet, rusproblemer og psykiske vansker kan bli kortere. Særlig 

alvorlig er det når boligen og bomiljøet ikke bidrar til trygge oppvekstsvilkår for barn 

og unge (Bolig for velferd, 2014). 

 

I den kommunen som er valgt som utgangspunkt er det utarbeidet en boligsosial 

handlingsplan som er gjeldende fra 2014 til 2017.  Det er 40.000 innbyggere i denne 

kommunen og det er en landkommune med spredt bebyggelse. Kommunens hovedmål 

er å arbeide for at kommunens innbyggere skal bo trygt og godt.  Kommunen skal tilby 

gode og individuelle tjenester til kommunen sine innbyggere som har behov for det, slik 

at de kan opprettholde stabile og varige boforhold, som er i tråd med de sentrale 

føringene.  
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Det foreligger også en kartleggingsrapport over boligbehovet i kommunen. I følge den 

er det gode rutiner når det gjelder kartlegging av boligsøkere som venter på tildeling av 

bolig, men det gjelder kun de personene som allerede mottar en kommunal tjeneste. 

Rapporten påpeker imidlertid at det er manglende individuell vurdering av boligsøkers 

samlede tjenestebehov.  

Forskningen på boligmarkedets vanskeligstilte har i liten grad forholdt seg til det 

sosiologiske perspektivet knyttet til identitet, sosial interaksjon, stigma, kulturelle 

verdsettinger, med mer. Derfor ser det ikke ut til at studier av disse har vært gjort med 

henblikk på hvordan deres boligsituasjon innvirker på identitetsdannelser, 

medborgerskap og inklusjon/eksklusjon (Husbanken.no, 2014). 

 

De retningslinjene som foreligger i den kommunen studien blir foretatt i, er fra 2003 og 

de er derfor ikke lenger i tråd med regjeringens retningslinjer. På grunn av dette er det 

veldig få vanskeligstilte som får innvilget boligsosiale virkemidler som dekker det totale 

lånebeløpet. De retningslinjene som denne kommunen går ut i fra i dag, prioriterer unge 

og vanskeligstilte som får 15 % av den totale lånesummen resten må låntaker få fra 

private låneinstitusjoner, dette krever at låntakeren har en rimelig betalingsevne. Det er 

nå nye retningslinjer under utarbeiding i denne kommunen som er i tråd med de nye 

føringene fra regjeringen og Husbanken sine retningslinjer som kom i april 2014. De 

nye retningslinjene er ikke behandlet i kommunestyret enda og dermed ikke gjeldene på 

nåværende tidspunkt (nettsider i gjeldende kommune1). 

 

 

 

 

                                                           
 

1 Denne referansen er utelatt i referanselisten, på grunn av anonymisering av deltakerne ønsker jeg 
derfor ikke å navngi den gjeldende kommunen. 
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3. Metode 

3.1 Kvalitativ studie 

Dette er en kvalitativ studie med semitrukturert intervju. Det vil si at deltagernes 

erfaringer og opplevelser presenteres i form av historier eller deler av historier, det er 

disse som danner grunnlaget for det empiriske materialet i denne kvalitative studien.   

 

Det var naturlig å bruke induktiv metode, da hensikten med studien var å forstå den 

enkeltes opplevelse. I en induktiv tilnærming bruker vi kunnskap fra det enkeltstående 

tilfellet til å si noe om et allment nivå (Malterud, 2013).  En induktiv tilnærming er 

datastyrt, vi går fra de empiriske data, nedenfra og opp for å finne svar.  Det er 

materialet som leverer nye begreper og kategorier som kan brukes til å klassifisere 

fenomener som foreløpig ikke har vært presist beskrevet eller avgrenset. Vi formulerer 

definisjoner og kriterier for innholdet i de ulike skuffene med utgangspunkt i vår 

beskrivelse og analyse av sakene (Malterud, 2013).   

En kvalitativ studie kan gi store mengder informasjon, det er derfor viktig å kunne velge 

ut de data som er viktig å konsentrere seg om. En foretar en filtrering av rådataen, noe 

som fører til at store deler av den opprinnelige rådataen blir skilt ut. Forskeren skal 

deretter indentifisere sin analysestrategi og fokus. Dette kan man sjelden gjøre i forkant, 

men det skjer underveis når en ser hvilken informasjon en har fått fra informantene 

(Malterud, 2013).  
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3.2 Forforståelse 

Forforståelsen er den ryggsekken vi tar med oss inn i et forskningsprosjekt, før 

prosjektet starter.  Hensikten med å beskrive en forforståelse er for å kunne se om jeg 

kan oppnå en annen forståelse av temaet etter at studien er fullført. Jeg kan da gå tilbake 

til min forforståelse og vurdere om funnene har endret min forståelse av temaet. 

 

Innholdet i denne ryggsekken påvirker hele veien måten vi samler og leser våre data 

(Malterud 2011).  Min ryggsekk er preget erfaring med å jobbe med mennesker som har 

det vanskelig i forhold til å kunne oppnå en god livssituasjon, og trenger ofte hjelp og 

støtte fra helsepersonell. Jeg har en helsefaglig utdanning som også vil påvirke hvordan 

en tolker og oppfatter de innsamlede dataene.  Jeg har jobbet mange år med 

boligoppfølging i forhold til mennesker med psykisk lidelse og rus. Ofte er det mye 

håpløshet knyttet til denne gruppen i forhold til bolig og økonomi. Min forforståelse sier 

at en ikke kan forvente at denne gruppen noensinne kan bli i stand til å kjøpe bolig.  

Hvordan skal de kunne betjene store boliglån, og kunne ha alle de forpliktelsene det 

medfører med å eie bolig? Ofte klarer de ikke å få trygden sin til å strekke til fra måned 

til måned. Noen klarer det det men de er i et fåtall, og noen får frivillig forvaltning av 

trygden fra NAV. 

  

Mine erfaringer er at de pasientene som har en drøm om å kjøpe egen bolig, ikke har 

eller klarer å skaffe økonomiske midler til det. Det har vært vanskelig når brukerne får 

avslag på lån i privat bank på grunn av lav inntekt, eller at begrunnelsen til avslaget er at 

de er trygdemottakere.  

Jeg har opplevd å bistå pasienter med å flytte inn i kommunal bolig, og har sett hvordan 

flere av dem har vært preget av en motløshet, noe de også uttrykker.  Noen brukere 

ønsker ikke å si at de bor i kommunal bolig, de sier også at de skammer seg over å bo i 

kommunal bolig.  Andre vegrer seg for å ha besøk av familie eller barn på grunn av 

boligforholdene.  Ofte kan de kommunale leieboligene være plassert slik at det er 

mange boliger på et område og det kan være rusmisbrukere, mennesker med psykisk 

lidelse og andre som bor i samme nabolag. De har ikke noe mulighet til å påvirke egen 

boligsituasjon, de kan ikke velge selv hvilket nabolag de ønsker, men er prisgitt den 

boligen de blir tildelt fra kommunen. Ofte så tilpasser de seg de miljøene som er i det 
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nabolaget de får tildelt bolig i ganske raskt, og det kan være både positive og negative 

miljøer for brukeren. 

 

Det er også lite opplysninger som blir formidlet til den enkelte som er vanskeligstilt i 

forhold til hva som er tilgjengelig av boligsosiale virkemidler. Den enkelte må selv 

etterspørre dette på boligkontoret, og for noen kan det være vanskelig bare å finne ut 

hvor boligkontoret er. En som er vanskeligstilt trenger også masse veiledning og hjelp i 

forhold til dette. Jeg har selv erfaring fra å bistå med å få søke om bostøtte, og det er 

som oftest dette boligsosiale virkemiddelet som er kjent blant de som trenger det. 

Helsepersonell har lite kunnskap om hva som finnes av boligsosiale virkemidler, det er 

min erfaring.  

 

Som boligoppfølger så har jeg ikke hatt brukere som har fått tildelt boligsosiale 

virkemidler, derfor var veldig spent på hvordan dette kunne påvirke den enkelte både i 

forhold til helse og verdighet. Dessuten lurte jeg også på hvordan de hadde klart å finne 

ut av alt det praktiske rundt dette, og hvordan de klarte å betjene et så stort boliglån. 

 

Min forforståelse kan også være en fordel i forhold til at jeg vet hva som mangler ute i 

feltet, jeg har erfaring med hvor vanskelig det kan være å få egen bolig. En annen fordel 

med min forforståelse er at jeg kan bruke egen fagkompetanse og erfaring i 

intervjusituasjonen.  
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3.3 Hermeneutisk tilnærming 

Innen omsorgsvitenskapen sier en at hermeneutisk tilnærming handler om forståelse 

som er lik, en oppnår en felles forståelse. Vi prøver hverandres oppfattelser og 

opplevelser både på godt og vondt, for deretter å oppnå en felles forståelseshorisont 

(Eriksson, 2003). 

Hensikten med studien er å kunne få en innsikt i deltakernes opplevelser i forbindelse 

med at de har klart å kjøpe egen bolig. Hva var det som gjorde det mulig å kunne kjøpe 

bolig, og hvilke følelser deltakerne hadde i forhold til det å kunne eie sin egen bolig. Jeg 

ønsket også å oppnå en bedre forståelse i innen det å kunne kjøpe egen bolig ved hjelp 

av boligsosiale virkemidler. Det kom frem mange gode opplevelser som deltakerne 

beskrev på en flott måte, de klarte å sette ord på mange av opplevelsene rundt det å få 

lån, skaffe bolig og ikke minst følelsene rundt det å kunne flytte inn og bo i boligen. 

 

Ved å bruke et innenfra perspektiv og beskrive hendelsen med deltakernes egne ord vil 

en få tak i essensen av hendelsen. Derfor er det valgt å benytte intervju i denne studien, 

fordi det gir en mulighet for å få belyse problemstillingen med deltakernes egne ord. 

Målet er å kunne oppnå en forståelse av deltakernes opplevelser slik at vi kan møtes i en 

felles forståelseshorisont. Ved å ha et ustrukturert intervju fikk jeg flere historier som 

jeg kunne sette sammen og tolke slik at det ble en helhet. Det var også lettere for meg å 

oppnå en forståelse av deltakerens opplevelse. 

 

Det kan være vanskelig å få tak i veldig dyptgående tanker og følelser i løpet av et 

intervju. Jeg hadde ikke noen relasjon til deltakerne eller kjennskap til de i forkant, 

derfor vil det mest sannsynlige målet være at jeg kun får tak i en liten del av 

opplevelsen til deltakeren. Det som er viktig er å finne ut i hvilken grad denne 

hendelsen har påvirket den enkeltes helse. Helse er et stort og vidt begrep, men det er 

også et subjektivt begrep, derfor kan en anta at deltakerne nok vil oppleve dette 

begrepet forskjellig.   

 

Hermeneutikken er læren om fortolkning av tekster. I denne studien vil fortolkningen 

omfatte de funnene som er gjort etter intervjuet. Siden en er ute etter å finne den 
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subjektive opplevelsen av helse, og helse igjen er et vidt begrep, så vil det være 

nødvendig å tolke flere utsagn. Jeg må se etter kjente faktorer som jeg vet har 

innvirkning på vår helse, og se på disse i sammenheng. Noen kjente faktorer kan være 

mestring, trygghet, identitet, oppleve verdighet, og at en har sosiale relasjoner som har 

betydning.  

 

Intervjuene er blitt bearbeidet, transkribert, og sortert etter tema. Deretter ble alle funn 

tolket hver for seg og satt sammen i en sammenheng for å oppnå best mulig forståelse 

for hvert fenomen (Kvale og Brinkmann, 2012).   
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3.4 Gjennomføring av studien. 

3.4.1 Etiske hensyn  

Personvernloven, formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at 

personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.  Loven skal bidra 

til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende 

personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og 

tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger (Lovdata, 2014). Deltakerne ble i forkant 

informert om forskers taushetsplikt og om anonymisering i alt skriftlig dokumentasjon. 

 

I følge Løgstrup (Martinsen, 2012) befinner mennesket seg alltid i situasjoner og det 

skjer alltid noe i disse situasjonene, derfor vil etikken utspille seg i disse.  Etikken har 

sitt utspring i menneskers ontologiske avhengighet av hverandre, en etikk som er mer 

enn subjektets ytelser. Utgangspunktet for etikken er de før-etiske suverene 

livsytringene: fenomener som tillit, barmhjertighet, håp, talens åpenhet og medfølelse. 

De er ikke menneskeskapte fenomener, men hører tilværelsen til (Martinsen, 2012). 

Det var derfor av stor betydning at jeg hadde med meg den fagkunnskapen jeg har 

opparbeidet meg slik at jeg kunne bruke den til å unngå å stille oppfølgingsspørsmål 

som kunne virke støtende på deltakeren. Det hjalp meg også i forhold til å kunne oppnå 

tillit i intervjusituasjonen, jeg kunne bruke min kunnskap til å lese og forstå deltakeren 

på en god måte. 

 

Den gylne regel og normene, det er ikke alltid vi handler spontant og det er ikke alltid vi 

oppfyller den etiske fordring (Martinsen, 2012).  Den gylne regel skal da kunne veilede 

oss til å bruke vår fantasi til å sette oss inn i den andres situasjon. Min fagkunnskap 

hjalp meg i å kunne sette meg inn i deltakerens situasjon, og kunne ut i fra det skape en 

god situasjon. Jeg opplevde selv at det var en god situasjon og deltakerne uttrykte etter 

intervjuet at de synes det var en god opplevelse.  
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Vi skal kunne møte den andre i deres stemthet og fiktive rom. Den ontologiske 

situasjonsetikken er ikke påvirket av normer og regler, da den utspiller seg i øyeblikket, 

her og nå (Martinsen, 2012). Som intervjuer kjente jeg at jeg ble påvirket av deltakernes 

historier både på godt og vondt. Jeg følte en stor ydmykhet og takknemlighet over at de 

delte historiene med meg. Jeg kjente på stemtheten i rommet og følte at den var god. 

 

Det var krevende å utføre intervjuene, jeg kjente at jeg brukte min fagkunnskap både 

teoretisk og ikke minst den tause kunnskapen jeg har opparbeidet meg over flere år. 

Siden intervjuguiden med hensikt var satt opp med tema for å få historier, krevde det 

mer av meg som intervjuer. Det varierte hvor mye jeg stilte oppfølgingsspørsmål, noen 

deltagere krevde flere spørsmål enn andre. Jeg kan ikke forklare årsaken til dette, jeg 

måtte føle på den andres behov. Det som var likt i alle intervjuene var det at det var 

veldig vanskelig å få deltakerne til å fortelle i begynnelsen av intervjuet, mens de var 

vanskelige å stoppe i slutten. Flere av deltakerne kom med tilleggs historier etter at jeg 

hadde slått av opptaket. De ble skrevet ned med tillatelse fra deltakeren. 

 

Deltakerne ble i forkant informert om at dette prosjektet har meldeplikt og er meldt inn 

til Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) på elektronisk meldeskjema. 

Sammen med meldeskjema ble det også sendt inn en prosjektskisse, intervjuguide, 

informasjonsskriv og samtykkeerklæring som skulle brukes i forkant av intervjuene. 

Prosjektet ble godkjent i mai 2014. 

 

Deltakerne skrev under på samtykkeerklæringen etter at de hadde fått informasjon om 

hvordan dataene de ga meg skulle brukes. Det ble gitt informasjon om hvordan dataen 

skal brukes i informasjonsbrevet. Det ble videre gitt en mer detaljert informasjon 

muntlig i forkant av intervjuet. Jeg fortalte at deltakerne ble anonymisert med tallkoder i 

studien. Videre ble stedsnavn og andre ting som kunne knyttes til deltakeren byttet ut 

med X i studien.  

Deltakerne fikk informasjon om min taushetsplikt og hvordan de aktuelle dataene blir 

lagret og bearbeidet.  De ble fortalt at lydopptaket ble slettet umiddelbart etter at jeg 

hadde skrevet ned intervjuet ordrett. I den nedskrevne utgaven av intervjuet ble 
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deltakerne anonymisert med fiktive navn og bokstavkoder. Det anonymiserte skrevne 

intervjuet ble så lagret på et sikret område på dataen. All informasjon som har vært 

lagret nedlåst i arkiv under arbeid med studien vil når studien er ferdig bli makulert. 

Etter at deltakerne hadde fått denne informasjonen fikk de skrive under på at de 

samtykker til å delta i studien. Deltakerne ble så fortalt at de, selv om de hadde skrevet 

under på samtykkeskjema, når som helst kunne trekke seg fra studien.  

 

Jeg ba om lov til å ta kontakt med deltakerne etter intervjuet hvis det var behov for 

tilleggsinformasjon eller hvis det var noen svar som var uklare. Etter at intervjuet var 

ferdig tok jeg en kort oppsummering som deltakeren bekreftet.  Jeg opplyste også om 

rettighetene deltakeren har i forhold til å kunne trekke tilbake sitt samtykke når 

vedkommende måtte ønske det. Deltakerne fikk tilbud om å få tilsendt en kopi av 

intervjuet i papirversjon etter transkripsjon, to av deltakerne ønsket det og har fått det 

tilsendt. 
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3.4.2 Intervju 

Det er brukt kvalitativt forskningsintervju i denne studien. I et kvalitativt 

forskningsintervju produseres kunnskap sosialt, det vil si at det er en interaksjon mellom 

intervjuer og intervjuperson. Ved å samle data ved hjelp av et kvalitativt 

forskningsintervju går en utover det og mekanisk overholde regler, men er avhengig av 

intervjuers ferdigheter og personlige vurderinger med hensyn til hvordan spørsmålene 

stilles (Kvale og Brinkmann, 2012). 

Intervjuene er lagt opp etter tema, og jeg har en intervjuguide som inneholder de 

temaene som jeg ønsker å samtale rundt. Det å kunne ha tema er en fordel når en skal 

samle inn data for å produsere kunnskap. Spørsmålene vil da være forskjellige, de vil 

variere alt etter hva intervjuer ønsker å vite, eller om det er spontane historier om den 

enkeltes livsverden, eller om det intervjuobjektet sine meninger om et tema (Kvale og 

Brinkmann, 2012). 

Samtalen har som formål å innhente beskrivelser av intervjupersonens livsverden med 

henblikk på fortolkning av meningen med de fenomener som blir beskrevet (Kvale og 

Brinkmann, 2012).  

 

På forhånd er det utarbeidet en intervjuguide (se vedlegg) slik at en vil ha noen faste 

temaer å forholde seg til, det vi kaller et halvstrukturert intervju. Ved ikke å ha faste 

spørsmål er det intervjuer som må ta hensyn til at deltakeren kan gi informasjon som går 

i dybden, og at de kan formidle sin opplevelse til den som intervjuer. Under hvert tema 

er det åpne spørsmål, slik at informanten må svare med mer enn ja/nei svar. Det gjør det 

lettere for deltakeren å svare mer utdypende, og intervjuer kan få utfyllende svar.  

 

Hensikten med intervjuet er å få informanten til å fortelle med egne historier, beskrive 

hendelsene med egne ord og meninger.  Historiene kan dukke opp spontant eller 

intervjuer kan forsøke å fremkalle disse ved hjelp av oppfølgende spørsmål, som for 

eksempel, hva tenkte du da, eller kan du beskrive hva du følte da.  

