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Sammendrag

Masteroppgavener en kvalitativ semistrukturertintervjuundersøkelsesom tar utgangspunkti

enbygård, opprinneligfra 1958,i ensmåbyi Midt-Norge.Boligblokkable rehabiliterti 2008,

og kommuneni samarbeid med Husbankenhar brukt mye ressurserpå å stimulere til

brukermedvirkningbådeved planleggingenog ved brukenav leil ighetskomplekset.I studien

er fem beboereintervjuet om sitt hverdagsliv i blokka. Fire av informantenehar bodd i

boligblokka siden før oppussingen.I blokka har kommunenvalgt å samlemenneskermed

alvorlig og langvarigrusproblematikkogpsykiskelidelser.Fireav informantenehareterkjent

rusproblem.Hva forskningsfeltetsier om det å bo når en har rus- og psykiskeproblemerer

beskrevet.Intervjueneer analysertettermetodenSystematiskTekstKondenseringinspirertav

Adorno Giorgi og modifisert av Kirsti Malterud. Funnenesier noe om hverdagslivettil

personenei den rehabilitertebygården, hvordande fysiskeomgivelseneinnvirker på deres

hverdagslivog hvilken betydningde sosialeomgivelsenekan ha for aktiviteter i hverdagen.

Funnenedrøftespå bakgrunnav Model of Human Occupation,teorier om hverdagslivog

teorieromavvik, ekskludering,segregeringog stigmatisering.

Informantenegir uttrykk for enstorgradav tilfredshetavå bo i blokka.De ønskerenfredelig

tilværelse,hvor de har frihet til å bestemmeselv i sin hverdag,og verdsettersterktat dekan

låsedøra til sin egenleilighet og værei fred.De vil ikke hapersonalesombestemmeri huset.

De har ikke motforestillingermot å bo i et leilighetskompleksdermangemedganskelik type

problematikker samlet.Det diskuteresom detteskyldesselvstigmatisering.Det kom også

fram enbarrieremellomalkoholavhengigeog narkotikaavhengige.De to gruppeneer forsøkt

adskilt i hver sin oppgang,mendet er en utstraktmisnøyede to gruppenei mellom når det

gjelderlivet i hverdagen.Funnenetilsier at informanteneharlite aktivitet i hverdagen.

Drøftingen er todelt. Den første delen omhandlerde fysiske omgivelsenesbetydning for

hverdagslivetog hvordanen ser på segselv. Den andredelenav drøftingatar for segden

betydningendesosialeomgivelsenekanhafor aktiviteteri hverdagslivet.
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1.0Innledning

I innledningenpresentererjeg først bakgrunnenfor oppgaven.Så vil jeg avklare hvilke

gruppersomblir ansettfor vanskeligstiltepåboligmarkedet.Denneoppgavenskalhandleom

vanskeligstiltepåboligmarkedet,nærmerebestemtpersonermedrus- og psykiskeproblemer.

Videreskriver jeg om boligsosialtarbeidi kommunenderstudiener gjort, hvorpåjeg til slutt

enderoppi oppgavensproblemstilling.

Da masterstudietved Institutt for Helsevitenskapog Sosialt arbeid presentertepågående

prosjekt som det var mulighet for studenterå knytte seg til, ble jeg interesserti å få mer

informasjon om Sintef Byggforsk´s strategiske forskningsprogram: ”Bærekraftig

oppgraderingav etterkrigstidensflerboligbygg – med fokus på miljøvennlig energibrukog

universellutforming”.

Ønsket for forskningsprogrammetvar å få en menneskeligdimensjon inn i forskningen

omkringbosituasjonenfor vanskeligstilte grupper.Forskningsprogrammetsarbeidi ensmåby

i Midt-Norgeutpektesegsomdetmesthensiktsmessigestudieobjektet.

Dennemasteroppgaventar utgangspunkti et av leilighetsbyggenesomer innbefatteti dette

forskningsprogrammet.Jeg har gjennomførten kvalitativ spørreundersøkelseved bruk av

semistrukturertintervju til å fokuserepå beboerneshverdagsliv i en rehabilitert bygård.