Når det så ofte forekommer historier, underbygger det oppfatningen at fortellinger er en 

av de naturlige kognitive og språklige formene, som mennesker forsøker å organisere og 

uttrykke mening og kunnskap gjennom (Kvale og Brinkmann, 2012). Det er deltakerens 
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opplevelser som blir gjenopplevd gjennom historiefortellingen, dette kan skape en ny 

ramme som kan bidra til at opplevelsen og erfaringen endrer seg. Likevel behøver ikke 

historien å være mindre sann enn da deltakeren opplevde den. Historien til deltakeren 

kan også bli preget av mine oppfølgingsspørsmål, stemninger, tid og rom.  

 

Det er viktig å forholde seg nøytral til deltakerens fortellinger, for og unngå å påvirke 

historiefortelleren. La deltakeren bruker egne ord og uttrykke egne meninger (Kvale og 

Brinkmann, 2012).  

Fordelen ved et intervju er at en kan være mer fleksibel og på denne måten klare å fange 

opp underliggende faktorer som kan være viktige for studien. Som intervjuer kan en 

også fange opp stemninger i rommet samt deltakerens forskjellige uttrykk og 

kroppsspråk.  Man kan også motivere og oppklare misforståelser underveis.  

 

Intervjuet ble tatt opp på lydfil ved hjelp av nettbrett, og lagret midlertidig. Navnet til 

deltakeren ble erstattet med et tall før lagring slik at den enkelte ble anonymisert. 

Intervjuene hadde en varighet fra 20 minutter til 35 minutter. Noen deltakere hadde flere 

historier enn andre. Under intervjuet og før opptaket ble stoppet, fikk deltakeren 

spørsmål om det var noe spesielt de ønsket å fortelle enten det var negativt eller positivt. 

Underveis i intervjuet ble stikkord notert når det dukket opp ting av betydning. De var 

til hjelp i etterkant av historiene, en kunne da stille spørsmål om ting som kunne være 

viktige og utfyllende. Da unngikk jeg å avbryte midt i historien, stadige avbrytelser av 

deltakeren sine fortellinger kan virke forstyrrende. Jeg var også bevisst på å legge inn 

pauser under intervjuet slik at deltakeren fikk tid til å tenke seg om.  
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3.4.3 Deltakere 

Hensikten med denne studien er å kunne oppnå en bedre forståelse av den enkeltes 

opplevelse ved kjøp av bolig, derfor vil ikke fokuset være på om de har en psykisk 

lidelse, rusproblematikk eller er flyktninger, fordi det vil begrense antallet med 

deltakere. 

Det er den enkelte deltaker sin opplevelse av egen helse som har fokus i denne studien, 

det vil derfor ikke være avhengig av om deltageren har en diagnose. Kriteriet vil være at 

vedkommende har kjøpt egen bolig ved hjelp av startlån, eventuelt tilskudd og mottar 

bostøtte. Deltageren må ha varig lav inntekt, enten trygd eller lav arbeidsinntekt.  

Første steg i datainnsamlingen var å finne deltagere i det kommunale arkivet over 

startlånsmottakere. Det er leder for kommunens boligkontor som har valgt ut deltagerne, 

ut i fra følgende kriterier: 

 Stort startlån, slik at de kommer inn i gruppen for vanskeligstilte. 

 Jevn fordeling av alder og kjønn. 

 De har bodd i boligen lenger enn 3 måneder. 

Det ble funnet 5 deltakere, disse ble kontaktet på telefon med forespørsel om å delta og 

litt informasjon om hva prosjektet gikk ut på. Det ble et frafall på 1 person etter 

telefonhenvendelsen. Det ble sendt ut informasjonsbrev til 4 personer, og det ble etter 

det et frafall på enda en person. Det ble funnet 2 nye deltakere som fulgte samme 

prosedyre, denne gangen uten frafall.  

I informasjonsbrevet står det at jeg tar kontakt med deltaker etter at de har mottatt og 

lest informasjonsbrevet for å avtale tid og sted for intervju. Da har deltakeren fått tid på 

seg til å vurdere hva prosjektet går ut på og har ut i fra det en mulighet til å tenke ut 

mulige spørsmål til intervjuet. 

Jeg tok kontakt med deltakerne på telefon en stund etter at de hadde mottatt 

informasjonsbrevet, da avtalte vi hvor og når vi skulle møtes. Det var deltakerne selv 

som bestemte hvor intervjuet skulle finne sted, noe som kan ha en stor betydning i 

forhold til deltakerens følelse av å være i trygge omgivelser.  
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Deltakerne skrev under på erklæring i 2 eksemplarer der de samtykker til å delta, før 

intervjuet begynte, de fikk et eksemplar og jeg beholdt et eksemplar. 

 

For å få en nærhet til deltakerne har jeg valgt å gi de fiktive navn, dette for å gjøre det 

lettere å lese men også for å ivareta anonymitet. 

Ali er flyktning og har kone og har mange barn, han snakker forholdsvis bra norsk. 

Både han og konen har fått deltidsjobber som også er sesongbetont, de er ikke fast 

ansatt. Ingen av dem har noe utdanning, så de har derfor ikke så store muligheter på 

arbeidsmarkedet.  

Jens er den eldste av deltakerne han har vært uføretrygdet nesten hele sitt voksne liv. 

Han er enslig, og har ingen barn. Han vokste opp på barnehjem og har lite kontakt med 

familien. Han har en forlovede som har barn, selv om de ikke bor sammen så har de 

daglig kontakt. 

Per er nå LAR pasient han har uføretrygd, enslig og uten barn. I tillegg har Jens også en 

diagnostisert hjernesvulst. Jens har en god del familie i nærheten som han ofte er i 

kontakt med. 

Kari har uføretrygd, hun har psykiatrisk diagnose. Hun er enslig uten barn, men har 

familie i nærheten som stiller opp og hjelper henne ved behov. 

Mona har uføretrygd på grunn av en medfødt somatisk lidelse, men har også andre 

lidelser i tillegg. Hun er enslig, men har også familie like i nærheten som hjelper til ved 

behov.  

 

Deltakerne er alle i gruppen som er definert som vanskeligstilte og kvalifiserer til 

startlån.  De har også bodd en tid i boligen de har kjøpt for startlånet, de har også store 

startlån, ikke bare 15 % av kjøpesummen som er ganske vanlig å gi til for eksempel 

unge i etableringsfasen. Fire av de fem deltakerne har uføretrygd, den femte har varig 

lav inntekt.  Alderen på deltakerne er i gjennomsnitt på ca. 35 år. 
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3.4.4 Transkribering 

Intervjuene ble renskrevet direkte fra lydfilen, ganske raskt etter at intervjuet var 

foretatt.  Deretter ble alle intervjuene lest grundig for å få et helhetsinntrykk, for så å bli 

delt opp i hovedtemaer.  Det er deltakerens historier jeg ønsker å analysere, det er derfor 

viktig å ivareta helhetsforståelsen på best mulig måte.  

Alle intervjuene ble transkribert ordrett av fra nettbrettet, deretter er lydfilene blitt 

slettet. I de skriftlige versjonene av intervjuene har deltakerne fått oppdiktede navn for å 

ivareta personvernet. Alle adresser, navn, stedsnavn og andre ting som på noen måte 

kan identifisere deltakeren er byttet ut med XXXX i papirversjonen. De skrevne 

intervjuene blir lagret på et passord beskyttet område på dataen.  

 

Det er jeg som har transkribert intervjuene, umiddelbart etter at intervjuene er foretatt. 

Grunnen til det er at det ofte i en intervjusituasjon skjer mye mer enn selve ordene i en 

historie, ofte er det forskjellig stemning i rommet, deltakeren kan uttrykke mye med 

kroppsspråk eller uttrykk som kan være motstridende til hva som uttales. Dette kan 

være viktige momenter som kan ha stor betydning når en skal etterstrebe det å kunne 

ivareta helhetsforståelsen av historiene. Derfor prøvde jeg å gjengi dette med å beskrive 

kroppsspråk, stemning og andre uttrykk skriftlig så godt som mulig. Det ble en god 

hjelp når intervjuene skulle analyseres. 
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3.4.5 Analyse 

Jeg har valgt å bruke hermeneutiske fortolkningsprinsipper, der jeg vil bruke en 

kontinuerlig frem og tilbake prosess mellom deler og helhet, den hermeneutiske sirkel. 

Utgangspunktet er ofte en uklar og intuitiv forståelse av teksten som helhet, hvis en 

fortolker forskjellige deler av teksten for deretter å sette disse tilbake i ny relasjon til 

helheten. I hermeneutisk tradisjon blir denne sirkulasjonen en spiral som stadig åpner 

for en stadig dypere forståelse (Kvale og Brinkmann, 2012).  

For å få et helhetsinntrykk ble alle intervjuene studert nøye etter at jeg hadde skrevet de 

ned i papirversjon. Det ble 36 sider til sammen, og det tok tid å få et helhetsinntrykk. 

Etter å ha lest alle 5 intervjuene flere ganger fant jeg følgende hovedtema som er svar på 

tema ut ifra intervjuguiden:   

 Alle informantene opplevde det som en positiv opplevelse å kunne kjøpe egen 

bolig. 

 De hadde ikke noen forventninger om at de noensinne ville bli i stand til å kunne 

kjøpe egen bolig, fordi de hadde uføretrygd og dermed hadde de liten mulighet 

for å kunne få en fast arbeidsinntekt. 

 Alle informantene så på kjøpet av bolig som en helsegevinst. De mente selv at 

de hadde bedre helse etter at de hadde kjøpt egen bolig. 

 Det er viktig at de selv kunne bestemme stedet de ønsket å bo. 

 Ingen av informantene ønsker eller har planer om å selge boligen sin. 

Disse fem hovedtemaene vil bli utgangpunktene i funndelen og drøftingsdelen. Deretter 

ble alle utsagn sortert inn under enhetene, noen utsagn kunne brukes i mer enn et tema. 

Jeg delte alle aktuelle utsagn inn i de aktuelle temaene, og samlet alt i et dokument slik 

at det skulle bli lettere å tolke alle utsagnene.  

Intervjuguiden var basert på at den enkelte deltaker skulle fortelle sine egne historier, 

dette var gjort i den hensikt å kunne få fange opp deltakerens opplevelse. Etter å ha 

tydet historiene flere ganger dukket det opp svar som jeg ikke hadde forventet i 

utgangspunktet. Da det dukket opp nye svar gikk jeg tilbake i alle utsagnene for å lete 

etter flere utsagn som kunne passe inn sammen med det nye svaret. Dette var en prosess 

som førte til at det til slutt ble en helhet i historiene. 
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I funndelen blir alle funnene presentert i en bearbeidet og tolket utgave med 

utgangspunkt i de fem temaene. Jeg har også tatt med noen av utsagnene til deltakerne, 

det er fordi disse utsagnene er så tydelig knyttet til svarene, og fordi det gir deltakerne 

en mulighet for å vise at det er de som uttrykker sine opplevelser i denne studien.  
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3.5 Metodekritikk. 

Malterud (2013) sier at forskning på tvers av metodetradisjoner er at det handler om en 

systematisk og refleksiv prosess der kunnskapsutviklingen kan etterprøves og deles, 

med en ambisjon om overførbarhet av funnene ut over den sammenhengen der den 

enkelte studien ble gjennomført (Malterud, 2013). 

 

Det kan være at jeg ikke klarer å være refleksiv nok, siden jeg har jobbet innen dette 

feltet i lang tid. Jeg har også en førforståelse som er nært knyttet til feltet, noen som kan 

være med på å påvirke resultatet. Jeg har gjort både intervju og analyse selv, det kan 

medføre at resultatet blir preget av for lite refleksjon. Det kan også være en fordel å 

gjøre intervjuene selv siden jeg har kjennskap til dette feltet fra før, dermed kan jeg ha 

fått en mer dyptliggende kunnskap enn hvis feltet hadde vært fremmed for meg. 

 

Denne studien har bare fem deltakere, det vil i liten grad kunne bidra til at svaret er det 

samme hos resten av befolkningen generelt. Det er lite eller ingen forskning på akkurat 

denne problemstillingen, så det vil nok kreve mer forskning innen dette feltet for å 

kunne si at funnene har et resultat som er endelig, det vil kreve mer forskning om 

emnet. 

 

Min forforståelse kan også ha hatt en innflytelse på utformingen av intervjuguiden og på 

spørsmålene som ble stilt. Jeg har ikke hatt noen kontakt med deltakerne i forkant av 

studien, og har dermed ikke noen relasjon til deltakerne. Dette kan ha bidratt til at 

deltakerne ikke gir så dyptgående informasjon som vedkommende kanskje hadde gjort 

hvis jeg hadde hatt en langvarig relasjon med dem i forkant. 

 

Malterud (2013) mener at vi har blinde flekker som gjør at vi ikke alltid ser de spor som 

vi selv har lagt ut.  Jeg har i denne studien nærhet til feltet, noe som kan vanskeliggjøre 

det å ha kritisk refleksjon. Det ble da viktig å stille spørsmål underveis i studien, og å få 

innspill fra andre som ikke har den samme nærheten til studien. Jeg har drøftet 

problemstillinger, som har blitt anonymisert, underveis med medstudenter, kolleger og 
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veileder. Når en har nærhet til studien må en være på vakt ovenfor nærhet og for mye 

involvering, men på den andre siden kan det være en fordel å ha innsidekunnskap 

(Malterud, 2013).  Det har derfor vært konstruktivt for meg å kunne få innspill fra andre 

for å få et nyansert syn på problemstillingene. 

 

Ulempene ved intervju er at det er tidkrevende, en må beregne lang gjennomføringstid.  

Det er også arbeidskrevende å transkribere alle intervjuene. Det er heller ikke alltid en 

får svar på det en i utgangspunktet ønsket svar på. 

 

Dette er en kvalitativ oppgave som har til hensikt å gi en dypere forståelse av et 

fenomen, derfor synes jeg det er vanskelig å validere de funnene som er gjort. Validitet 

blir definert som en sannhet, riktighet og styrke. Validitet i samfunnsvitenskapene 

handler om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det en skal undersøke (Kvale og 

Brinkmann, 2012).  Men ut i fra den erfaringen jeg har gjort vil jeg påstå at det hadde 

vært vanskelig å oppnå de samme funnene på en annen måte. Jeg brukte mye av min 

fagkunnskap under intervjuene, noe som ville vært vanskeligere å bruke ved et 

spørreskjema.  

  

I denne studien er det uklart i hvor stor grad funnene kan overføres til andre 

sammenhenger, siden målet er først og fremst å belyse den enkeltes deltakers 

opplevelse, samt gi meg en bedre forståelse. Jeg synes det var vanskelig å kunne 

kontrollere, eller påstå at den kunnskapen jeg samlet inn var sannheten. Den var brukbar 

siden jeg faktisk hadde oppnådd en dypere forståelse etter at jeg hadde sortert funne 

mine. 

 

I denne studien var hensikten å belyse et spesielt tema, og produsere bedre kunnskap om 

dette temaet. Når en bruker intervju som datainnsamlingsmetode er det viktig å følge de 

regler som foreligger i forhold til å kunne validifisere dataen som er produsert. I denne 

studien er intervjupersonens troverdighet sjekket i forhold til at det er brukt offentlige 

arkivet i utvelgelsesfasen og vi vet derfor med sikkerhet at denne gruppen oppfyller 

kravene til å være informant. Videre er det brukt samme intervjuguide til alle 
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informantene, og på slutten av intervjuet er det foretatt en oppsummering som 

informanten har bekreftet.  

 

Reabilitet har med forskningsresultatenes konsistens og troverdighet å gjøre.  Reabilitet 

behandles ofte i sammenheng med spørsmålet om hvorvidt et resultat kan reproduseres 

på andre tidspunkter av andre forskere. Dette har å gjøre med om intervjupersonen ville 

endre sine svar i et intervju med en annen forsker (Kvale & Brinkmann 2012).  I denne 

sammenhengen ser jeg tydelig at utfallet av intervjuene ville bli et helt annet hvis en 

person uten min utdanning og erfaring fra dette feltet ville utført disse intervjuene. Når 

intervjuguiden er basert på tema krever det at en følger opp med spørsmål underveis, og 

det kan bli vanskelig å stille de rette spørsmålene uten innsikt og forståelse av temaet. 

 

Siden dette foreløpig er en relativt liten gruppe som har blitt intervjuet så er det ikke 

nok til å si at det har nok reabilitet. Men det er likevel et resultat som er enstemmig hos 

alle informantene, nemlig at det er en positiv opplevelse å kunne eie egen bolig, og det 

at de alle klarer å betale avdrag.  
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4. Funn 

Etter at funnene var blitt analysert og bearbeidet, ble de sortert under fem kapitler. 

Kapitlene tar utgangspunkt i de hovedtemaene som ble funnet. 

 

4.1 Gleden over å eie egen bolig. 

Alle deltakerne tilhører gruppen vanskeligstilte, og har fått tildelt høye startlån. 

Samtlige har kjøpt bolig på det åpne markedet i vanlige nabolag. De har selv valgt 

hvilken bolig de ville ha og har dermed hatt stor innflytelse på egen sosiale arena.  

På spørsmålene rundt hvilken hjelp de har fått om hvordan de har opplevd denne 

hjelpen, så svarer alle at det har vært positivt. De forteller også de har fått veldig god 

hjelp og oppfølging fra kommunen, venner og familie.   

 

Alle deltakerne sa at det var en positiv opplevelse å kunne kjøpe egen bolig. De fortalte 

at den praktiske prosessen med søknader, visninger, kontraktskriving og alt som følger 

med et boligkjøp var slitsom, men de mente at det var positivt. De forteller at de fikk 

god hjelp fra familie, venner, eiendomsmegler og kommunalt ansatte. De forteller om 

mye papirer og diverse andre praktiske ting som måtte ordnes, men de mente at selv om 

det var slitsomt der og da, så var det verd det.  

Deltakerne har tidligere leid bolig, og har i svært liten grad hatt anledning til å sette sitt 

særpreg på boligen. Som en av informantene sier: 

Ali: Det er stor forskjell, barna hadde liten plass nå har de masse plass. Et av 

barna har begynt å gå, så han går hele tiden i stue og kjøkken. Ja vi er glade. Så 

nå har vi begynt å male i leiligheten vår, det kunne vi ikke gjøre når vi bodde i 

kommunal leilighet. Der måtte vi ringe til kommunen hver gang det var noe galt 

og vi måtte vente i flere dager før det ble fikset. Men nå har vi egen leilighet, 

hvis du maler så er det din hvis du fikser så er det din, hvis noe er ødelagt så er 

det din, vi må passe på og vi må fikse det selv, når vi har penger. 

Denne deltakeren viser tydelig både med ansiktsuttrykk og kroppsspråk at både han og 

familien har det veldig bra nå, informanten smiler når han forteller dette.  Barna har fått 

bedre plass å boltre seg på, det er en et hjem de kan vokse opp i og får anledning til å ha 
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tilhørighet til et nabolag. Familien kan også sette sitt preg på boligen slik at det blir en 

personlig atmosfære som de alle kan trives i. 

 

Alle deltakerne formidler med åpenbar glede over at de kan pusse opp hjemmet sitt og 

sette sitt eget særpreg på det, de kan mer identifisere seg med andre som eier egen bolig. 

De har en mulighet for å kunne skape sitt eget hjem, der en kan oppleve trygghet og 

kunne utføre sine daglige rutiner. Når jeg spør en av deltakerne om han vil anbefale 

andre til å søke boligsosiale virkemidler svarer han følgende: 

 Per: Ja, hvis de er stabile, det kan ikke være en rusmisbruker som går og henter 

medisiner hver dag, de må være stabile nok til å kontrollere sin egen økonomi. 