Beboernei dennebygårdenharalle rus- og/ellerpsykiatriproblematikk.

1.1 Vanskeligstilte på boligmarkedet

Begrepetvanskeligstiltepå boligmarkedetbrukestil å definerepersonersomav forskjellige

årsakermå ha bistandav det offentlige til å skaffe segeller beholdeen bolig (Dyb et al.,

2004).Årsakenetil boligproblemeneer ofte knyttet til (psyko-) sosiale,atferdsmessigeeller

økonomiske vansker, nedsatt funksjonsevne, helsemessige problemer, eller dårlig

norskkunnskap(RundskrivU-10/2002;St.meld.nr 23 2003-2004).En bolig er et stedsomer
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et utgangspunktog enforutsetningfor deltagelsepåandrearenaeri samfunnet(Brodtkorbog

Rugkåsa,2007;St.meld.nr23 2003-2004;Ulfrstad,2007).

I Norge er det boligsosiale arbeidet forankret i Kommunal- og regionaldepartementet.

Husbankener statensgjennomføringsorgani boligpolitikken og har ansvarfor å koordinere

arbeidetmed å forebyggeog bekjempebostedsløshet.Kommunenehar ansvaretfor den

praktiskegjennomføringenav detboligpolitiskearbeidet. (Riksrevisjonen,2008).

Boligsituasjonenpåvirkerblant annetsosialintegrasjon,helseog mulighetertil å utvikle og

opprettholdesosialerelasjoner. Når en har en bolig vet myndigheterog andrehvor en kan

treffes og hvor informasjonkan sendes. Adressenkan symboliserestatusog tilhørighet. I

tillegg er boligensomoftestet hjemsomharsosialeog psykologiskefaktorerknyttet til seg.

Hjemmetkansymboliseretrygghet,identitetogsosialtilhørighet,og væreet stedhvorenkan

trekkesegtilbake oghentenyekrefter (Dyb et al. 2004).

I tillegg til ytre forhold knyttet til boligen, representererden også sentraleaspekteri

enkeltindividetsliv. Boligen er noe mer enn et hus å bo i. Vanskeligstiltehar de samme

behov, også når det gjelder bolig, som alle andre. Kunnskapom boligen, om boligens

utforming, om boligensplasseringog om hjemmetsbetydninger sentralti boligsosialtarbeid

(Brodtkorbog Rugkåsa,2007;Ulfrstad,2007).

De siste10-20 årenehar nasjonalereformerlagt vekt på å bygge nedinstitusjoner,anskaffe

boliger og leggetil rettefor å leve, eventueltmedtjenesterfra detoffentlige, i denkommunen

en hørerhjemme.Dette gjelder gruppersom utviklingshemmede,menneskermed psykiske

lidelserog rusavhengige.

En god bolig kan væregrunnlagetfor en anstendigmenneskeligtilværelse.Regjeringens

overordnedevisjon i boligpolitikken er at alle skal kunnebo godt og trygt (St.meld.nr23

2003-2004). Dette skal skje gjennom tilrettelegging av et godt fungerendeboligmarked,

anskaffelseav boliger for vanskeligstiltepåboligmarkedet,og vedå økeantallmiljøvennlige

og universeltutformedeboliger og boområder.Det er forskjellige oppfatningerom hva en

trygg og god bolig innebærer.Det vil blant annet være avhengig av tilgjengelighet,

beliggenhetog mulighet for tjenester.Sentralter derfor kommunikasjonom boligbehovmed

denenkeltemedbehovfor bolig.
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Langt de fleste boliger som blir tilbudt rusmisbrukereog alvorlig psykisk lidende i dette

landet,pr i dag, er kommunalteide. Målgruppenfor kommunaleutleieboligerer stort sett

vanskeligstiltepå boligmarkedet.”Ved utgangenav 2002 disponertekommunene90 922

utleieboliger. Av disse er 84 500 (93pst.) sosiale utleieboliger, mens resten er

personalboliger”(St.meld.nr232003-2004s.53).

Vanskeligstilterepresentererenheterogengruppemedtil delssværtulike behovfor bolig- og

tjenestetilbud.Gruppenomfatterpersonermed dårlig boevne,dårlig økonomi, flyktninger,

samtpersonermedfysiskeog/ellerkognitivefunksjonsnedsettelser(NOU 2004:22).

Boliger til vanskeligstiltehar høyesteprioritet i Husbanken,og et viktig virkemiddel i dette

arbeideter åkunnetilby vanskeligstiltepåboligmarkedetegnedeboliger.Kommuneneeierog

forvalterenbetydeligboligmasse,ogstorpartenav disseboligenefinnermani etterkrigstidens

flerboligbygninger. Disse boligene er ofte karakterisert med en standard som ikke

tilfredsstiller dagens krav med hensyn til tilgjengelighet, energieffektivitet og andre

miljøhensyn.De er ofte nedslitte, og preget av manglendevedlikehold. Det er av stor

samfunnsøkonomiskbetydningbådei forhold til redusertmiljø- og klimabelastning,samt

reduserteutgifter til ”spesialboliger”,at enstçrredel av eksisterendeboligmasseoppgraderes

mht boligkvaliteteneenergi, miljø oguniversell utforming(Dyb et al. 2004).

En statusrapportfra Eiendomsutvalgetbeskriver at den bygningsmessigetilstanden er

utilfredsstillendei kommunaleboliger i 47% av kommunene,vel 40%av kommuneneanser

at inneklimaerutilfredsstillendeog tilgjengelighetenerutilfredsstillendei 37%avkommunalt

eide boliger. Det er et viktig boligsosialt,men ogsået miljøpolitisk tiltak å sørgefor en

utbedringav den kommunaleboligmassenslik at denneogsåtilfredsstiller vanlige krav til

boligstandard,samtidig som statensmål for bolig- og bygningssektorenom å øke antall

miljøvennligeoguniverseltutformedeboligerblir i varetatt(NOU 2004: 22).
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1.2 Boligsosialt arbeid i kommunen

Bygårdensomer grunnlagetfor masteroppgaven, ligger i en småbymedmangeboligsosiale

utfordringer. Det finnesanslagsvis6-700vanskeligstiltepersoneri byen,av disseharom lag

150 personerrusrelaterteproblemer.Kommunenforvalter ca 600 boenheter.En betydelig

innsatsbådepå politisk og administrativtnivå er de sisteårenelagt ned for å videreutvikle

boligsosiale tiltak og tjenester. Sentralt i dette arbeidet har vært den boligsosiale

handlingsplanensomble vedtattav bystyreti 2006.Med basisi denneplanenharkommunen

gjennomført en rekke tiltak på det boligsosialeområdet.Et av disse tiltakene har vært

rehabiliteringav det leilighetskompleksethvor undersøkelseni dennemasteroppgavener

foretatt.Bygningenhar gjennomgåtten omfattenderenovering,og samtidighar utvikling av

tjenesterog medvirkningfra beboerneværtsentraleelementi prosjektet.Kommunenmottok

blantannetkompetansetilskuddfra Husbankenfor å gjennomføreulike delprosjekter,av disse

et for å motivereog inkluderebeboernetil aktiv deltagelsefør, underog etterrenoveringav

boligen.Viktige målsetningervar å skapeøkt trivsel for beboerne,bedrebomiljøet og øke

beboerneskunnskaperog motivasjonfor å ivaretaegenbolig. Gjennomdetteprosjektet,som

ble formelt avsluttet ved årsskiftet 2009, fikk kommunen verdifulle erfaringer om

betydningen av målrettet medvirkningsarbeid. Det ble derfor søkt om ytterligere

kompetansetilskuddfor å videreføreog videreutvikledettebrukermedvirknings-prosjektet.De

sentraledelmålenefor det var å sikre og gjennomførebrukermedvirknings-prosjektet til

ferdigstillelse,kvalitetssikrebeboerrelatertoppfølgingetter ferdigstillelse,bidra til utvikling

av rutiner for boligtildeling, videreføreerfaringermedbrukermedvirkningi andretilsvarende

lokale utviklingsprosjekter, beskriveerfaringsmetoderog utarbeideopplæringsprogramfor

individuell oggruppevisboevne.