Jeg vet om folk som ikke har vært stabile og har fått lån og det har gått rett i dass. 

De har tatt lån i sammen med folk som har vært totalt ustabile og som har ødelagt 

alt for dem. Det er ikke så mange men jeg vet om et par. Så de har det nok ikke 

gått så bra med. 

Deltakeren opplever seg selv som stabil og har kontroll over egen økonomi. Det å kunne 

ha egen bolig gjør at vedkommende identifiserer seg med det å være stabil. Per er 

tydelig på at han har startet et nytt liv etter at han kjøpte egen bolig. Han ville vekk i fra 

det nabolaget der han leide kommunal bolig i tidligere. Han sier også at han var litt redd 

i begynnelsen da det var noen kommunale utleieboliger like i nærheten, men det har gått 

veldig bra. Han hadde dårlig erfaring med å ha tette relasjoner med naboer som var 

aktive innen rusmiljøet. Det var vanskelig for han å forholde seg til dette miljøet etter at 

han selv ble rusfri. Han har valgt og ikke å ha noen kontakt med de som leier i de 

kommunale leilighetene i nærheten av der han har kjøpt bolig.  

 

Det er også tydelig å se at samtlige av deltakerne har håp og planer inn i fremtiden. Som 

noen av dem forteller med glede og smil: 

Kari: Jeg vil slå sammen badet og vaskerommet, da kan jeg ha både dusj og bad. 

I første leiligheten hadde jeg det og det var herlig. Har savnet det og spesielt 

etter at jeg begynte å trene, for noen ganger får jeg vondt i bena, og da er det 

godt med badekar. Jeg får se om det blir neste år eller året etter.  

 



 

53 
 

Jens: Jada, nå holder jeg på å male huset utvendig. Høsten og vinteren så har 

jeg tenkt å holde på inne. 

 

Alle deltakerne sier at de finner stor glede i å sette sitt særpreg på boligen sin, og at 

dette oppleves som positivt. De ser også på det å kunne eie bolig som et tegn på 

normalitet, og det gir selvtillit og mestringsfølelse. Deltakerne sier at de ikke hadde 

noen forventninger til å kunne ha den muligheten til å kjøpe egen bolig. De var ikke i 

stand til å ha arbeidsinntekt på grunn av sykdom, og det var en tilstand som var varig. 

På grunn av det identifiserer deltakerne seg med en gruppe som ofte må leie bolig hele 

livet. Livet har tatt en positiv endring for deltakerne når de er blitt i stand til å eie egen 

bolig. De opplever større grad av mestring og identifiserer seg ikke lenger med 

vanskeligstilte. Når de har fått kjøpt egen bolig identifiserer de seg i større grad med 

ikke vanskeligstilte.  

 

Når jeg kommenterer at deltakeren har det fint så svarer vedkommende tydelig stolt:   

Mona: Latter, jeg vet ikke men det har noe med hvordan vi kler oss, men huset 

mitt gjenspeiler min personlighet. Jeg har bodd alene her i 5 år, og det er ingen 

som får meg ut herfra.....latter... det skal mye til.  

De har fått en mulighet til å sette sitt personlige preg på boligen, og kan vise dette til 

verden. Det å eie egen bolig gir dem verdighet og de sier at de er stolte av å vise frem 

boligen sin. 

 

En viktig faktor for alle deltakerne er at de har hatt mulighet til selv å kunne velge 

nabolag, så langt det har vært økonomisk mulig. Følgende kommentarer fra to av 

deltakerne belyser dette: 

Ali: Der jeg bodde før hadde jeg 3 utlendinger fra samme land til naboer, så vi 

lurte på hvordan det ville gå når vi skulle ha norske naboer, men det har gått 

veldig bra. 

Per: Ja, det er et par greie folk, det er spesielt en eldre mann som jeg går til og 
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spør han om råd og sånn. Første dagen så var det dette med bossdunker, jeg så 

det var en dame der så gikk jeg rett bort og spurte henne. Jo jeg kunne bare 

hente meg 2-3 dunker, sa hun, og at det var søppeldag på mandager, som er i 

morgen. Hun sa at jeg kunne hente 3 etter tømming og skrive husnummeret mitt 

på dem. Så de 2 har jeg god kontakt med.  Jeg har jo snakket med de andre og, 

men det er liksom de 2 som er lettest å ha med å gjøre.  

De har alle en erfaring bak seg i forhold til nabolag noen gode, men de fleste av 

deltakerne har erfaringer som ikke er åpenbart positive. 

Per: Eg leide i en kommunal leilighet før, og det var kommunale leiligheter på 

sida og under meg. Det var masse styr med folk som kom på døra og skulle låne 

både den eine og det andre. Eg sa at eg ikke ville ha noe med dem og gjøre, men 

de kom igjen og igjen, så eg fikk ikke fred. 

Kari: For der jeg bodde i den leiligheten, jeg likte meg egentlig veldig godt, men 

det var litt mye bråk da huseieren var på sjøen og eldste sønnen var hjemme. 

Samtlige av deltakerne er fornøyd med å kunne kjøpe egen bolig, og det er en vesentlig 

forbedring i forhold til å måtte leie bolig. 
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4.2 Boligeie styrker menneskets egenverd. 

Tre av deltakerne har fått en eller annen form for tilbakebetaling eller erstatning, noe 

som har gitt dem en mulighet til og enten kvitte seg med gammel gjeld eller å ha en 

liten egenkapital. 

De deltakerne som har fått uføretrygd i ung alder, og de sier og viser at de opplever det 

som et nederlag. 

 Jens: Jeg er trygdet, det er vel derfor jeg har fått startlån, sikkert.  

 Kari: jeg er uføretrygdet og jeg så på det som et nederlag. 

Mona: Jeg ble alene for noen år siden, så da flyttet jeg hjem til familie. De 

foreslo at jeg kunne kjøpe hus, og jeg sa at det hadde jeg ikke råd til. Familien 

tilbød seg å hjelpe og foreslo å søke startlån i kommunen, siden jeg hadde de 

kriteriene som lå til grunn for å få det. Så jeg gikk ikke til banken men prøvde 

kommunen først for jeg vet at jeg hadde rett på det, og fikk det innvilget ..som 

sagt. 

Deltakerne som er uføretrygdet viser tydelig at de opplever det som et nederlag. En av 

deltakerne hadde prøvd seg med en jobb, men måtte slutte, noe som tydelig har hatt en 

negativ innflytelse på livet hennes. Hun forteller at hun har også har prøvd alternative 

tiltak for å prøve å klare seg i en jobb, men har måttet gi opp da det har blitt for tøft på 

grunn av sykdom.  Denne deltakeren søkte først vanlig husbanklån på en leilighet 

gjennom en lokal utbygger, siden hun hadde en del i egenkapital, men fikk avslag med 

begrunnelsen at hun ikke hadde arbeidsinntekt. Dette var veldig tungt å godta, og det 

var vanskelig å skjønne hvorfor siden hun hadde fast trygd. Da hun spurte utbygger 

hvorfor fikk hun til svar at de hadde sine retningslinjer som de måtte forholde seg til og 

det var at en måtte ha arbeidsinntekt. Hun var derfor lite motivert til å søke startlån 

gjennom kommunen, hun trodde ikke at hun ville få noe lån etter denne negative 

erfaringen. Det var familien som motiverte og hjalp henne til å søke. Det ble en stor 

overraskelse for henne da hun fikk boliglånet. 

Kari: Men så kom denne etterbetaling og da sa søsteren min at jeg kanskje 

kunne kjøpe bolig. Vi søkte hos en lokal utbygger siden jeg hadde egenkapital 

men jeg hadde ikke jobb og fikk derfor avslag fra husbanken.  
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Mona sier også at hun ble overrasket over å få et så stort boliglån, mener er veldig glad 

og takknemlig: 

Mona: For meg har kommunen fungert hammeren og jeg hadde spikeren, jeg 

ville ha dette huset og fikk det de slo inn spikeren. Uten det lånet kunne jeg aldri 

ha eiet et hus i hele tatt. Så jeg takker han der oppe og kommunen i dag. 

De sier at opplever større grad av mestring og identifiserer seg ikke lenger med 

vanskeligstilte. Når de har fått kjøpt egen bolig identifiserer de seg i større grad med 

ikke vanskeligstilte. Å få innvilget et så gunstig lån og kanskje tilskudd i tillegg, kan 

bidra til at vedkommende klarer å betale ned på boliglånet selv med uføretrygd.  

 

Alle deltakerne har fått hjelp og informasjon om boligsosiale virkemidler fra venner og 

familie. Det er også det nære nettverket som har motivert dem til å søke om lån og 

tilskudd. De sier at de trengte en del overtalelse, da de ikke selv hadde noen tro på at det 

var en mulighet for dem å kunne kjøpe egen bolig. For tre av deltakerne var det at de 

fikk enten en etterbetaling av trygd eller en erstatning, som gjorde det mulig å kunne ha 

en startkapital. De mener selv at de ikke hadde våget å tenke på å ta opp så mye lån eller 

i det hele tatt å søke uten denne egenkapitalen. 

De sier alle at de er heldige som fikk alle lånene, og ble i stand til å kjøpe bolig selv om 

de i utgangspunktet var innstilt på å måtte leie bolig resten av livet. 
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4.3 Betydningen av å bestemme hvor man skal bo. 

Før de kjøpte bolig selv har deltakerne leid bolig, 3 av 5 har leid kommunal bolig, 2 har 

leid privat. Det å leie privat opplevdes som utrygt og ustabilt, både i forhold til å bli 

oppsagt fra leieforholdet og det at en må forholde seg til privat utleier. De mente det var 

mer ustabilt enn å leie kommunal bolig. 

De deltakerne som hadde leid kommunal bolig sier at de hadde liten innflytelse over 

hvor de ønsket å bo, de måtte ta imot den kommunale leiligheten som var ledig, på det 

private markedet må de også ta det som var ledig og mest prisgunstig. I denne 

kommunen er det et presset leiemarked noe som medfører en høy leie på det private 

markedet.  De kunne heller ikke velge nabolag, noe som alle deltakerne sier er av stor 

betydning. Det hadde ikke stor betydning den forstand at de trenger å ha tette bånd og 

kontakt med naboene, men det betydde mye i forhold til identitet og den innflytelsen et 

dårlig nabolag kan ha på det daglige livet. De sier at det var greit å kunne fortelle andre 

hvor de bodde uten å føle seg skamfulle. 

 

Fire av de fem deltakerne valgte å kjøpe bolig i nærheten av nærpersoner og familie. 

Flere av deltakerne er avhengig av å få hjelp fra familien både i forhold til motivasjon, 

men også praktisk hjelp til å fikse og pusse opp i boligen. Betydningen av å ha familie 

og andre i nærheten er stor, og deltakerne forteller at dette har en positiv innvirkning på 

dagliglivet deres: 

Kari: Så har jo far min, bror min og svogeren min sagt de skal hjelpe meg, men 

jeg kan ikke mase på dem, når de har lovet å hjelpe så tar de det sånn dann og 

vann, det rommet som skal fikses. 

Per: Ja, men de bor i noen km fra meg. Men far min er flyttet vekk så jeg har 

ikke kontakt med han, men jeg har kontakt med besteforeldre.  Jeg har mest 

kontakt med familien på mor sin side, jeg er på besøk hos disse besteforeldrene 2 

ganger i uken og steller for dem, de begynner å bli gamle og syke.  

 

 

For Per er det også viktig å kunne bidra tilbake til familien. Han føler at han er til nytte 
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og stiller opp to ganger i uken for å hjelpe besteforeldrene sine. Dette er med på å styrke 

hans identitet og selvtillit. Ved å bo i nærheten av familien trenger en ikke bare å motta 

den nødvendige hjelpen, men en kan også yte noe tilbake. Deltakerne opplever det å 

kunne ha en relasjon med familien som går begge veier som en faktor som styrker deres 

selvfølelse.  

 

Alle deltakerne legger stor vekt på nærhet til familie, og det å ha god kontakt og få hjelp 

og støtte fra den. Nærhet og støtte fra familie og nære venner er viktigere enn å ha 

nærkontakt med naboer.  Likevel sier alle at de trives i nabolaget sitt, men at de ikke 

deltar i velforeninger og lignende.  

 

En av deltakerne oppgir at hun ikke vil delta på styremøter i borettslaget da hun er redd 

for at det skal medføre konflikter. Hun har dårlig erfaring i forhold til styrer og vil 

derfor ikke delta. Men hun har hørt at det skal være bra folk som sitter i styret. En 

deltaker oppgir dårlig helse som grunn til og ikke å involvere seg i velforeningen. De 

har alle en positiv kontakt med naboene, det vil si at de hilser og snakker om 

dagligdagse ting.  Men ingen av sier at de har en sterk relasjon til noen av naboene. Alle 

deltakerne forteller derimot om en god relasjon til familien.  

 

Det er variabelt hvor mye deltakergruppen har av sosial samhandling med naboene. 

Likevel er de opptatt av at nabolaget deres holder en bra standard.  De er bekymret over 

å få naboer som lager bråk. De ønsker ikke å bli identifisert med de som kan være et 

problem for nabolaget, de sier at de ikke ønsker å bli sett på som de som ikke klarer å 

forholde seg til naboer og andre på en normal måte. Kari sier følgende: 

Kari: Hvis jeg hadde fått en kommunal bolig så hadde de jo sett at jeg var en 

normal person, jeg er ikke sånn høyt og lavt. Det er ikke noe trøbbel med meg…. 

 

 

En annen deltaker har valgt å kjøpe hus som ligger for seg selv, han sier at det ikke er 
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fordi han er usosial men han trives ikke når folk kan se rett inn til han.  Han sier at han 

trenger litt avstand og liker å kunne ha det fritt rundt seg. Han bekymrer seg litt i 

forhold til at de kanskje skal bygge noen nybygg et stykke ifra han. 

 

De har alle en forskjellig oppfatning i forhold til avstand og relasjon til hvordan 

nabolaget skal være og hvor mye kontakt de ønsker med naboene, men de har en ting til 

felles og det er at de vil ha et sosialt akseptabelt nabolag som de kan identifisere seg 

med. De har alle vektlagt dette når de har valgt ut hvilken bolig de ønsker å kjøpe. De 

mener også at de boligsosiale virkemidlene er med å tilrettelegge for at de kan ta disse 

betydningsfulle valgene. Det har vært veldig viktig for alle deltakerne å kunne velge 

hvor de skulle kjøpe bolig. 

De var glade for at de boligsosiale virkemidlene var tilrettelagte slik at de selv kunne 

bestemme bosted. 
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4.4 Helsefremmende betydning i å eie egen bolig.  

På direkte spørsmål fra intervjuer svarer alle fem at de har bedre helse nå etter at de 

kjøpte bolig. Jeg har fått fortellinger om den enkeltes helse både før og etter 

boligkjøpet. Dette blir en del biter som jeg må sette sammen for å se en helhet i 

informanten sin egen opplevelse av sin helse.  

 

De mener alle at de har endret sin identitet etter at de ble boligeiere. De føler at de nå 

hører til i samme boligmarked som normalbefolkningen. Alle er veldig stolte av boligen 

sin og har mange fremtidsplaner som omhandler boligen. 

En av deltakerne sier at bolig har betydd veldig mye, vedkommende ble alvorlig syk rett 

etter kjøpet, men sier at det ble huset som ble hennes trygge havn i sykdommen. Hun 

svarer følgende på mitt spørsmål om huset har hatt betydning for hennes helse: 

Mona: Absolutt, absolutt, det huset mitt har vært en trygg havn, det er huset 

mitt. Alle går igjennom masse i livet, men for meg har huset har hatt en utrolig 

betydning oppi min situasjon.  

Mona forteller at det har vært godt for henne å kunne trekke seg tilbake i huset sitt når 

hun følte seg dårlig. Der kunne hun planlegge dagene sine i takt med hvor mye hun 

orket å gjøre den dagen. 

 

Alle sier at de opplever større grad av trygghet noe som igjen medfører at de har en 

bedre helse. De er mindre urolige for fremtiden og stresser mindre, de slipper å ha den 

uroen over å bli oppsagt fra leiligheten som en ofte har når en leier privat. De har en 

trygg base der de kan være for seg selv hvis de ønsker det.  

Mona: Jeg bor her av en grunn praktiske.....årsaker på grunn av sykdom og 

familie. Jeg jobber mye med helsen. 

Når jeg søkte det kommunale lånet....... hvis noen hadde spurt meg hva som 

skulle skje 5 år etterpå, så hadde jeg....., da trodde jeg at det skulle bli 

annerledes. Men jeg ble dessverre syk og jeg har aldri vært mer avhengig av 

huset mitt. For å være i nærheten av familie. Derfor betyr det..... ellers har ikke 
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jeg kapasitet til å gi så mye av meg selv, til å stille opp noe. Men jeg ønsker å 

stille opp på dette intervjuet fordi det lånet jeg fikk den gangen gjør at min 

situasjon er reddet pr i dag. Det er jo det som er det utrolige.  

Mona mener at det har vært huset og nærheten til familien som har hjulpet henne å takle 

sykdom og motgang. Hun opplevde en forverring i sykdomsbildet sitt etter at hun flyttet 

inn i boligen, men mener selv at det å ha en slik stabil bosituasjon har betydd mye, og 

betyr fremdeles veldig mye for henne: 

Mona: Jeg vet jo at dette er anonymt. Det har påvirket meg såpass at i ei tid der 

jeg egentlig aldri skulle hatt kapasitet til å stille opp i et intervju som dette..... 

dette huset har reddet 5 år av livet mitt. Det lånet, det er spesielt. 

Hun vet at familien er i nærheten hvis hennes helsetilstand blir forverret igjen. Dette er 

med på å gjøre henne trygg og derfor mener hun at det også fremmer hennes helse, og 

virker forbyggende for henne. Hun sier at hun har hatt en mulighet til å trekkes seg 

tilbake i sin egen bolig for å hvile ut og hente krefter så hun kan takle livet sitt igjen. 

Dette er med på å hjelpe henne til å opprettholde en så god helse og holde denne stabil 

over tid. 

 

Kari forteller om muligheten for å ha besøk av søsterens barn, noe som hun setter stor 

pris på. Hun viser også at hun evner å kunne ha en toveisrelasjon til familien sin, hun er 

veldig avhengig av andre i familien for å få utrettet praktiske gjøremål, men kan gi noe 

tilbake ved å passe søsterens barn. Hun forteller følgende: 

Kari: For da kan tanteungene mine være på det rommet nede å leke, da kan de 

gå i skapet der nede og hente leker. Hvis de går i skapet nå så er det ting der 

som de kan være borti slik som hobbytingene mine. Det er litt vanskelig. Planen 

er at de skal kunne leke der nede men da må det være fritt for mine hobbyting.  

Dette forteller oss også at hun har interesser og hobbyer, som hun liker.  Samme 

deltaker forteller også at hun når har fått seg katt, hun forteller forsker mye om katten. 

Dette er viktige faktorer i det å kunne fremme god helse.  
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Per mener at boligen er en mulighet for å begynne på nytt i et annet miljø noe som 

medfører at han klarer å holde seg unna det belastede miljøet han tidligere leide bolig i. 

Det medvirker til at han ikke blir fristet til og ruse seg. Denne deltakerne hadde lang 

erfaring med å bo i kommunal utleiebolig, noe han ikke synes var så positivt. Han 

opplevde at det var veldig utrygt i nabolaget, og mye bråk. Han sier følgende i forhold 

til det å kunne bo i et nabolag han har valgt selv: 

Per: Det er ikke så mye stress, det var det i den gamle boligen. Jeg stresset meg 

opp hver gang det kom noen på døren, når jeg ikke viste hvem som kom. Det var 

greit når det kom noen fra familien som hadde ringt først.  Det var stress og en 

skikkelig plage, jeg viste hva det var hver gang, jeg er jo LAR pasient så jeg får 

medisiner. Så det var ofte sånne som ville kjøpe eller få det av meg. Jeg vet ikke, 

jeg er jo tryggere, jeg er jo det. Du ser at jeg har en helt spesiell helsetilstand 

jeg har en svulst på hjernen. Den forandrer seg ikke noe særlig, så har jeg 

epilepsi på grunn av den. Den er godartet så jeg går og tar MR en gang i året 

for å se om den vokser. Av og til slår jo den inn så jeg har litt vond i hodet. 

Men.. joda.. (tenker seg om) det har nå ikke forverret seg, det har det ikke.  

Han sier at han mestrer det å kunne holde avstand til tidligere rusmiljø på en bra måte, 

etter at han flyttet.  Han var litt skeptisk i begynnelsen da det var noen kommunale 

boliger ikke så langt unna, men sier at det har gått bra. Han er blitt flinkere å si nei etter 

at han flyttet, sier at det er mye lettere å avvise tidligere kjente fra rusmiljøet. 

  

Flere av deltakerne mener at deres helsetilstand hadde vært verre i dag hvis de ikke 

hadde hatt den boligen de har i dag. Det er en trygg base og et sted de kan være i fred. 

De har selv muligheten til å regulere hvem de vil ha omgang med, det har stor 

betydning for flere av deltakerne. En av deltakerne sier at hun helt sikkert hadde endt 

opp på gaten, hvis hun ikke hadde fått denne muligheten til å kjøpe bolig.  

Selv om alle deltakerne sier at det er uvant med å ha så mye lån og utrykker en viss grad 

av uro over det, så virker det ikke som de vektlegger det noe særlig. 
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Alle deltakerne har kjøpt boliger som har trengt en del oppussing, ingen av dem har 

kjøpt ny bolig. De fleste har vært avhengige av hjelp fra familie og venner for å få 

pusset opp boligen.  

Deltakerne selv opplever seg som stabile og har god kontroll over egen økonomi. Det å 

kunne ha egen bolig gjør at vedkommende identifiserer seg med det å være stabil.  
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4.5 Boligeie skaper trygghet i et langsiktig perspektiv. 

Alle deltakerne er fast bestemt på aldri å selge huset, en kan som et alternativ leie den 

ut, men da til folk som ikke forringer boligen, og kan erstatte ting hvis noe skulle bli 

ødelagt. 

Jens: Nei, aldri, aldri (Med trykk på), selger ikke det huset, Nei, nei. Da hadde 

jeg prøvd at firma hadde leid det, slik at jeg har en garantist som er ansvarlig 

hvis noe skulle bli skadet. Jeg vet om et firma som kan leie det i tilfelle.  

Jens har en forlovede, men vil ikke flytte til henne for da må han flytte fra huset sitt. 

Derfor mener han at det er best at de bor hver for seg til hennes barn er flyttet ut. 

 

De opplevde også at perioden med kjøp av bolig og flytting var stressende. Men ingen 

av de syntes dette var noe negativt da jeg stilte et direkte spørsmål om dette. De mener 

selv at de opplever en tryggere hverdag, så lenge de kan klarer å betjene boliglånet sitt. 

Det er mindre stressfylt og en slipper og bruker tid og krefter på å finne egnede 

leieboliger, noe som ikke er lett for denne gruppen. 

 

Deltakerne uttrykker at de stort sett har sin trygge plass i boligen, og at den bidrar til at 

de kan konsentrere seg om å få hverdagslivet til å gå sin gang. De kan konsentrere seg 

om andre prosjekter enn det å skaffe seg bolig, fornye leiekontrakter, og gå på visning. 

Det er prosesser som kan være utmattende på oss alle og derfor vil påvirke denne 

gruppen mennesker i større grad. Det at de har en trygg plattform i livet kan bidra til at 

de har overskudd til andre viktige ting i livet. 

 

Alle sier at de prioriterer å betale huslånet fremfor andre ting. Flere av deltakerne 

forteller at de fører regnskap og betaler huslånet først, deretter kan de se hva som kan 

brukes til andre ting. Noen klarer å spare og bruker disse oppsparte midlene på å betale 

ned på boliglånet, slik at de kan ha lengre perioder med avdragsfrihet. 
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Kari: Om jeg klarer å betale, men jeg har den regelen, at så lenge jeg har betalt 

alle de nødvendige og viktige regningene så kan jeg skeie ut med andre ting, jeg 

setter også inn på sparekonto startet en bsu for 3 år siden, så om noen år er 

målet å søke refinansiering og pusse opp badet.  

Kari: Jeg er veldig glad for det lånet, men er også glad for det rådet og bare ta 

3 år med avdragsfrihet. Jeg får jo bostøtte også jeg var hos nav i forrige uke og 

gav beskjed om at nå starter jeg på avdragene, og de fikk kopi av listen som jeg 

hadde fått i posten.  

Det er tydelig at deltakerne viser ansvar og planlegger nøye, de tar sine forpliktelser på 

alvor.  

Kari: Men det er jo herlig å ha mitt eget, det er jo herlig å ha eget, det var det 

med den forrige leiligheten også, men på en måte så var det ikke mitt. Du var 

liksom i mellomland og måtte betale leie. Nå er dette mitt og banken sitt. Men 

etterhvert som månedene går, og det går ned, lånet minker og minker. 

Mona: Ja, da leide jeg, men i forhold til å betale på lånet så har jeg bare betalt 

renter. Det kan du betale i max 2 år, men i fjor så betalte jeg et innskudd, så da 

får jeg 1 år til med bare renter. For da hadde jeg spart opp masse penger så da 

bare puttet jeg det inn, så da har jeg frem til 2015 med bare renter. Det er jo 

perioder jeg har trengt det.  

Alle deltakerne har pusset opp boligen eller de har planer om å gjøre det. De har alle 

lagt fremtidsplaner i forhold til hva de vil gjøre. De forteller meg også mye om hva de 

har gjort, på tross av at de har dårlig økonomi så prioriterer de å sette sitt preg på 

boligen sin. 

3: Ja, måtte gjøre en del. Skifte dører og vegger og litt sånn forskjellig. Det er jo 

et av de eldste husene de har i kommunen. Det var derfor jeg likte det. Det ser ut 

som et jærhus (forklaring på hvordan huset ser ut). Nå holder jeg på å male 

huset utvendig. Høsten og vinteren så har jeg tenkt å holde på inne. 
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Alle deltakerne i denne studien forteller at de stort sett opplever at de føler seg trygge i 

den nye boligen. De opplever noe bekymring i forhold til om de klarer å betjene 

boliglånet, men de er alle enige om at uten startlånet så hadde de ikke vært i stand til å 

kjøpe egen bolig. Ali sier følgende: 

Ali: Jeg og min kone jobber begge med å vaske, og noen ganger mister firmaet 

kontrakten og vi får redusert inntekt. Når vi jobber mindre så tenker vi noen 

ganger på hvordan vi skal betale lånet. Men når vi har full inntekt så går det 

bra, da klarer vi det. Vi er mennesker så vi tenker på fremtiden og hvordan vi 

skal klare å betale det. Vi hadde ingen lån før vi kjøpte bolig, derfor er det litt 

stress nå å tenke på hvordan vi skal betale. 

 

Alle deltakerne sier at boligen de har kjøpt har stor betydning for livet deres. Den 

gjenspeiler deres personlighet og er en del av deres identitet. Derfor er det vanskelig for 

alle deltakerne bare det å tenke tanken på å selge boligen.  

 

Selv om de har mulighet til å kunne få en verdiskapning i forhold til salg, så virker det 

som om det ikke har noen betydning for den enkelte. De synes det er viktigere å kunne 

betale lån og renter for å beholde den boligen de har. De prioriterer også dette fremfor å 

reise på ferier eller bruker penger på andre ting som ikke er så nødvendige. Det er ingen 

av informantene som har bil, da de mener at det er en utgift som kan bli tung å håndtere 

når de skal betale lån og avdrag på boligen. 
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5. Drøfting 

5.1 Hvordan kan boligeie gi en bedre helse? 

Fire av deltakerne har en diagnose som har vært grunnlaget for å få uføretrygd. Siden 

alle har forskjellig diagnose, valgte jeg å ta utgangspunkt i personens egen opplevelse 

av helse, og ikke ha fokus på diagnosen.  Det passer derfor godt å bruke Dahlbergs teori 

i drøftingen siden den har utgangspunkt i omsorgsvitenskap. Dahlberg og Segesten 

(2010) mener at pasienten har god helse hvis vedkommende er i stand til å kunne utføre 

store og små prosjekter i hverdagen. Det å kunne utføre prosjekter er noe av det som har 

preget samtlige av intervjuene, deltakerne har fortalt om nåværende prosjekter, og hva 

de har gjort, og fremtidige prosjekter. 

 

Ingen av deltakerne mener at de har dårlig helse til tross for en alvorlig diagnose. De 

bruker lang tid på å tenke seg om i forhold til om de har en bedre eller verre helse, før 

og etter at de har kjøpt bolig. De svarer heller ikke klart ja eller nei på dette spørsmålet, 

derfor blir det opp til meg å kunne analysere det på best mulig måte.  Kan årsaken til at 

de ikke har et klart svar være at de faktisk har det så bra nå at de ikke lenger har fokus 

på at de har en alvorlig diagnose? Samtlige av deltakerne har mange planer og drømmer 

som utelukkende er positive og inkluderer boligen.  

 

Helsebegrepet er stort det er et variabelt begrep i den forstand at hvert enkelt menneske 

har sin oppfatning av hvorvidt vedkommende har god eller dårlig helse. En person kan 

ha en alvorlig diagnose men klarer seg likevel godt i hverdagen, mens en annen med 

samme diagnosen kan oppleve det totalt annerledes. En har muligens en hjelpsom 

familie, god bolig, får den medisinske hjelpen vedkommende trenger, av den grunn vil 

denne personen oppleve at en har en god helse på tross av alvorlig diagnose (Dahlberg 

og Segesten, 2010). Andre vil kanskje ikke ha den samme støtten rundt seg og vil da 

oppleve at sykdommen er verre, de vil bruke mer energi på å tilrettelegge sitt eget miljø 

og mindre energi på å styrke egen helse. 
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Som Heidegger sier så er vi kastet inn i denne verden som har sin kultur, sitt miljø, sitt 

språk og sin tid (Martinsen, 2001). Vi kan altså ikke velge hvilken kultur eller miljø vi 

blir født inn i og må derfor lære oss å forholde oss til det. Det å måtte lære seg å 

forholde seg til verden og alt den inneholder, kan være en krevende prosess, og da 

særlig hvis man har en lidelse i tillegg. Når verden forandres må også vår oppfatning av 

verden endres. Når verden endres på grunn av sykdom, så må en også endre sin 

livsverden til å passe inn med lidelsen (Dahlberg og Segesten, 2010). Mennesket må 

hele tiden forholde seg til sin egen helse og lidelse, og det vil hele livet veksle mellom 

negative og positive opplevelser. Men det er en ting disse opplevelsene har felles og det 

er at setter sine spor i menneskekroppen både på godt og vondt. Dette er erfaringer en 

hele tiden vil ta med seg, de kan både være til nytte, men de kan også forårsake lidelse 

(Dahlberg og Segesten, 2010).  

 

Mona forteller at det var huset som reddet henne, det var det som holdt henne oppe og 

var et fast holdepunkt i livet hennes. Det var også der hun kunne trekke seg tilbake og 

hente krefter slik at hun kunne komme videre. Mona fortalte at det var huset som var 

ankeret i livet hennes, det sier mye om hvor stor betydning dette huset har for henne. 

Det er ikke bare en bolig, men også en plass der hun kan trekke seg tilbake og hente nye 

krefter. For Mona var det boligen som gjorde at hun kunne klare å komme seg igjennom 

alvorlige traumer. Hun kunne trekke seg tilbake for å bearbeide negative opplevelser.  

Hun har et trygt sted hvor hun selv kan avpasse hvor mye hun selv orker både av 

daglige gjøremål og kontakt med andre (Martinsen, 2001). Det er også i tråd med 

Dahlberg som sier opplevelsene setter sine spor i menneskekroppen. For Mona så er det 

positivt å trekke seg tilbake i hjemmet sitt for å hente krefter og bearbeide det negative. 

Da kan de negative opplevelse bli lettere å bearbeide når Mona har en trygg plass å 

gjøre dette (Dahlberg og Segesten, 2010). 
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Mona kan ha sine planer for dagen, de må bare tilpasses dagsformen. Hun vet at hun 

kan når som helst trekke seg tilbake til huset sitt, noe som gjør det lettere å bli i stand til 

å planlegge. Hun sier at huset er basen og ankeret i livet, og uten dette tror han ikke at 

hun hadde vært i der hun er nå. Mona er veldig klar på at hun antageligvis ville fungert 

veldig dårlig i dag hvis hun ikke hadde hatt boligen sin som et tilfluktsted, hun tror selv 

at hun ville levd på gaten i dag (Martinsen, 2001). 

 

Siden Mona har hatt en trygg og god oppvekst i et familiehjem, vil hun nå se verdien av 

det og vende tilbake til denne tryggheten, hun vil opprette den samme tryggheten i sin 

bolig på best mulig måte (Martinsen, 2001). Denne tryggheten har en stor betydning for 

å kunne opprettholde en stabil helse. Heidegger sier at huset er livets vugge, noe som 

tydelig kommer frem her. Ved å oppholde seg i trygge, stabile omgivelser kan Mona 

jobbe med å oppnå en god helse. Hun slipper å bruke energi og krefter på å organisere 

omgivelsene slik at de er mest mulig stabile. Mona er omgitt av kjente og kjære ting noe 

som har en stor helsegevinst og betydning for henne. Vi blir alle påvirket av det miljøet 

vi til stadighet befinner oss i, denne påvirkningen kan være både god og vond 

(Martinsen, 2001). Mona sier selv at hun opplever at hun har en stabil helse, men en 

utenforstående vil si at den virker ustabil, fordi en kan ha vansker med å forestille seg at 

noen kan leve godt med så alvorlige diagnoser. Likevel sier Mona at hun ikke opplever 

helsen som ustabil, årsaken til det kan være at hun har sitt faste stabile hjem der hun kan 

trekke seg tilbake for å kunne stabilisere helsen sin. 

 

Jeg har ofte i min jobb opplevd brukere som har vært innlagt i institusjon og skal tilbake 

til hverdagen. Ofte har de tilpasset og innordnet seg til den institusjonen de har vært 

innlagt på, slik at en får store problemer med å tilpasse seg livet utenfor institusjonen 

etterpå.  Årsaken til dette er nok mye det at vi alle har et grunnleggende behov for 

trygghet, og innenfor en institusjon er en omgitt av trygge rammer og har den hjelpen de 

trenger til enhver tid.   Derfor vil det oppleves som utrygt å komme tilbake til hverdagen 

med krav og rammer som er annerledes. Likevel har jeg ofte opplevd at når de etter en 

periode har klart å tilpasse seg, og de har en fast og trygg bolig, så vil brukeren ofte 

oppnå en bedring i helsen.  
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Dagens helsevesen er preget at spesialisering og effektivisering, noe som medfører 

stadig flytting mellom instanser og det meste er styrt av tid. Tiden blir et verktøy for å 

måle effektiviteten i helsevesenet, noe som ikke alltid er en fordel for hverken pasienten 

eller helsepersonell som skal ivareta pasienten på en god måte (Martinsen, 2012). 

Forskning mener at det er tydelig ar det er mer helsefremmende å bo i egen bolig med 

den hjelpen en har behov for istedenfor institusjon eller bofelleskap (Bochel et.al, 

1999). 

 

Det viser seg fra forskning at innleggelsene i institusjon har gått ned etter at bruker har 

fått en stabil bolig (Tsai, Bond & Davis, 2010). Det kan virke som om en stabil og god 

bosituasjon kan gi de samme trygge rammene som på en institusjon. Der kan den 

enkelte bruke den tiden vedkommende har behov for, for å kunne pleie sin helse. På en 

institusjon har en trygge rammer, men en har som oftest et tidsbegrenset opphold der. 

Når en blir erklært frisk og utskrives til dagliglivet igjen, så må en tilpasses et liv 

utenfor de trygge rammene et opphold på institusjon gir. Derfor kan det være et bedre 

alternativ å gi den helsehjelpen som er nødvendig i brukeren sitt hjem. Da kan en gi en 

mer effektiv hjelp fordi en har en trygg bolig som en kan trekke seg tilbake til å hente 

krefter når det er nødvendig. 

 

Vi kan også se på Foucault som mener at den beste behandlingen er å dele opp de 

forskjellige kroppslige funksjoner. Slik at disse skal kunne få hjelp i spesialiserte rom, 

pasienten skal da flyttes fra rom til rom for å motta den nødvendige helsehjelpen 

(Martinsen, 2012). Dette er mye det motsatte av hva som forskningen mener er bra. Når 

pasienten blir flyttet rundt vil vedkommende bruke tid og energi på å prøve å knytte seg 

til rommet og omgivelsene. Pasienten blir prisgitt de omgivelsene som er gitt der og da, 

pasienten har i liten grad mulighet for å sette sitt eget preg på omgivelsene. Det 

medfører at pasienten mister den trygge rammen og et stabilt hjem gir, i tillegg vil en 

også miste mye av sin egen personlighet siden hjemmet vårt speiler vår personlighet. 

Omsorgsvitenskapen sier at vi skal ivareta det helhetlige og grunnleggende i mennesket, 

noe som også i stor grad innebærer å gi et stabilt miljø rundt personen (Eriksson og 

Lindstrøm, 2003).  Det er derfor vesentlig bedre å kunne gi den spesialiserte 

helsehjelpen i hjemmet til pasienten i den grad det er mulig 
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Per forteller om at han har en mer stabil helse nå, etter at han har flyttet fra et rusbelastet 

miljø.  Han klarer å holde seg borte fra den påvirkningen det miljøet har hatt på han, og 

han sier selv at han har det tryggere og at hans somatiske lidelse er under kontroll. Han 

ville nok hatt en helt annen livssituasjon og helsetilstand hvis han fortsatt hadde vært 

rusmisbruker. Ved å unngå å få negativ påvirkning fra nærmiljøet så er det lettere for 

han å klare et godt liv på tross av sykdom (Dahlberg og Segesten, 2010). 

 

Kari og Jens har fullt opp med gjøremål og prosjekter som er knyttet til boligen. De 

utviser stor entusiasme i forhold til dette. I følge Dahlberg så trenger vi slike prosjekter 

for å oppnå en god helse. God helse er å være i stand til å utrette store og små 

livsprosjekter (Dahlberg & Segesten, 2010). Kari setter stor pris på å kunne ha familie 

på besøk og å kunne gi et godt hjem til katten sin, dette er faktorer som har positiv 

innvirkning på hennes helse. For Kari og Jens er det helsefremmende å kunne planlegge 

fremtidige prosjekter som er knyttet til boligen. 