1.3 Problemstilling

Med bakgrunni prosjektetsfokusog egneinteresserfor boligsosialtarbeidønskerjeg å finne

ut hvordan personeneselv opplever det å bo i denne rehabiliterte bygården.Hva er

erfaringenederesvedå bo i dettehusetnårenharrus- og psykiskeproblemer?Hvordanarter
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en vanlig dag seg for beboerne?Hvordan beskriverde livet i blokka? Hvordan trives de,

eventueltmistrivesmedå bo i dennerehabilitertebygården,og hvilke relasjonerharde?

Denendeligeproblemstillingen:

Hvordan kan hverdagslivet i en rehabilitert bygård være når en har rus- og psykiske

problemer?

I denvidereoppbygningenav oppgavenbeskrivesførst hva forskningsfeltet sierom detå bo

nårenharrus- og psykiskeproblemer.

Deretter gjennomgårjeg det teoretiskefundamentetfor studien med fokus på teori om

aktivitet, hverdagslivog avvik, ekskludering,segregeringog stigmatisering.

I kapittel4 beskrivesframgangsmåteni studien.

Resultateneblir presenterti kapittel5, og funneneblir drøfteti kapittel6.

Jegharavgrensetoppgavenvedikke åskriveomrusellerpsykiskeproblemer.
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2.0Hva sier forskningsfeltet om det å bo når en har rus- og

psykiskeproblemer?

I dennedelenavoppgavenhar jeg søkti databaseneGoogleSholarog ISI Webof sciencefor

å finne relevant litteratur fra vitenskapeligestudier omkring det å bo - og rus-/psykiske

problemer. Jegbruktesøkeordene:Housing,Tenure,Homeownership, Seriousmentalillness,

Substanceabuse,Identity, Supportedhousing,Independentliving, Occupation,Ontological

security,NeighborhoodQuality,HousingFirst,Treatmentfirst, Homelessness,Qualityof life,

Poverty,HousingQuality, og ulike kombinasjoner mellom disseordene.Av de artiklenejeg

fikk opp,har jeg brukt noeni framstillingen.For å få opplysningerom norskeforhold har jeg

brukt kilder fra Husbankenog norskeoffentlige dokumenter.Jegharogsåbrukt litteratur fra

Norsk institutt for by- og regionforskning(NIBR) og fra Norsk institutt for forskning om

oppvekst,velferdog aldring(NOVA).

2.1 Boligens kvalitet

Boligenskvalitet virker inn pådemsombor der,menhvaenserpåsomgodkvalitet er ulikt

fra persontil person.Wågøet al. (2006) skriver at en vurderingav boligenskvalitet er et

subjektivt,behovsrelatertog i høygradøkonomiskrelatertspørsmål.Kvalitet inneholderbåde

fysiske og kognitive kriterier. Estetikkbegrepeter i tillegg et ladet begrep som mange

forbindermedstaffasje,pyntog ”pene” fasader,mensdetfor arkitekterer mersammensattog

inneholder andre beskrivelser som: Funksjonalitet, ærlighet, forståelighet, helhet og

tilforlatelighet. Det oppleves som problematisk å dra inn estetikk i kvalitetsbegrepet.

Utfordringen blir å finne en betegnelsesom dekker visuelt miljø, arkitektonisk kvalitet,

estetisk brukbarhet, inspirasjon, velvære eller en rekreativ oppfatning av omgivelser. I

miljøpsykologienbrukesbegrepetrestorativemiljøer.

Nordh (2010) definerer restorativemiljøer til at det er miljøer som kan fungerefor hvile,

avslapningog gjenhenting.
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Hjemløsemeden livshistoriesominvolverernarkotika,kriminalitet og mentalsykdom,blir

ofte tilbudt husværeav lav kvalitet bådesett fra teknisk, funksjonelt og estetiskperspektiv.

Enkeltsagt:Deblir tilbudt husværesomandrefolk ikke vil ha(Hauge,2009).

I enoversiktstudiegjennomgårEvanset al. (2003)18 studiersomomhandlerbolig og mental

helsei denvestligeverdenfra 1967til 1991.Nestenalle studienei denneoversiktentyderpå

at flerleilighetsbygger assosiertmednegativpsykiskhelse.Menneskersomleveri høyhusser

ut til å ha flere mentaleproblemerenn de som lever i lave hus. De som bor i de høyeste

etasjenehardårligerehelseenndesombor i delavereetasjene.De somklarersegbestnårdet

gjelderpsykiskhelseer de sombor i frittliggendeeneboliger.Forfatternepåpekerimidlertid

at funnenekan væretruet av en feilkilde – mulighetenfor at menneskermeddårlig mental

helse har en tendenstil å velgeå bo i høyereetasjer.Det er ogsåen mulighetfor at psykisk

lidendehardårligereøkonomi,og ikke harmulighetentil å velgefrittliggendeeneboliger.Et

annetpoenger at de ikke trengerå ha valgt boligenselv, mener blit t ”plassert” i en ledig

kommunalleilighet.

Arkitektoniskeuttrykk somvekkerfasinasjon,kuriositetellerubevisstoppmerksomhetermed

på å fremmehelbredelsefra mental tretthet.Utsikt, grillplasser,fontener,akvarierog dyr,

utsmykninger,etc er design-elementermed potensialetil å fremme rekreasjon.Stederder

menneskerkangåog værealeneenstund,kanværeenbuffer mot deskadeligeeffekteneved

stor boligtetthet. Når det gjelder rekreasjongir eksponeringav og nærhet til naturlige

elementerslik som trær, vann og naturlandskapmulighetertil å etterfylle kognitiv energi

(Evans,2003).

Kvalitets-husværekan være husværesom forsterker signaler om inkludering, trygghet,

toleranseog kontroll når det gjelder tidligere hjemløsemenneskersom kjemper for å

unnslippeet liv med kriminalitet og narkotikamisbruk.To av fire respondenteri Haugeog

Støascasestudyfra Veiskillet i Trondheimvektleggerdenstolthetendeføler vedå bo i et hus

medhøyearkitektoniskekvaliteter,deføler entrygghetvedbosituasjonen,ogdeserfram til å

ta imot besøkende.Studienviserat fysisk miljø kanværeet strategiskinstrumenti enprosess

for åkonsolidereenny identitetfor enkelte(HaugeogStøa,2009).
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Hvilke kvaliteteren bolig skal innehautoverordinærstandard,er individuelt behovsrelatert.

En bolig mågi mulighetfor trygghetog kontroll. Er boligennedslittog pregetav manglende

vedlikehold,erdettevanligvisassosiertmednegativpsykiskhelse.

2.2 Boligens beliggenhet

Boligens beliggenhet vil ha betydning for hvordan en oppfatter beboerensstatus og

tilhørighet. Standardenfor boligene i et strøk og hvilket vedlikehold som blir utøvd på

boligenei dettestrøket,gir beboerneentilbakemeldingom hvordanog i hvilken graddeskal

vedlikeholde sine egneboliger for å tilpasseseg boligkvaliteteni området.Dette er også

primærefaktorerfor hvordanandrebetrakterbeboernei detteområdet.Beboerei kommunale

leiligheter føler seg ofte stigmatisertav storsamfunnet,og kan også internalisere slike

negativeoppfatningerom segselv. Framtidigearbeidsgivere,politiet og skolemyndighetene

kanreagerenegativtpåstigmaetsomer knyttettil å bo i kommunaleleilighetsprosjekt,dårlig

nabolag,etc.Hvis enmislykkesi å greieå oppnåå bo i et strøksomoverensstemmermedens

idealer,kan detteha innvirkning på selvrespekten.Husetog husetsbeliggenheter et symbol

påselvet,og reflektererbådeinnoveri en selv og utoveri samfunnethvemener, hvaen har

greidå oppnå,oghvaenstårfor (Evansetal., 2003).