 

Alle deltakerne har et stort fokus på boligen og hva de skal gjøre med den i fremtiden, 

som å pusse opp, betale ned på boliglånet. De kan utføre sine store og små 

livsprosjekter, mange av disse prosjektene ville ikke vært mulig å kunne utføre før de 

fikk en trygg og god bolig. De har et godt liv selv om de har en alvorlig diagnose, de har 

mindre fokus på dårlig helse. Dette bekrefter Dahlbergs teori som mener at vi kan ha en 

dårlig helse, men likevel kunne ha opplevelsen av at en har et godt liv og en god helse. 

 

På tross av at deltakerne opplever det som et nederlag å bli uføretrygdet, så er samtlige 

veldig åpne på at det er årsaken til at de fikk startlån. Alle informantene er mer opptatt 

av å fortelle om boligen sin og prosjekter knyttet til den. Det er det som preger alle 

intervjuene også, de forteller om hva de har gjort og hvilke planer de har for fremtiden. 

De har lite fokus på at de har en alvorlig diagnose, og jeg må stille direkte spørsmål for 

å få de til å fortelle om sin helse. Kan årsaken være at de selv opplever at de har et så 

godt liv at de ikke opplever at de har en dårlig helse? Det er i tråd med det Dahlberg & 

Segesten (2010) mener, hvis en har et godt liv, man trives, har gode faste rammer, de 

har kjøpt egen bolig og slipper å bekymre seg over å måtte flytte. Det at en har kjøpt 
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egen bolig medfører en mer stabil økonomi, en trenger derfor ikke å engste seg over 

uventende husleieøkninger. Hvis en får en uventet økning så betaler de likevel til seg 

selv, og får opparbeidet en egenkapital. 

 

Hvordan hadde deltakernes helse vært hvis de ikke hadde hatt denne boligen? I følge 

Topor, et.al, (2006) sier de i artikkelen at det som hadde størst betydning i 

bedringsprosessen var gode relasjoner til andre og da spesielt i det de kaller kritiske 

faser. Studien sier at de andre kunne være personer som stod dem nær, det kunne være 

familie, venner men også naboer. Det å vite at de er tilgjengelige for en, og at de hjelper 

til med praktiske ting, men viktigste av alt at de er der og at pasienten kan ha en relasjon 

som varer over tid (Topor, et. al, 2006). 

  

Det at pasienten får hjelp og støtte til å kunne utføre dagligdagse ting, når han har behov 

for det har stor betydning for bedringsprosessen. Etter en tid vil pasienten bli i stand til å 

kunne utføre mange av disse gjøremålene selv, og kanskje også klare og etablerere en 

god rutine i livet sitt. Det vil hjelpe vedkommende til å kunne mestre sin sykdom på en 

god måte. Resultatet i denne studien sier at for pasienten så betyr de betydningsfulle 

andre mye for bedringsprosessen (Topor, et. al, 2006).  Dette samsvarer med at de 

deltakerne som har familie og har fått en mulighet til å kjøpe bolig i nærheten av 

familien har gjort det. De har også hatt en god effekt av å ha tett oppfølging og kontakt 

med familien. Noen av dem har også kommet så langt at de klarer å yte tilbake til 

familien. Noe som på sikt gir en bedret selvtillit.  

 

Som Dahlbergs teori sier så er det pasienten selv som er spesialist på egen helse, men 

det er helsepersonell som har fagkompetanse innen de forskjellige helseaspektene. 

Hvordan pasienten opplever sin helse er også sterkt påvirket av det miljøet som omgir 

pasienten. Derfor bør pasienten møtes der vedkommende er i sykdomsfasen, og 

helsepersonell må være åpen for å kunne tilrettelegge på best mulig måte slik at 

pasienten på den måten vil oppleve at helsen er god på tross av sykdom. Det er av stor 

betydning for den enkelte at denne tilretteleggingen skjer i hjemmet innenfor de trygge 

og gode rammene. Det kan da bli en god opplevelse for pasienten å bli møtt der de er i 
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livet, det vil også være med på å forbygge god helse. En god kombinasjon av pasientens 

egen opplevelse av sin helse og helsearbeiderens fagkompetanse vil være 

helsefremmende. 

 

Forskning viser at det å kunne ha en god plass og bo er helsefremmende. Forskning sier 

også at det som også er viktig i forhold til å fremme god helse er gode relasjoner, som 

nødvendigvis ikke trenger å være helsepersonell. Det som er viktig er at det er noe 

spesielt og stabilt over den relasjonen som gjør at den virker positivt på helsen (Topor 

et.al., 2006).  Det har derfor stor betydning at boligen til den enkelte er plassert slik at 

det er et godt utgangspunkt for å kunne arbeide med å forbedre helsen. De kan knytte 

nye relasjoner eller ha stabile relasjoner i nærheten når en har behov for hjelp. En kan se 

at et godt og stabilt nabolag har like stor betydning som å kunne ha en stabil og trygg 

bolig over tid, begge deler er like helsefremmende. Det er også helsefremmende å 

kunne få den hjelpen en har behov for i sitt eget hjem, innenfor trygge faste rammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

5.2 Boligeie kan bidra til endret identitet. 

Identitet det er hvem og hva vi er, vår levde kropp og hvem vi hører sammen med. Vår 

identitet er også hvordan vi tror våre omgivelser ser på oss (Dahlberg og Segesten, 

2010). Når forskning viser at 8 av 10 husstander i Norge er boligeiere, så kan vi vel 

nesten si at samfunnsnormalen er at det er vanlig for normalbefolkningen å eie bolig. De 

fleste mennesker ønsker alltid å bli sammenlignet med det som er normalt i et samfunn. 

En kan identifisere seg med normalbefolkningen hvis en eier egen bolig.  

 

Når en bor i en leiebolig er det vanskelig å kunne sette sitt personlige preg på den, en 

eier ikke boligen og en vil derfor ikke bruke tid og penger på å utbedre den. Dermed får 

en ikke vist sin egen personlighet via boligen, noe som vi mennesker har behov for å 

gjøre. Boligen er ofte vår identitet utad både i forhold til hvor boligen er plassert, og 

hvordan vi innreder den (Martinsen, 2001). 

 

En kan også danne eller endre identitet i forhold til hvor en bor ved å tilpasse seg 

miljøet i nabolaget, det trenger ikke nødvendigvis være en identitet som er bra. Man kan 

oppleve å få bekreftelse på egen identitet, selv om det ikke er den identiteten som 

egentlig er ønskelig, eller at denne identiteten har noen positiv innvirkning på den 

enkeltes liv (Bø og Schiefloe, 2009). Vi har alle en forskjellig bakgrunn og forhistorie 

som vi tar med oss ut i verden, den vil i stor grad påvirke oss i alle de valg vi foretar 

oss, det er vårt grunnleggende ethos (Eriksson og Lindstrøm, 2003).  

 

Dahlberg mener at når man oppnår en balanse i livet i forhold til tidligere opplevelser 

og nye erfaringer vil en også føle seg hjemme og at en vil føle at en hører til. Da vil en 

også utvikle en identitet som passer inn i denne tilværelsen (Dahlberg & Segesten, 

2010). Vi har alle et grunnleggende behov for å føle tilhørighet til andre. Det er nok en 

viktig årsak til at alle deltakerne i denne studien valgte å kjøpe bolig i nærheten av 

familie eller betydningsfulle andre. De hadde alle et grunnleggende ønske om å kunne 

identifisere seg med en gruppe som de mente hadde positiv innvirkning på deres liv. 
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Alle deltakerne hører til i gruppen som samfunnet betegner som vanskeligstilte, noe 

som helt tydelig påvirker deres oppfatning av egen identitet. De har definert seg selv 

som personer som ikke har de samme muligheter i samfunnet som andre. Noen opplever 

mye stigma i forhold til å bli uføretrygdet. Hvis en da i tillegg ikke har noen annen 

mulighet for å bo enn å leie en kommunal bolig, så vil det oppleves som enda mer 

stigmatiserende (Vassenden, 2013). 

 

Som Dahlberg & Segesten (2010) sier så vil pasientens identitet og selvfølelse påvirke 

helsen og lett kunne skape uhelse. Hvis en bor i en kommunal leiebolig og i tillegg i et 

nabolag som kan være belastet med rusmisbruk, kriminalitet og uro, så vil det gjøre noe 

med identiteten din. Utenforstående vil ha lett for å anta at alle i det nabolaget er 

rusmisbrukere eller kriminelle, og bomiljøet vil bli preget av slike holdninger. Hvis en 

har tilknytning eller bolig i et slikt nabolag så vil utenforstående identifisere alle som 

rusmisbrukere og kriminelle. Det kan også være lett for en beboer å tilegne seg en atferd 

som passer inn i et dårlig miljø, for å kunne bli godtatt av de andre. Deltagerne i denne 

studien har ikke de tyngste diagnosene i forhold til rus og psykisk lidelse, og vi kan 

derfor anta at de vil oppleve stor grad av stigma i forhold til å leie kommunal bolig i 

miljøer som kan være preget av rusmisbruk eller kriminalitet (Vassenden, 2013). 

 

Når en har fått innvilget uføretrygd så vil mange oppleve dette som et nederlag, og at en 

kan miste den muligheten andre har til å kunne skaffe seg boliglån på det private 

markedet. De mister muligheten for å kunne kjøpe bolig, for å kunne opparbeide seg 

egenkapital ved å betale på egen bolig, alt dette fordi de ikke har en fast jobb. Noen av 

deltakerne har opplevd å bli avvist på grunnlag av dette, bankene bruker sine 

retningslinjer som sier at en må ha fast arbeidsinntekt for å kunne få et boliglån. 

 

Kari forteller hvordan hun opplevede dette som et stort nederlag. Det må være tøft å 

identifisere seg selv i gruppen som mottar uføretrygd når en er forholdsvis ung. Hun sier 

at hun følte at hun ikke hadde samme muligheten i livet som andre jevngamle. Hun 

mener selv at det var muligheten for å likevel kunne få boliglån ved hjelp av 

boligsosiale virkemidler som gjorde at hun fikk et annet perspektiv på livet. Hun sier at 
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hun ble mer normal, hun kunne sammenligne seg med andre jevngamle som hadde 

kjøpt seg bolig, hun hadde fått en balanse i livet (Dahlberg og Segesten, 2010). 

  

Per har klart å endre sin identitet etter å ha flyttet fra et belastet miljø. Han har klart å bli 

rusfri og flyttet til et nabolag der det ikke er noe rusmiljø. Han har noen kommunale 

utleieboliger i nærheten men holder seg bevisst unna de som bor der.  Det å kunne være 

i stand til å gjøre dette i krever en god selvtillit. Han har nettopp flyttet inn i nytt 

nabolag, så det kunne sikkert være veldig fristende å kunne ha kontakt med et kjent 

miljø. Dette forteller oss også at Per ikke lenger identifiserer seg med de belastede 

miljøene, hans identitet er endret etter flyttingen.  Han sier også at det ikke nytter å 

kunne ta opp boliglån når en ruser seg, det er ikke noen god kombinasjon med rus og 

ansvar for å betale boliglån. Det er tydelig at Per har klart å endre sin identitet etter å ha 

kjøpt bolig, og klart å skape avstand til det tidligere nabolaget der det var mye 

rusmisbruk. Per opplever også at han har sosial aksept i det nye nabolaget sitt (Granerud 

og Severinsson, 2003). 

 

Jens forteller at han ikke vil flytte fra boligen for å bo sammen med forloveden sin.  

Dette sier noe om hvor stor del av hans identitet som er knyttet til boligen. Jens har også 

pusset opp mye i huset sitt, og har stadig nye planer om oppussing. Han har virkelig satt 

sitt preg på huset, og vil ikke selge huset (Martinsen, 2001). 

 

Mona ser på boligen sin som et anker i livet sitt, det er der hun kan trekke seg tilbake. 

Hun har også satt sitt preg på boligen den avspeiler helt tydelig hennes personlighet. 

Hun har også flyttet tilbake i nærheten av barndomshjemmet sitt, og hun har tett kontakt 

med familien. Det er tydelig at hun har gjenfunnet sin identitet og at det er noe hun 

virkelig trengte når hun ble syk (Martinsen, 2001). 
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Det er i tråd med Dahlbergs og Segestens (2010) teori som mener at vår identitet er den 

levde kroppen, og hvem vi føler tilhørighet til. Fire av deltakerne har prioritert å kjøpe 

bolig i nærheten av nær familie som de har sterk tilknytning til. Det er tydelig at de 

trengte å få styrket egen identitet når de var i en livskrise, ved å ha tette bånd til nær 

familie. Ved å ha tette relasjoner til familien vil en også få en bekreftelse på sin egen 

identitet.  Alle deltakerne har hatt behov for å få styrket sin identitet på grunn av 

livskriser, og har fått det gjennom å kunne kjøpe egen bolig. Noen av deltakerne har 

også endret sin identitet til en bedre og mer positiv identitet (Dahlberg og Segesten, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

5.3 Hvordan boligeie kan skape trygghet  

Det er en vesentlig forskjell mellom det å leie bolig og det og kunne kjøpe en egen 

bolig. Erfaringer jeg har i forhold til dette er at selv om noen leier kommunal bolig med 

personal tilgjengelig så trenger de stadige forsikringer om at de får fortsette å bo der. I 

de fleste kommunene er det vanlig å bruke standard leiekontrakter for utleieboligene 

alle får en husleiekontrakt på maksimalt 3 år. Etter 3 år kreves det en ny vurdering av 

leietakers livssituasjon før en kan få fornyet leiekontrakten for 3 nye år. Hvis en ikke 

lenger tilfredsstiller kravene, det vil si hvis en ikke lenger blir vurdert som vanskeligstilt 

så får en ikke forlenget leiekontrakten lenger enn til vedkommende har skaffet seg bolig 

selv.  

 

Min erfaring i forhold til dette er at brukerne blir urolige og redde for at de ikke får 

fortsette å bo der de bor og må skaffe seg ny bolig. De trenger mye bekreftelse på at de 

kan fortsette å bo i den boligen de har, men noen finner ikke roen før de får ny 

leiekontrakt på 3 nye år.  Denne problemstillingen kan en unngå ved at bruker eier 

boligen selv. Det kan bidra til at den enkelte kan ha fokus på andre ting som kan bidra 

til å forbedre helsen. Mange har derfor en drøm om å kunne få muligheten til å eie egen 

bolig, slik at de kan gå en tryggere fremtid i møte. 

 

Mona forteller at hvis ikke hun hadde fått muligheten til å eie sin egen bolig så hadde 

hun ikke vært der hun er i dag. Hun sier at hun har familie i nærheten og hun vet at hun 

kan få hjelp når hun trenger det. I følge Martinsen er vi utlevert i hverandres tillit og 

trenger andre mennesker rundt oss for å kunne ha et godt liv. Det vil hjelpe Mona å ha 

familien som hun har tillit til i nærheten, det vil hjelpe henne til å oppleve trygghet. 

Mona vil også få en mestringsfølelse, hun klarer å betale på boliglånet sitt, og vet at så 

lenge hun klarer å betjene boliglånet så har hun en trygg plass å bo (Martinsen, 2010). 

   

Det å ha familie i umiddelbar nærhet styrker også Monas trygghetsfølelse. Hvis en ser 

på vår utvikling som barn så vil en se at når barnet søker sin selvstendighet, så vil det 

det gå fra foreldrene, men søke tilbake når det blir for skremmende. Etter hvert vil disse 

turene fra foreldrene bli lengre, barnet vil klare mer og det vil etterhvert utvikle en 
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selvstendighet. Dette kan vi sammenligne med det å kunne eie sitt eget hus, det vil 

representere tryggheten, vil kunne ta turer ut men komme tilbake for å kunne hente 

trygghet og kunne bearbeide inntrykk. Ved å ha familie i nærheten vil det representere 

enda mer trygghet for Mona. 

 

Mona viser mer enn de andre deltakerne at huset er hennes trygge plass, for henne er det 

et så grunnleggende ekstensiellt behov, at hun selv mener at hun ikke hadde overlevd 

uten det.  Som Martinsen sier så er det hennes stemte rom der hun kan være seg selv og 

det er ingen som krever vanskelige oppgaver fra henne. Hun er omgitt av sine egne 

personlige ting, som er med på å skape trygghet i hjemmet hennes (Martinsen, 2010). 

 

Ali er opptatt av å skape et trygt og godt hjem for sine barn, noe som gir barna en god 

start på livet. Det som bekymrer han er at de er avhengig av å kunne får tilfeldige jobber 

og vikariater for å kunne betale tilbake boliglånet. Men han synes likevel at det er 

positivt, han synes det er viktig at barna kan vokse opp i et trygt miljø.  Det oppveier 

mye av stresset med å tenke på hvordan han skal betale tilbake boliglånet. Det har stor 

betydning for han at familien kan bo sammen og nyte godt av den tryggheten det 

innebærer. Dette viser at Ali ikke bare skaper et trygt liv for seg selv men han er også 

opptatt av å skape noe grunnleggende for sine barn. Han skaper en god trygghet for 

barna, noe som igjen kan føre at de utvikler et indre ethos som kan vil være en god ting 

for dem senere i livet. Det kan også påvirke en god helseutvikling hos barna, de får med 

seg en grunnleggende trygghet (Eriksson og Lindstrøm, 2003). 

 

Jens som er den som har bodd lengst i boligen sin, for han betyr trygghet mye og han 

forteller at han aldri vil selge huset sitt.  Han velger å bo alene fremfor å flytte til 

partneren sin, han mener at huset betyr mer, enn å bo sammen med forloveden og 

hennes barn. Det er hans trygge plass der han har skapt seg et liv som gjør at han 

opplever at han har et godt liv, selv om han har dårlig helse (Dahlberg og Segesten, 

2010). 
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Kari har skapt seg et trygt hjem der hun kan ha et godt liv sammen med katten sin, og 

hun har nærhet til familien sin. Kari er avhengig av å ha tett kontakt med familien, det 

er de som har hjulpet og støttet henne i prosessen med å kjøpe bolig. Kari kommer fra 

en familie der det er vanlig å eie egen bolig, så hun har vokst opp i omgivelser der det er 

vanlig å eie bolig. For Kari representerer det en trygghet, noe hun trenger for å kunne ha 

kontroll på egen sykdom og helse. Dahlberg sier at trygghet er menneskets opplevelse 

av å ha tro på livet og fremtiden, og ha støtte og hjelp når en har behov for det, kunne ha 

kontroll over kroppen og behandlingen, og ha tro på at en får den rette hjelpen og rette 

medikamenter (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Dahlberg & Segesten (2010) sier noe om hvor stor betydning det har at pasienten blir 

møtt der vedkommende er, hjelper må forstå pasientens verden og klare å møte 

vedkommende i deres livsverden. Dette medfører at man må ta hensyn til pasientens 

tidligere opplevelser, siden det er disse som former mennesket for det det er. Det krever 

at hjelper evner å kunne se og lytte til pasienten og ta hensyn til ønsker. Det er pasienten 

selv som er spesialist på egen sykdom. 

 

Jeg mener at det å få gunstige lån, og en god tilbakebetalingsordning er med på å skape 

forutsigbarhet i livet til deltakerne. De slipper å tenke på hvordan de skal betjene 

boliglånet så lenge de ser at de klarer å betale det som er de har planlagt, det skaper en 

god trygghetsfølelse. Det kan se ut som om alle deltakerne er blitt møtt akkurat der de 

var i livet, med å få innvilget det boliglånet. De forteller alle at de fikk anledning til å 

kunne kjøpe egen bolig akkurat når de hadde behov for det.  Deltakerne opplever å ha 

en mer stabil hverdag, de forteller at de ikke trenger å være redd for å bli sagt opp fra 

boligen. Så lenge de er i stand til å betale boliglånet så er de trygge på at de kan bo der. 

Ved å få et lån som er tilpasset deres behov og med mulighet for å ha perioder med 

avdragsfrihet så gir det deltakerne trygghet. Som nevnt tidligere så utgjør det å ha 

trygge boforhold en god base for behandling av helse, men det dekker også et 

grunnleggende behov hos enkeltindividet.  
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Denne studien kan tyde på at det positive ved å ha egen bolig overskygger det at det er 

en tung forpliktelse. Deltakerne forteller at de betaler faste utgifter først og deretter kan 

de vurdere hvor mye de kan bruke på andre ting. Det som de ikke prioriterer er å ha bil, 

de mener at det er så dyrt at da vil de ikke ha økonomi til å kunne betale på huslånet og 

andre faste utgifter. Likevel så ser det ikke ut som de opplever det som et tap, de bruker 

sykkel og offentlig transport. Det er viktigere å betale for en trygg bolig enn å kunne eie 

en bil.  

 

Deltakerne viser at de planlegger fremover, de ser at en trenger den tryggheten som 

egen bolig gir. De benytter seg av den fleksibilitet dette boliglånet gir, til å ha 

avdragsfrihet men også til å kunne betale ned på boliglånet når de har anledning til det. 

Dette gir deltakerne et godt utgangspunkt i forhold til å kunne utøve autonomi i eget liv.  

 

Deltakerne i denne studien kommer inn under gruppen vanskeligstilte, og har derfor 

liten mulighet for å kunne få vanlige banklån. Dessuten har deltakerne ikke fast jobb, 

selv om de har fast inntekt. I dag legger private låneinstanser som oftest fast jobb som et 

av de grunnleggende kriteriene for å få boliglån, derfor er det mange som får avslag på 

boliglån i vanlig bank. Deltakerne klarer alle å betale tilbake på boliglånet sitt, det er 

med på å styrke mestringsfølelsen deres. Det er derfor positivt for alle deltakerne i 

denne studien å kunne motta støtte i form av boligsosiale virkemidler. Det bidrar til 

trygghetsfølelse, men gir også deltakerne muligheten til å kunne kontrollere eget liv.  
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5.4 Boligeie gir verdighet 

Det å kunne ha verdighet er noe grunnleggende i oss, like grunnleggende er også å 

kunne ha et trygt og godt hjem.  Det handler om å imøtekomme våre grunnleggende 

livsytringer som tillit, håp, barmhjertighet, talens åpenhet og medfølelse. Dette er ikke 

menneskeskapte fenomener, men fenomener som alltid er til stede i oss alle (Martinsen 

2010). Alle de suverene livsytringene må en ta med i betraktning når det gjelder å kunne 

tilføre et annet menneske verdighet. For at en skal kunne tilføre et annet menneske 

verdighet må en selv kunne ha en god forankring noe som igjen kan være en fast og 

trygg bolig. 

 

Per opplever at han blir verdsatt med det at han har nå overskudd og mulighet til å 

kunne hjelpe gamle besteforeldre. Det var ikke Per i stand til før han fikk orden på livet 

sitt, han ble rusfri og kjøpte egen bolig. Han opplever å kunne ha en god forankring, og 

kan da igjen gi verdighet til andre i form av hjelp til familien. Betydningen av boligen 

for han er stor, han klarte å komme vekk fra uverdige forhold med rus og kriminalitet, i 

et boligområde med flere kommunale utleieboliger. Jeg mener at det er det er huslånet 

som har gitt han verdigheten tilbake. Per er sier også flere ganger at han er redd for å 

måtte forholde seg til rusbelastede miljøer. Han kan da risikere å miste den verdigheten 

han har klart å opparbeide seg. En kan tydelig se at Per er et godt eksempel på hvordan 

en god bolig i et godt miljø kan gi brukeren verdighet. Per viser tydelig at han er stolt 

over sin nye bolig, men han er også stolt over nabolaget sitt og forteller om at det er bra 

folk som bor der disse (Bø og Schiefloe, 2009). 

 

Det å kunne bli i stand til å kjøpe egen bolig er mer enn det å bo. Martinsen/Wyller 

(2010) sier at huset er en gave fordi det gjør tilværelsen meningsfylt. Videre sier 

Martinsen at det og bo er en grunnleggende livstolkning. Det og bo vil si å bli kjent med 

sammenhengene en er i, og at man har en trygghet i dem. Heidegger har også en god 

beskrivelse av det å bo, selve verbet å bo har flere betydninger, å bo er faktisk nesten 

bare et sidespor.  

 

 



 

83 
 

De fleste av deltakerne følte det som et nederlag å få uføretrygd.  Det virker som om det 

å kunne eie egen bolig kan hjelpe nederlagsfølelsen i forhold til det å bli uføretrygdet, 

de eier eget hus på tross av at de ikke har mulighet til å kunne ha en fast jobb på grunn 

av dårlig helse. Det er mye verdighet i å eie sin egen bolig, derfor virker det som om det 

har mindre betydning å motta uføretrygd. 

 

Sentrale føringer sier at alle skal ha en trygg plass å bo for å kunne ta utdanning, få en 

stabil inntekt, som igjen skal lede til god helse. Dette samsvarer med Dahlbergs & 

Segesten (2010) tolkning av god helse, et menneske har god helse når vedkommende er 

i stand til å gjennomføre store og små livsprosjekt. Uansett om en har en alvorlig, 

mindre alvorlig eller ingen sykdom så er det grunnleggende å kunne ha en stabil 

bosituasjon.  Flere av deltakerne mener selv at de ikke hadde vært der de er i dag hvis 

de ikke hadde hatt denne boligen. 

 

Det er tydelig at det å kunne bli i stand til å kjøpe egen bolig har hjulpet deltakerne til et 

liv som de selv føler gir dem verdighet. Kari fortalte om hvor vanskelig det var å måtte 

godta at hun var uføretrygdet. Dette er følelser som jeg gjennom min jobb som 

boligoppfølger ofte har sett hos brukere, de sier at de føler seg satt på siden av 

samfunnet og føler seg ikke lenger verdsatt. Ut i fra intervjuet av Kari kan jeg se at hun 

føler seg mer verdsatt etter at hun ble i stand til å kjøpe egen bolig. Selv om hun 

antagelig vil være ute av stand til å kunne ha en jobb i fremtiden, så er hun likevel 

sammenlignbar med andre siden hun eier egen bolig. Dette er med på å gi henne 

verdighet, hun kan styrke sitt eget indre, hun vet at det er hennes bolig. Det er hennes 

tilfluktsted der hun kan hente krefter slik at hun er bedre rustet til å møte hverdagen.  

 

Kari er også opptatt av å kunne være i stand til å passe tanteunger, dette er også viktig 

for Kari og for henne gir det verdighet. Hun blir satt pris på av andre, noe som vi alle 

har behov for. Vi er utlevert i hverandres tillit (Martinsen 2010), Kari opplever at andre 

har tillit til henne, hun har mulighet til å kunne passe på søsterens barn og gi disse barna 

et trygt miljø.  For Kari er dette viktig, det styrker hennes verdighet og kan oppveie mye 

av nederlagsfølelsen hun følte da hun ble uføretrygdet.  



 

84 
 

For Ali som er flyktning og har familie med barn, er det mye verdighet i det å kunne eie 

bolig. Han vil også gi en verdig fremtid til sine barn. Ali vil også føle seg mer inkludert 

i Norge når han har kjøpt bolig. Han er opptatt av å kunne fungere godt i det nye landet 

han er kommet til, og vil at barna skal kunne bli integrert på en god måte. Han vil 

oppleve verdighet i det å klare å gi sin familie en god bolig og trygge rammer 

(Martinsen, 2001). 

 

Det å kunne eie bolig gir deltakerne mulighet til å kunne ha et stabilt liv, der de har en 

balanse mellom søvn, aktivitet og andre viktige ting som har betydning for den enkelte. 

Dette gir den enkelte et godt utgangspunkt for å kunne ta vare på sin egen helse. I følge 

Dahlberg har det stor betydning at en har selvbestemmelse og en vil føle seg verdsatt 

(Dahlberg og Segesten, 2010). 

 

Heidegger som hadde stor innflytelse på Norberg-Schulz skriver at vår livsverden er en 

befolket verden, og at menneskets måte å være på jorden på, er gjennom å bo 

(Martinsen/Wyller, 2010). Boliger er ikke bare en plass og bo, det er en trygg base som 

en kan trekke seg tilbake til, finne ro og gjenvinne balanse i livet, hvile for så å kunne 

gå ut i verden igjen. Møte verden frisk og uthvilt etter å ha tilbrakt tid i hjemmet 

(Martinsen/Wyller, 2010). 

 

Deltakerne i denne studien har nære relasjoner til familie og venner, men ikke til 

naboer. De har også valgt å kjøpe bolig i geografisk nærhet til sine nære relasjoner. 

Dette er relasjoner som har vart over lengre tid og som deltakerne møter gjensidig tillit 

i, de opplever å bli verdsatt.  De sosiale relasjonene i nabolaget kan være vanskeligere å 

møte tillit i, deltakerne har ikke noen tett relasjon til naboene sine. De har litt 

samhandling med sine naboer som å si hei, men dette kan likevel være nok til at 

deltakerne føler seg verdsatt. De er en del av felleskapet, og et nabolag og det skaper 

samhold og trygghet, selv om en ikke deltar veldig aktivt, men det kan være nok til at 

den enkelte opplever verdigheten de er inkludert i et felleskap i større eller mindre grad 

(Bø og Schiefloe, 2009). 
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Det kan oppleves som stigmatiserende å få avslag på boliglån, selv om en oppfyller 

noen av kravene som egenkapital, og stabil inntekt, men likevel ikke har fast jobb. Når 

en tidligere har opplevd å få trygd som et nederlag, så vil ikke nederlagsfølelsen 

oppleves mindre når en i tillegg får avslag på å få boliglån i privat bank. Det er virkelig 

noe som kan være stigmatiserende og vil påvirke individet i negativ retning. Det vil 

også ha en negativ innflytelse på helsen og kan fremme uhelse (Dahlberg og Segesten, 

2010).  

 

Det kan oppleves som om vedkommende virkelig blir fratatt et fremtidsperspektiv. En 

har uføretrygd og får derfor ikke lån på lik linje som andre, som ikke var så uheldige å 

få en sykdom. Framtidsutsiktene vil bli å leie bolig, og da mest sannsynlig på det 

kommunale leiemarkedet, og det er ikke det optimale leiemarkedet. De vil bli prisgitt å 

bo i en bolig de ikke selv har valgt, men har måttet ta den fordi det det er akkurat den 

som var ledig der og da. De får heller ikke anledning til å kunne velge hverken nabolag 

eller geografisk nærhet til venner og familie. Det er også kriterier for å kunne kvalifisere 

til kommunal leiebolig, og det er behovsprøvd i forhold til de som er mest 

vanskeligstilte. Det er vanskelig å føle verdighet når en må godta det tilbudet en får og 

en kan ikke bestemme noe selv.  

 

En kan trygt si at det å kunne eie egen bolig gir verdighet og skaper balanse i livet til 

den enkelte. Det å ha en trygg plass å bo gir mulighet for å kunne skape et liv der det er 

en god balanse mellom søvn, hvile, aktivitet og måltider (Dahlberg og Segesten, 2010). 

Det er noe vi mennesker er avhengig av å ha balanse i forhold til for å kunne oppnå en 

god helse. En god balanse gir en god helse, deltakerne i denne studien mener at de har 

fått et mer verdig liv etter at de kjøpte bolig. Det er også mye verdighet i det å kunne 

fortelle andre at du eier egen bolig. Man kan påstå at det å eie bolig skaper verdighet. 
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5.5 Skamfølelsen ved å bo i kommunal utleiebolig. 

Skam er noe vi påfører andre ved krenkelser. Vi kan påføre andre krenkelser gjennom 

makt og hersketeknikker, men også gjennom normer og regler (Martinsen, 2012). Når 

en fordeler kommunale leieboliger blir det sjelden tatt hensyn til hvor den enkelte søker 

får tildelt bolig. Jeg har jobbet både i forhold til å ha boligoppfølging til brukere som 

har fått tildelt kommunal bolig, og i forhold til å tildele bolig. Det er en generell mangel 

på passende boliger i mange kommuner, derfor blir boligene tildelt etter behov. Det blir 

tatt lite hensyn til hvor den enkelte beboer ønsker å bo eller hvor vedkommende passer 

inn. Dessuten er disse leilighetene ofte preget av mangelfullt vedlikehold, og de fleste 

har en beliggenhet der det er flere leiligheter sammen. Noen av sammensetningene av 

kommunale boliger kan være lite gunstig da noen områder kan ha en tung rusbelastning. 

Hvordan vil da en vanskeligstilt som kanskje nettopp har blitt rusfri oppleve å få tildelt 

en kommunal bolig i et rusmiljø? Det er ikke noen god kombinasjon i forhold til 

motivering til en rusfri fremtid. 

  

Jeg tror ikke de som tildeler kommunale utleiebolig tenker over at de kan tildele boliger 

som medfører at leieboerne føler at de blir krenket. Det er nok heller mangel på 

kunnskap om hvordan nabolag kan spille inn på den enkeltes helse, både på godt og 

vondt. Ofte er det lite samarbeid mellom de forskjellige kommunale etatene, det kan 

også være en medvirkende faktor til at det kan bli feilfordeling både av utleieboliger og 

boligsosiale virkemidler.  

 

En trenger nødvendigvis ikke være en eks misbruker, men kanskje en har en annen 

årsak til at en er vanskeligstilt, det kan være vår Ali som er flyktning.  Han oppfyller 

kravene for å kunne få tildelt en kommunal bolig, men en vil virkelig krenke både han 

og familien hans ved å flytte de til en bolig i et rusmiljø. Både Ali og familien hans ville 

opplevd skamfølelse, og det er heller ikke noe egnet sted å oppdra barn. Det som er bra i 

forhold til Ali er det at han har fått innvilget startlån og tilskudd slik at han er i stand til 

å kunne kjøpe egen bolig.  
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Per har leid kommunal bolig i et rusbelastet belastet strøk før han kjøpte egen bolig. 

Han mener selv at han ble påvirket av miljøet på en negativ måte. Det var vanskelig å si 

nei til naboer i frykt for å bli utstøtt, han opplevde det som masete og vanskelig når de 

kom på døren hans. Dette har endret seg kjøpte etter at han kjøpte bolig i et annet 

nabolag. Han sier at det er lettere å si nei til tidligere naboer etter at han er flyttet der 

ifra. Årsaken til at det er lettere for Per å si nei nå er nok det at han har fått styrket sitt 

egenverd, og har funnet en balanse i livet sitt. Han har klart å endre sin livsverden slik at 

den ikke lenger inneholder rus. Han har klart å finne gode erstatninger for rusen, og 

mestrer å stå imot presset fra tidligere miljø. Han har også en geografisk avstand som 

gjør at han ikke lenger er så tilgjengelig for sine tidligere naboer (Dahlberg og Segesten, 

2010). 

 

Per sier også at han ikke lenger har det stresset med at naboer kommer på døren for å 

kjøpe eller få medisiner. Han mener selv at det er han selv som klarer å si nei, og at 

årsaken til at han klarer å si nei er det at han har flyttet til et annet nabolag. Det kan se ut 

til at Per har mer styrke til å kunne si nei etter å ha fått en bolig og et nabolag som er 

rolig, og kan ha en positiv innvirkning på vedkommende og virke styrkende på 

selvtilliten. Per har også god kontakt med familien, han forteller at han til og med 

hjelper sine besteforeldre som begynner å bli gamle. Han bidrar med å hjelpe til i huset, 

og ha tilsyn med dem. En person som ikke selv har en opplevelse av god helse vil ikke 

være i stand til å kunne gi omsorg til andre. Det ser derfor ut til at denne deltakeren har 

klart å få et miljø rundt seg som er med på å styrke hans helse på sikt. Selv mener han at 

han er mye mer rolig og trygg (Dahlberg og Segesten, 2010). 

 

Kari har kjøpt en andel i tomannsbolig og den andre halvparten er kommunal 

utleiebolig. Det opplever Kari som veldig utrygt, hun forteller at det har vært noe bråk 

fra denne leiligheten og at hun blir redd. Selv om det er utrygt så angrer hun ikke på at 

hun kjøpte denne boligen, hun trengte den tryggheten og hjelpen som et borettslag gir. 

Deltakerne i denne studien har sine diagnoser under kontroll, derfor blir det mer 

stigmatiserende å måtte dele nabolag med noen som har en mer aktiv diagnose 

(Vassenenden, 2013).  
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Vi kan ut i fra dette anta at Kari sliter litt med å kunne finne balansen i sin livsverden, 

men det er ikke noe som er varig i følge henne. Hun mener selv at det er stadig 

utskiftninger i naboleiligheten og alle trenger ikke å lage bråk. Hun forteller at årsaken 

til at hun ikke vil involvere seg er at hun aldri vet hvem som flytter inn og når de flytter 

ut.  Vi trenger alle stabile relasjoner i livet vårt så det er antagelig hennes valg ikke å gå 

inn i en relasjon som hun vet kan være ustabil. Vi kan anta at gleden over å eie egen 

bolig overskygger det at naboleiligheten er en kommunal utleiebolig. Dessuten mener 

Kari at ikke alle trenger å lage bråk selv om de leier en kommunal leilighet. Hun søkte 

jo kommunal leilighet selv før hun fikk anledning til å kjøpe leilighet selv, og hun er jo 

ikke den typen som lager bråk, som hun selv uttrykker det (Grinstein-Weiss et.al, 2013). 

 

Hvis Per fremdeles hadde bodd i kommunal leiebolig og hatt aktive rusmisbrukere som 

naboer, ville det vært en stor utfordring for han å klare å holde disse naboene på 

avstand. Per er veldig klar på at det er viktig for han å ikke ha kontakt med dette 

nettverket. Vi ser at Topor (2006) sier at det har større betydning med gode sosiale 

relasjoner, støtte fra familie og venner, når det gjelder bedringsprosesser, enn 

oppfølging fra helsepersonell.  Det er tydelig at Per har stor nytte av å bo i et nabolag 

som der det ikke bor aktive rusmisbrukere.  

 

Jeg har selv erfart i min jobb hvordan brukere føler skam over å bo i kommunal bolig. 

En av mine brukere var helt åpen på at hun ikke fortalte folk hvor hun bodde, uten at 

hun var nødt. Hun ville heller ikke ha besøk av søsteren som hadde barn, hun mente at 

hun ikke hadde kontroll over hva som kunne skje i nabolaget mens hun hadde besøk, og 

barna kunne få ubehagelige opplevelser. Derfor var det bedre å ikke ha de på besøk, 

men denne brukeren hadde et inderlig ønske om å kjøpe seg egen bolig eller å kunne ha 

økonomi til å leie bolig privat. Det er den vonde skammen som gjør seg gjeldene her, 

den som er mellom krenkelse og suveren livsytring (Martinsen, 2010). Det er den vonde 

skammen som kan føre til avmektighet, den kan passivisere, isolere og føre til at bruker 

skjuler seg i selvforakt og utilstrekkelighet (Martinsen, 2010).  
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Med en slik skamfølelse vil det være vanskelig for brukeren å kunne opparbeide seg 

selvfølelse. De vil ofte ikke være i stand til å kunne gjøre så mye med sin egen 

situasjon, de er prisgitt å måtte ta imot en kommunal bolig som er valgt ut mer eller 

mindre tilfeldig. Ved å gjøre boligsosiale virkemidler mer tilgjengelige vil flere kunne 

kjøpe egen bolig og unngå å oppleve skammen og maktesløsheten som er forbundet 

med en lite ønsket bosituasjon (Martinsen, 2010). 

 

Ingen av deltakerne i denne studien har noen positiv erfaring i forhold til det å leie 

kommunal bolig. De har følt på mye skamfølelse og stigmatisering, og de sier at det var 

en lettelse å kunne kjøpe egen bolig. Vi ser at dette er i tråd med det Grinstein-Weiss og 

Vassenden og Lie omtaler i sine studier (Grinstein-Weiss et.al, 2013)(Vassenden og 

Lie, 2013). 
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5.6 Fordelen av selv å kunne bestemme hvor man skal bo. 

Selvbestemmelse er å ha kontroll over valg og beslutninger som har betydning i livet. 

Det trenger ikke være en absolutt kontroll, men muligheten til å være den som kan 

påvirke valg og beslutninger. Selvbestemmelse innebærer holdninger og ferdigheter 

som kreves for å kunne foreta valg uten påvirkning eller innblanding fra andre. 

Stortingsmelding 23 sier, at det å ha sted å bo er en viktig forutsetning for å kunne 

integreres og delta i samfunnet (St.meld. 23, 2010).  Men skal en integreres i samfunnet 

har det også stor betydning for den enkelte å kunne selv bestemme hvor boligen er 

plassert. Det vil gjøre det lettere for den enkelte å bli integrert, siden det er mest 

sannsynlig at en vil velge å flytte til et nabolag der en enten kjenner noen, ha familie 

eller at en vet at nabolaget passer inn i det livet en ha ønske å leve. 

 

For Per har det hatt en vesentlig betydning for hans helse, det ville vært mindre 

sannsynlig at han hadde klart å holde seg rusfri hvis han ikke selv hadde bestemt at han 

ville flytte fra et område med mye rusmisbruk. Han har også blitt styrket i å kunne 

motstå det å ha kontakt med sine tidligere naboer som fremdeles ruser seg. Det kan 

derfor være helsefremmende at en selv kan bestemme hvor en skal bo. Bolig utgjør 

sammen med helse og arbeid de tre grunnleggende elementer i velferdssamfunnet 

(St.meld. 23, 2010). En kan derfor konkludere med at dette er en viktig faktor å ta 

hensyn til i forhold til at de boligsosiale virkemidlene blir fordelt uavhengig av hvor den 

enkelt velger å bo. 

 

Som en ser i denne studien så har alle deltakerne selv kjøpt og valgt boligen de bor i. 

Det gir deltakerne en følelse av å selv kunne bestemme i eget liv, noe som igjen gir en 

god selvfølelse. De har selv bestemt i hvilket område boligen skal være, i så stor grad 

det mulig i forhold til prisen på bolig. Det som er sammenfallende er at alle deltakerne 

har valgt å kjøpe bolig i nærheten av familie eller venner som kan gi den støtten de kan 

ha behov for. Dette er også med på å unngå at den enkelte opplever ensomhet.  
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Det å bli isolert i sin egen bolig er noe jeg ofte har sett i min jobb, dette problemet har 

kommet i etterkant av de store reformene, først nedleggelse av sentralinstitusjonene 

innen psykisk utviklingshemning, så innen psykisk helse. Disse brukerne ble flyttet 

hjem til kommunene de en gang kom fra, til ferdig tilrettelagte boliger, uten at noen tok 

hensyn til at de hadde kjente eller familie i nærheten. Mange av disse brukerne hadde 

manglende ferdigheter innen det sosiale og ble derfor veldig isolerte i de nye boligene. 

Dette kan en unngå ved at brukerne selv kan bestemme hvor de skal bo, og kanskje i 

samråd med familie og venner. De har allikevel rett på å få den hjelpen de trenger fra 

hjelpeapparatet, noen mange ikke vet (Granerud og Severinsson, 2003).  

 

Mona mener også at det var vesentlig for henne å velge bolig der hun nå bor. For henne 

er det helsefremmende i den forstand at hun har nær familie i nærheten og kan få den 

hjelpen hun trenger når hun har behov for det. Familien hjalp mye til i prosessen med å 

kjøpe bolig, på grunn av at de ønsket å hjelpe Mona når hun hadde behov for hjelp. 

Dette bidrar også til at Mona kan ha et selvstendig liv, siden hun selv kan velge når hun 

vil eller trenger hjelp. Fordi hjelpen er i nærheten og dette vet Mona så det kan igjen 

virke forebyggende for henne noe som bidrar til at hun klarer seg bra, og det trygger 

henne på en god måte (Grinstein-Weiss et.al, 2013). 

 

Når en selv kan bestemme hvor en skal kjøpe bolig, så gir det brukeren følelsen av å 

kunne styre sitt eget liv, noe som igjen gir økt selvfølelse. Det er innenfor rammen av 

delaktighet at vi kan forstå betydningen av det etiske kravet (Dahlberg og Segesten, 

2010). Det er grunnleggende for oss mennesker å kunne ha selvbestemmelse i forhold 

til så viktige avgjørelser som å bestemme hvor man skal bo. Det er også viktig i forhold 

til at pasienten kan oppnå sammenheng og trygghet i sin bosituasjon.  

 

Hvis Mona ikke hadde hatt denne muligheten hun fikk mener hun selv at hun sikkert 

hadde levd på gaten i dag. Hun mener at hun ikke hadde klart å fungere så bra som hun 

gjør i dag på tross av alvorlig sykdom. Huset er for henne det helt grunnleggende trygge 

som hun kan trekke seg tilbake til. Det at hun også kunne velge ut hvor hun skulle kjøpe 

hus hadde stor betydning også i forhold til det at hun kunne kjøpe bolig i samme 
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område som andre. Hun ble likestilt med andre som hadde jobb. Dette er et viktig 

poeng, det er noe som jeg også har opplevd i mitt arbeid, det at brukeren kan likestilles 

med den såkalte normalbefolkningen gjør mye med den enkeltes verdighet (Gustin og 

Bergbom, 2012). 

 

Per vektlegger også mye det at han stod fritt til å kunne velge nabolag. Han var veldig 

bevisst på å komme seg bort fra et rusbelastet miljø. Det er nok en viktig faktor i 

forhold til å oppnå rusfrihet. Min erfaring er at de lettere å opparbeide nok motivasjon 

til å bli rusfri hvis en ikke er i nærheten av tidligere rusmiljø. Per vil ikke oppleve å bli 

stigmatisert, han vil ikke lenger bli identifisert som en rusmisbruker. Som rusfri ville 

han antagelig opplevd stor grad av stigma hvis han skulle fortsatt å leie bolig i det 

rusbelastede området han bodde i før han kjøpte egen bolig (Vassenden, 2014). Det 

virker ikke som om Per opplever å bli stigmatisert i sitt nye nabolag, han har litt kontakt 

med noen av naboene. Han mener at han er blitt godtatt i dette området, og at han 

forstår den sosiale koden som han sier er typisk for det området (Vassenden, 2014). 

 

Det å kunne ha stor grad av selvbestemmelse vet vi styrker menneskeverdet, og gir oss 

verdighet. Men jeg mener også at det gir oss en god indre styrke som kan bidra til at vi 

igjen kan gi andre den omsorgen som kreves for at den enkelte skal oppleve å føle seg 

verdsatt (Martinsen, 2012).  

 

Ali har fått en mulighet til å kunne påvirke sine barns fremtid, ved å bestemme i hvilket 

nabolag barna skal vokse opp. Han trenger ikke lenger bekymre seg over at barna 

vokser opp i en kommunal leiebolig, der han aldri vet hvem som flytter inn, eller hvem 

som skal påvirke hans barns oppvekst. Det kan skape god helse for hele hans familie å 

ha et godt og trygt nabolag. Dahlberg, 2010 mener at det er nærmiljøet vårt som former 

vår livsverden. 
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Det er derfor viktig å tenke selvbestemmelse i forhold til å dele ut boligsosiale 

virkemidler. For skal en føle seg inkludert i samfunnet så må den enkelte selv kunne få 

muligheten til å bestemme hvor boligen skal være. Det vil være en vesentlig fordel, og 

vil være helsefremmende i lengden. Det vil ikke bare være helsefremmende men også 

kostnadsbesparende for samfunnet, den enkelte vil ikke ha så stort behov for kommunal 

hjelp, fordi flere vil velge å ha familie og venner i nærheten. Det vil redusere behovet 

for hjelp både i forhold til at de har mulighet for å hjelpe vedkommende, men også fordi 

dette vil virke forebyggende siden brukeren vet at han har hjelp like i nærheten.  
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5.7 Hvordan boligeie kan gi sosial kapital 

De har fått muligheten til å kunne velge sitt eget nabolag ved hjelp av boligsosiale 

virkemidler og de har alle vært bevisste på å ikke kjøpe bolig i områder som er belastet 

med sosiale problemer.  

Hvis vi ser på forholdene andre steder der det bygges større enheter av boliger som har 

flere leiligheter som øremerkes til vanskeligstilte, viser erfaring at hvis det er flere med 

problemer som bor sammen, kan det ofte føre til at problemene øker. Når en får tildelt 

slike øremerkede boliger så får ingen noen valg og må ta det en blir tilbudt, og de har 

ingen mulighet til å kunne velge. Dette blir i stor grad unngått ved å gi boligsosiale 

virkemidler til enkeltindividet istedenfor i binde midlene opp i ferdig planlagte 

boligområder. Det er selvfølgelig noen som trenger tett oppfølging og vil ha en fordel 

av å bo i disse spesielle boligene. Derfor er det viktig at de boligsosiale virkemidlene 

blir fordelt slik at de blir tilpasset den enkelte. Det krever også en god kartlegging av 

hvilke behov som er viktige å ta hensyn til. 

 

Hvis vi ser på Grinstein-Weiss (2013) så ser vi at beboere med lav inntekt som eier 

boligen sin selv, får et stabilt nabolag noe som er en fordel. Denne studien sier også at 

det er mer sannsynlig at en vil delta i felles sosiale organisasjoner når en eier egen bolig. 

Derfor kan det være sannsynlig at deltakerne i denne studien kanskje på sikt vil delta i 

felles arrangementer i nabolaget. En annen årsak til at deltakerne ikke er så aktive i 

nabolaget kan være at de har sine helseproblemer og at derfor ikke orker å forholde seg 

til felleskapet, at de rett og slett trenger tid og krefter på å få til et godt liv innenfor sin 

egen bolig. Men det ser likevel ut til at de opplever nabolaget sitt som stabilt og rolig, 

og som noe positivt.  

 

For noen mennesker kan det være nok bare å føle tilhørighet til et nabolag. Det er også 

identitetsskapende å kunne ha en fast boligadresse i et etablert og godt nabolag, selv om 

en ikke deltar aktivt i det sosiale felleskapet kan en likevel identifiserer seg med det 

nabolaget.  De som kjøper egen bolig for boligsosiale virkemidler får også en mulighet 

for å kunne opparbeide seg egenkapital, noe som likestiller de med alle andre nordmenn 

som eier bolig (Vassenden, 2014). 
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Forskning sier at de som har bodd lenge i samme nabolag og eier boligen, har større 

sosial kapital enn de som leier bolig (Grinstein-Weiss, 2013). Men de sier ikke noe om 

hvem boligeierne har den sosiale relasjonen til. 

 

Deltakerne i denne studien har ikke noen tette bånd til sine naboer, men de regner det 

likevel som positivt å kunne ha et stabilt nabolag.  Det gir dem identitet og en slags 

sosial kapital, det vil si at selv om de ikke deltar aktivt i styremøter og dugnader så 

regner de seg likevel som en del av nabolaget. De er opptatt av at det er et vanlig 

nabolag uten sosiale problemer, og de mener at det er bra folk som sitter i 

velforeningene og borettslaget, de stoler på at de tar gode avgjørelser. De tar tross alt 

viktige avgjørelse som kan ha stor betydning for hele nabolaget (Bø og Schiefloe, 

2009). 

 

Som Dahlberg og Segesten, 2010 sier så er vi avhengige av miljøet vårt, vi må lære oss 

å forholde oss til en verden som er i stadig endring, men vi har likevel med oss vår 

forhistorie. Kan det da være denne forhistorien som gjør at deltakerne er forsiktige med 

å innlate seg på nære relasjoner til naboen? De har tidligere vært leietakere, noen av de i 

kommunale utleieboliger. Alle deltakerne har dårlig erfaring fra det nabolaget de har 

hatt, så de er forsiktige med å få noen nye relasjoner med naboer. Jens forteller at han 

liker å bo et stykke fra naboer, han liker ikke at noen skal se inn til han, han vil være for 

seg selv. Han har selv valgt å kjøpe en bolig som ligger langt fra naboer, og er litt 

bekymret for at de har begynt å lage fotballbane like i nærheten av boligen hans 

(Grinstein-Weiss et.al, 2013). 

 

Løgstrup mener at vi som mennesker er gjensidig utlevert i hverandres tillit, vi er 

avhengige av hverandre og kan ikke leve i ensomhet eller isolasjon (Løgstrup, 2012). 

Deltakerne er som alle andre avhengig av andre mennesker. Deltakerne i denne studien 

forteller alle at de har behov for å bo i nærheten av familie og venner. De får alle hjelp i 

en aller annen form fra familie og venner. Selv om de har relasjoner til de som står dem 

nær, så er det ingen av de som har veldig nær relasjon til de nærmeste naboene.    
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I artikkelen til Arman og Rehnfeldt(2006 ), ser vi hvor stor betydning nærhet av venner 

og familie har i forhold til å komme seg igjennom traumer og sorg. Selv om deltakerne i 

denne studien ikke har opplevd det vi kaller for store traumer som tsunami og lignende, 

så har de sine traumer. For denne gruppen kan hendelser som brudd med negative 

sosiale felleskap, samlivsbrudd og oppbrudd fra nabolag ofte fremstå som store traumer 

i deres livsverden. Det er derfor av stor betydning for dem å ha familie og venner i 

nærheten, også i fremtiden. Som nevnt er denne gruppen sårbar ovenfor endringer i sitt 

nærmiljø, og uforutsette hendelser kan virke ganske traumatiserende.  Derfor kan det 

være både forebyggende og til god hjelp for deltakerne. Identitet og selvfølelse trenger å 

få tilført næring fra noen eller noe (Dahlberg og Segesten, 2010). De som har familie og 

venner til å hjelpe seg i hverdagen klarer å komme seg gjennom traumer på en god 

måte.  De som ikke har nære relasjoner klarer det ikke så bra. (Arman og Rehnfeldt, 

2006). 

 

Jens forteller tydelig at boligen hans betyr mye for han, selv om han er den som har 

minst kontakt med naboene sine, er han veldig bestemt på at han aldri vil selge boligen 

sin. Han kan til nød leie den ut til noen som ivaretar boligen. Dette viser at det ikke er 

spesielt den sosiale kapitalen som betyr noe. Kanskje det er andre årsaker til at Jens ikke 

ønsker å flytte fra boligen, som trygghet, identitet og selvfølelse som er det viktigste for 

han (Grinstein-Weiss et.al, 2013). 

 

Det er mye som tyder på at den sosiale kapitalen er viktig for Kari, selv om hun ikke har 

noe tett kontakt med naboene så er hun opptatt av hvilke naboer hun har. Hun deltar 

ikke på borettslagsmøter, men sier at hun stoler på de som tar avgjørelser der, hun 

mener de er skikkelige folk. Det viser at naboene er en sosial kapital for henne og har en 

stor betydning for hennes liv, det skaper trygghet og stabilitet slik at hun evner å oppnå 

en balanse i livet sitt (Dahlberg og Segesten, 2010). 
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Det er tydeligvis en fordel for deltakerne at de velger å flytte i nærheten av familie. De 

kan da også bli lettere for deltakerne å bli en del av nabolaget, de bruker familien som 

en hjelp for å kunne bli godtatt i nabolaget og dermed klarer de å bygge en sosial 

kapital, som igjen har en positiv effekt på helsen. Vi mennesker har også et 

grunnleggende behov for å bli utlevert i tillit til hverandre (Martinsen, 2010). 

 

Det vil være lettere for deltakerne å kunne opparbeide seg tillit i et nabolag der de føler 

seg hjemme. Det er kanskje der de har vokst opp, og selv om de kanskje ikke har bodd 

der hele tiden så vil de fleste naboene vil huske de som de var. De vil ikke i så stor grad 

vektlegge at de kanskje har hatt en periode i livet der de har hatt en situasjon som ikke 

har vært så sosialt akseptabel. Muligheten for at deltakerne vil oppleve å bli stigmatisert 

i nabolaget der familien bor vil være mindre enn i et annet nabolag. 

Det er en fordel å få denne muligheten for å kunne opparbeide seg sosial kapital, denne 

sosiale kapitalen bidrar til at det blir lettere for den enkelte å føle seg inkludert. En har 

tilhørighet til en sosial gruppe selv om en ikke er så aktiv på den sosiale siden selv. 

Dette bidrar til stabilitet, trygghet og identitet i den enkeltes liv, noe som er 

helsefremmende (Dahlberg og Segesten, 2010). 
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6. Avslutning. 

I denne studien har jeg stilt spørsmål om hvordan det å kunne eie egen bolig har 

innvirkning på egen helse. Jeg hadde følgende problemstilling: 

Hvordan kan det være helsefremmende å eie egen bolig, selv om en er 

kategorisert som vanskeligstilt? 

 

Jeg gikk inn i denne studien med en forforståelse der jeg mente at ikke at det var så bra 

å gi mennesker med lav inntekt eller uføretrygd store boliglån. Min forforståelse var 

nok preget av skepsis til hvordan disse vanskeligstilte menneskene skulle evne og kunne 

betjene store boliglån. Forskningen mente at det var stor helsegevinst i det å kunne eie 

egen bolig. Men var det helsegevinst i det når man hadde store boliglån som skulle 

betjenes, og man hadde lav inntekt, for de fleste var denne inntekten uføretrygd?  

 

Da jeg startet på denne studien viste jeg lite om at det fantes boligsosiale virkemidler 

som kunne brukes på en slik måte at det var en mulighet for vanskeligstilte å kunne 

kjøpe egen bolig. Det var kunnskap jeg måtte lete etter på kommunale boligkontorer og 

på internett. Hvordan skulle da de som var vanskeligstilte klare å finne ut om de 

boligsosiale virkemidlene? Alle deltakerne i denne studien har fått god hjelp fra familie 

og venner, men det er fremdeles mange som ikke har denne muligheten.  

 

Alle deltakerne uttrykte at de hadde en mer stabil helse etter at de hadde kjøpt bolig. 

Etter å ha drøftet denne påstanden mot teori så sier Dahlberg at når en har en god 

livsverden, så oppleves ikke den dårlige helsen som det som dominerer livet ditt. Ved å 

ha en trygg plattform i livet som en fast bolig så kan en bli i stand til å kunne utføre sine 

livsprosjekt i den grad det er mulig på grunn av sykdom. En vil da etter hvert evne å 

klare mer og mer og det er ikke lenger sykdommen som har det største fokus, men det 

en kan klare å mestre på tross av sykdom. Det vil føre til en bedret helsetilstand. 
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Deltakerne i studien fortalte om store endringer i livene sine etter å ha kunne oppnådd å 

kjøpe bolig. I hovedsak så hadde alle deltakerne fått styrket eller endret sin identitet 

etter boligkjøpet. Trygghet var en faktor som samtlige informanter var opptatt av å 

formidle. Det hadde stor betydning at de hadde et boliglån som var tilrettelagt i forhold 

til deres inntekt, også på lang sikt, det ga dem trygghet. Deltakerne i denne studien 

hadde erfart å oppleve skamfølelse over å måtte leie kommunal bolig, det kunne de 

unngå ved å kjøpe bolig i et godt nabolag. Jeg ser at min forforståelse i forhold til det å 

føle skamfølelse over å leie kommunal bolig stemte med deltakernes opplevelser. 

 

Når de selv sto fritt til selv å kunne bestemme hvor de skulle bo, så mente de at det 

hadde stor betydning.  Da hadde de mulighet til å bo i nærheten av familie og andre som 

kunne hjelpe til i hverdagen. De kunne selv avgjøre og regulere sitt eget behov for hjelp, 

noe som gjorde at de selv kunne ivareta sin helse på best mulig måte. Sosial kapital var 

viktig for deltakerne i denne studien, de mente at det var noe som ga dem identitet, 

verdighet og trygghet. 

 

De sidene som de opplevde som negative var det at det var vanskelig å finne 

informasjon om boligsosiale virkemidler og det å måtte fylle ut mye dokumenter i 

forhold til å kjøpe bolig. Derimot syntes deltakerne ikke at det var slitsomt eller negativt 

å ha et stort boliglån, som de må betale på. Deltakerne mente at selv om det hadde vært 

mye arbeid og det var en belastning, så var det verdt det. Det mente at utfallet var så bra 

at de gjerne ville gjort det samme igjen. Men de kunne kanskje klart det uten hjelp fra 

venner eller familie, for nå hadde de mer kjennskap til alle rutiner rundt boliglån og 

kjøp. 

 

 

 

 



 

100 
 

Min forforståelse er endret etter denne studien.  Jeg startet denne studien med en 

oppfatning av at gruppen med vanskeligstilte hadde lite eller ingen mulighet for å kunne 

kjøpe egen bolig.  

 

Resultatet av denne studien viser at det er mulig. Det har stor betydning for den enkeltes 

helse å kunne kjøpe egen bolig. Alle deltakerne i denne studien mente at de hadde hatt 

mye dårligere livskvalitet i dag uten den boligen de hadde kjøpt. Det er vanskelig å 

jobbe for å forbedre egen helse hvis man har en dårlig livskvalitet. Det å eie egen bolig 

bidrar til å styrke verdighet, endre identitet, med gode tilbakebetalingsbetingelser 

oppnår en trygghet, og en har muligheter til selv å bestemme hvor en skal bo. Alle disse 

faktorene er helsefremmende og legger et godt grunnlag for en god helse. Konklusjonen 

er at det er helsefremmende å eie egen bolig selv om en er vanskeligstilt. 
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6.1 Videre forskning 

Det er lite forskning på hvordan enkeltindividet opplever det å kunne kjøpe egen bolig. 

Det er forsket på om lavinntektsfamilier klarer å betale boliglånet sitt på lang sikt 

(Aarland, 2012), men denne studien er kvantitativ og forteller oss ikke om 

enkeltindividet sin opplevelse av det å kunne eie egen bolig. 

Det kan derfor være viktig å forske videre med et større antall deltakere enn det jeg har 

hatt i denne studien, for å se om funn der vil samsvare med de funnene jeg har gjort i 

denne studien. Det kunne også vært gunstig å ta en oppfølgingsstudie av de samme 

deltakerne om noen år, for å sammenligne funn. 
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6.2 Veien videre 

Jeg har jobbet mange år med å ha oppfølging og veiledning til mennesker i forhold til å 

kunne bo. Derfor har jeg sett både gode og mindre gode sider med det å gi mennesker 

en plass å bo. Tildeling av kommunal bolig til vanskeligstilte skjer veldig ofte uten noen 

spesiell kartlegging på forhånd, og det er ofte behov for bolig som styrer tildelingen av 

bolig, og ikke hvor den enkelte passer inn i forhold til nabolag. Det bør derfor være 

bedre samarbeid mellom de forskjellige kommunale etatene for å kunne gi rett bolig til 

rett beboer.  

 

På sikt vil det også være mer lønnsomt for en kommune å kunne gi den enkelte boliglån 

i form av boligsosiale virkemidler, de slipper å vedlikeholde, administrere og dekke 

behovet for kommunale bolig. Men det er en vei å gå for flere kommuner for å få på 

plass retningslinjer som ikke samsvarer med Husbanken sine føringer. Derfor er det i 

dag veldig få som får tildelt disse virkemidlene. Det kan se ut til at det er tilfeldigheter 

som gjør at noen får, kanskje fordi at vedkommende har søkt tidlig på året og det er nye 

midler som skal fordeles?  

 

Det er viktig at kommunene får på plass retningslinjer som samsvarer med regjeringen 

sine føringer. Kunnskap og informasjon om boligsosiale virkemidler må bli lettere 

tilgjengelig for alle. Det bør også bli et bedre samarbeid mellom de kommunale 

instansene i forhold til å fordele boligsosiale virkemidler, og få til en god kartlegging av 

behov hos den enkelte. 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

7. Referanseliste:  

Arman, M. & Rehnsfeldt, A ,(2006). Vårdande som lindrar lidande. Etik i vårdande. 

Stockholm: Liber AB. 

Askheim Ole Petter, Starrin Bengt (2007). Empowerment i teori og praksis. Gyldendal 

Akademisk, Oslo 

             http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2000016961 

               &site=ehost-live 

Borg A & Davidson (2008). The nature of recovery as lived in everyday experience 

     http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2009881397&site 

      =ehost-liv 

Borgeraas, E, (2006). Knapphetens økonomi. En kvalitativ studie av 

sosialhjelpsmottakeres økonomiske mestring. Statens institutt for 

forbruksforskning (SIFO), Oslo. 

Bø Inge, Schiefloe Per Morten (2009). Sosiale landskap og sosial kapital. 

Universitetsforlaget, Oslo 

Dahlberg Karin,Segesten Kerstin (2010). Hálsa & Vårdande. Natur & Kultur, 

Stockholm 

Dahlberg Karin (2014). Att undersóka hálsa & vårdande. Natur & Kultur, Stockholm. 

Eide Hilde og Eide Tom (2000). Kommunikasjon i relasjoner, Gyldendal Akademisk. 

Eriksson, K. & Lindstrøm, U. (Eds.) (2003). Gryning II Klinisk vårdvetenskap. Vasa: 

Institutionen før vårdvetenskap, Åbo Akademi. 

Granerud A, & Severinsson E, (2003). Preserving integrity: experiences of people with 

mental health problems living in their own home in a new 

neighborhood.http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=

2004070240&site=ehost-live 

Bochel, C,.  Bochel, H, & Page,D, (1999). Housing: the foundation of community care? 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2000016961
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2009881397&site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2004070240&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2004070240&site=ehost-live


 

104 
 

 

Grinstein-Weiss, M.,Yeo, Y,H., Manturuk, K,R., Despard, M,R,. Holub,K,A,. 

Greeson,J,K,P & Quercia R,G  2013. Social Capital and Homeownership in 

Low- to Moderate-Income Neighborhoods, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2012076341&site=ehost-live" 

Gustin, L.W. & Bergbom, I. (red.) (2012). Vårdvetenskapeliga begrepp i teori och 

praktik. Studentlitteratur 

Harkness, J,.Newman, S, J & Salkever D (2004). The cost-effectiveness of independent 

housing for the chronically mentally ill: do housing and neighborhood features 

matter?http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2005

058567&site=ehost-    live 

Husbanken.no (2014). Bolig for velferd 

http://www.husbanken.no/Sok.aspx?query=bolig%20for%20velferd&page=2 

Husbanken.no (2014). Boligsosiale tiltak for vanskeligstilte i Norge 

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/boligsosiale-tiltak-for-

vanskeligstilte-i-norge 

Husbanken.no (2014). Om startlån, http://www.husbanken.no/startlaan/kommune/om-

startlaan-kommune 

Husbanken.no (2012). Man må ha en plass å bo, 

http://www.husbanken.no/bibliotek/bib_boligsosialt/man-ma-ha-en-plass-a-bo/ 

Husbanken.no (2011). Rom for alle, https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-

2011-15/id650426/   

Husbanken.no 2010.Veileder i bostøtte for kommunale saksbehandlere, 

http://www.husbanken.no/bostotte/kommune/veiledere 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2012076341&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2005058567&site=ehost-
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2005058567&site=ehost-
http://www.husbanken.no/Sok.aspx?query=bolig%20for%20velferd&page=2
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/boligsosiale-tiltak-for-vanskeligstilte-i-norge
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/boligsosiale-tiltak-for-vanskeligstilte-i-norge
http://www.husbanken.no/startlaan/kommune/om-startlaan-kommune
http://www.husbanken.no/startlaan/kommune/om-startlaan-kommune
http://www.husbanken.no/bibliotek/bib_boligsosialt/man-ma-ha-en-plass-a-bo/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2011-15/id650426/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2011-15/id650426/
http://www.husbanken.no/bostotte/kommune/veiledere


 

105 
 

Jack,T,. Bond, G,Y, & Davis,K,E, 2010. Housing Preferences Among Adults with Dual 

Diagnoses in Different Stages of Treatment and Housing Types, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2010870687

&site=ehost-live 

Kvale Steinar, Brinkmann Svend (2012). Det kvalitative forskningsintervju Gyldendal 

Akademisk, Oslo 

Kunnskapssenteret.no (2013). Usikkert hva som hjelper vanskeligstilte på 

boligmarkedet, http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/usikkert-hvilke-tiltak-

som-hjelper-vanskeligstilte-inn-pa-boligmarkedet 

Lovdata.no (2014). Personvernloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-

31 

Løgstrup K.E. (2012). Den etiske fordring. Forlaget Klim. 

Malterud Kirsti, (2013). Kvalitative metoder i medisinsk forskning, Universitetsforlaget, 

Oslo 

Martinsen Kari (2012). Løgstrup og sykepleien. Akribe AS Oslo 

Martinsen Kari (2003). Fenomenologi og omsorg, Universitetsforlaget, Oslo 

Martinsen K , (2001).Huset og sangen, gråten og skammen. T. Wyller, (red) 2001. 

Skam, Fagbokforlaget, Bergen 

Nortvedt Per (2012). Omtanke. En innføring i sykepleiens etikk. Gyldendal Akademisk, 

Oslo 

Regjeringen.no (2010). Om boligpolitikken St.m. 23, 

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/meldst/id1754/?isFilterOpen=True&te

rm=Om+boligpolitikken 

 

 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2010870687&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2010870687&site=ehost-live
http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/usikkert-hvilke-tiltak-som-hjelper-vanskeligstilte-inn-pa-boligmarkedet
http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/usikkert-hvilke-tiltak-som-hjelper-vanskeligstilte-inn-pa-boligmarkedet
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-
https://www.regjeringen.no/nb/dokument/meldst/id1754/?isFilterOpen=True&term=Om+boligpolitikken
https://www.regjeringen.no/nb/dokument/meldst/id1754/?isFilterOpen=True&term=Om+boligpolitikken


 

106 
 

Rehnsfeldt, A. & Arman, M. (2012). Significance of close relationships after the 

tsunami disaster in connection with existential health: A qualitative 

interpretive study. Scandinavian Journal of  Caring Sciences. 20(3), 537-

45. Tilgjengelig fra LM 

Statistisk sentralbyrå (2014).  http://www.ssb.no 

Thyness Paul A, (2010). Boligsosialt arbeid. Kommuneforlaget AS, Oslo. 

Topor A,.Borg, M,. Mezzina, R,. Sells, D,. Marin, I &Davidson, L 2006. Others: the 

role of family, friends, and professionals in the recovery 

process,http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2009

510493&site=ehost-live 

Ulfrstad Lars-Marius (2011). Velferd og bolig, om boligsosialt (sam)arbeid, 

Kommuneforlaget AS. Oslo 

Vassenden Anders (2014). Homeownership and Symbolic Boundaries: Exclusion of 

Disadvantaged Non-homeowners in the Homeowner Nation of Norway, 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2014.898249#abstract 

Vassenden A & Lie T, (2013). Telling Others How You Live-Refining Goffman`s Stigma 

Theory Through an Analysis of Housing Strugglers in a Homeowner Nation, 

http://www.iris.no/publications/414551636/2013-033 

Aarland, Kristin (2012). Eieretablering blant hushold med lave inntekter hioa.no/Om-

HiOA/Senter-for-velferds-og- 

arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Notat/2012/Eieretablering-blant-

hushold-med-lave-inntekter 

 

 

 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2009510493&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2009510493&site=ehost-live
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2014.898249#abstract
http://www.iris.no/publications/414551636/2013-033


 

107 
 

8. Vedlegg 

8.1. Kvittering NSD 
 

Aina Skorpen 
Avdeling for helsefag Høgskolen Stord/Haugesund 
Klingenbergvegen 8 
5414 STORD 
Vår dato: 22.04.2014 Vår ref: 38457 / 3 / JSL Deres dato: Deres ref: 

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 07.04.2014. 
Meldingen gjelder 
prosjektet: 
Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av 
personopplysninger vil være 
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at 
prosjektet gjennomføres. 
Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med 
opplysningene gitt i 
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt 
personopplysningsloven og 
helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger kan settes i 
gang. 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i 
forhold til de 
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. 
Endringsmeldinger gis via et eget 
skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis 
melding etter tre år 
dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet. 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, 
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 01.04.2015, rette en henvendelse 
angående status for 
behandlingen av personopplysninger. 
Vennlig hilsen 
Kontaktperson: Juni Skjold Lexau tlf: 55 58 36 01 
Vedlegg: Prosjektvurdering 
Kopi: Ingvor Sandvin ingv-sa@broadpark.no 
38457 Fra leie til å eie egen bolig 
Behandlingsansvarlig Høgskolen Stord/Haugesund, ved institusjonens øverste leder 
Daglig ansvarlig Aina Skorpen 
Student Ingvor Sandvin 
Katrine Utaaker Segadal 
Juni Skjold Lexau 

 
 

 

 

 



 

108 
 

8.2 Forespørsel 
 

Bakgrunn og formål:  

XXXX kommune, eiendomsavdelingen, har godkjent at Ingvor Sandvin kan skrive et 

forskningsprosjekt i forbindelse med boligsosiale virkemidler.  

Sandvin er masterstudent ved Høgskolen Stord/Haugesund, og tar master i klinisk helse 

og omsorgsvitenskap.  Hun ønsker å finne ut hvordan du opplevde å få tildelt et eller 

flere boligsosiale virkemidler, slik at du kunne kjøpe egen bolig. Boligsosiale 

virkemidler er startlån, bostøtte, boligtilskudd og utbedringstilskudd. Svaret på denne 

undersøkelsen håper vi skal kunne bidra til at XXXXX kommune skal kunne 

tilrettelegge et bedre tilbud til de som i fremtiden søker om boligsosiale virkemidler. 

Undertegnede har valgt utvalget med informanter ut i fra det kommunale arkivet.  

 

Problemstillinger er: 

Hvordan opplever enkeltindividet å bli i stand til å eie egen bolig ved hjelp av 

boligsosiale 

virkemidler, og hvilken innvirkning har dette på den enkeltes helse? 

 

Hva innebærer deltakelse i studien?  

Deltakelse i studien innebærer at du deltar i et intervju, som studenten foretar. Intervjuet 

vil bli tatt opp ved hjelp av nettbrett. Du vil få spørsmål som omhandler din opplevelse 

å kunne bo i egen bolig. Hvordan dette har forandret din hverdag i negativ og positiv 

betydning. Intervjuet vil ta ca 1/2 time, tid og sted kan vi avtale nærmere.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Du som informant er valgt ut via det kommunale registeret, som er unntatt offentlighet.  

Informasjonen du formidler vil bli anonymisert, slik at ingen har mulighet til å dra 

kjensel på deg eller din familie.  Informasjon vil bli oppbevart forsvarlig og på en slik 

måte at det kun er forskeren som kan ha tilgang på denne.  Alle data vil bli merket med 

et nummer som identifikasjon dette nummeret vil bli oppbevart på en annen plass enn 
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resten av datamaterialet.  

Når intervjuet er renskrevet, noe forsker vil gjøre selv, vil dette skriftlige datamaterialet 

bli oppbevart på en harddisk som er passordbeskyttet og det kun er forskeren som har 

tilgang. 

Når forskningsprosjektet er ferdigstilt 01.04.2015 vil all personinformasjon bli 

forsvarlig tilintetgjort.  

 

Frivillig deltakelse: 

Det er frivillig å delta som informant i dette prosjektet, og du kan når som helst trekke 

tilbake ditt samtykke. Informasjon om deg som du har gitt vil da bli ødelagt på en 

forsvarlig måte.  

Hvis du ønsker å gjennomgå ditt intervju etter at det skrevet ned, så har du mulighet til 

det. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

Veileder: Aina Skorpen, 53491147, Høgskolen Stord/Haugesund  Klingenbergveien 8, 

5414 Stord 

Student: Ingvor Sandvin, Tlf 92644239. 

Vennlig hilsen 

Thor Elias Sandvig 

Boligsjef 
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8.3 Samtykke 

 

 

Samtykke til deltagelse i studien. 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta: 

 

 

 

 

 

---------------                         -------------------------------------------------------- 

 

Dato                                     Navn 
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8.4 Intervjuguide 

Intervjuguide: 

Jeg vil starte med en innledning og forklare litt om formålet og rammene rundt 

intervjuet.  Informere om bruk av båndopptager og at jeg er åpen for spørsmål fra 

informanten underveis. Jeg vil informere om at det er frivillig å delta og at informanten 

har mulighet for å trekke seg underveis. 

 

Bakgrunnspørsmål: 

Alder? 

Hvor lenge har du bodd i egen bolig? 

Eide dine foreldre egen bolig? 

Har du arbeid? 

 

Tema: 

 

 Kan du fortelle om hvordan du ble kjent med de forskjellige boligsosiale 

virkemidlene, og hvem og hvor du fikk informasjon fra? 

 Kan du fortelle om hvordan du opplevde denne prosessen? 

 Kan du fortelle om hvordan det var å komme inn i det nabolaget/miljøet, kontakt 

med naboer. Føler du at du har blitt godtatt for den du er? Har familie /venner 

endret holdning? 

 Hva har vært vanskelig i denne prosessen, kan du fortelle meg om en spesiell 

episode som du synes har vært vanskelig? 

 Kan du fortelle meg om hva du synes er bra etter at du kjøpte egen bolig? 

 Hvordan vurdere du selv helsen din før og etter at du fikk egen bolig? 
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Avslutte med en oppsummering av intervjuet, og åpne for spørsmål og kommentarer.  

Ivareta trygghet rundt det som blir betrodd meg, og at det vil bli behandlet 

konfidensielt. 

 

 

 