I enkvalitativ oversiktsartikkelover40 litteraturstudiermellom1990og 2004fant forfatterne

at de som bodde i nærhetenav kommunaleserviceinstitusjonervar mer integrert i sitt

samfunnenn de som boddelengre vekk fra slike ressurser.De fant ogsåat beboeremed

psykiskelidelserog dårlig økonomii lav-inntektsområderopplevermindresosialstigmaenn

de som bor i høy-inntektsområder,på grunn av at deresnaboerogsåhar færremuligheter

økonomisk.Boliger somer visuelt fysisk integrerti nærområdet,slik at de ikke skiller segut

fra andreboliger,økermulighetenfor sosialintegrering(Sylvestreetal., 2007).

I enundersøkelseav 29 kvantitative studierfra 1982til 2004,fant forfatterneensterkevidens

for at tilfredstillende livskvalitet ikke var relaterttil hvilken typehustidligerehjemløsemed

alvorligepsykiskelidelserboddei, mendevedgårat begrepethustypei undersøkelseneikke

siernoeom gradav bo-assistanseellerboligensstørrelse(Kyle og Dunn,2008).
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Wonget al. (2007)drøfterbegrepenetypisk og normalisertbolig. Typisk bolig refererertil at

boligen må se ut som de øvrige boligenei området,og normalisertbolig refererertil at

boligenmå ligge i et områdederdetbor få andremedpsykiskefunksjonshemminger.Kravet

om typiskeog normaliserteboligerer viktig for å unngåå segregerebeboerneog samledemi

spesiellenabolag,i ”psykiatri-boligene”, eller som i min undersçkelsei ”f ylleblokka”, og

dermedskapeenbilledlig, visuellbarrierefor integreringi kommunen.

Menneskersom gjennom livet har opplevd hjemløshetblir ofte tilbudt boliger som er

lokalisert i omgivelserhvor det kan værevanskeligå leve et ordinært liv. Problematiske

omgivelser i nabolaget kan gjøre at mange hjemløse heller foretrekker gata framfor

midlertidige innkvarteringer,for det mestepå grunn av frykten for å bo sammenmed folk

sombrukernarkotikaog førerenkaotisklivsstil (Hauge,2009).

Rusmisbrukere,somer dengruppendet er vanskeligstå finne bolig til, tildelesboliger som

har preg av spesialboliger.Ansattetjenesteyteremenergruppenhar behovfor boliger som

ligger skjermetfra annenbebyggelse.Boliger i størreboligkomplekssammenmedandremed

rusproblemeranbefalesikke, fordi brukerne oppfatter det som utrygt. Etter hvert har

kommunenerettet segmer mot vanlige boliger for rusmisbrukere,og flere er betenktover

utvikling av nyespesialboliger(Ytrehusetal., 2008).

Strøketboligener plasserti vil hastorbetydningfor om etableringenfor personermedrus-og

psykiskeproblemerskal bli vellykket. Et nabolagkan representerenoe å strekkesegetter,

eller detkan trekkeensselvfølelseog sosialestatusned.Visuelt integrerteboligerøkersosial

integrering.Kravetom typiskeboligerbetyrat deserut somdeandreboligenei sammestrøk,

og kravetom normaliserteboligerbetyr at det ikke samlesopp boliger for rusmisbrukereog

alvorlig psykisk lidende i et avgrenset geografisk område. Tilgjengeligheten til

serviceinstitusjonerer avgjørende for om etablering skal bli vellykket. Områder for

rekreasjonsmuligheteri omgivelsenehar vist segå ha positiv betydningbådefor fysisk og

psykiskhelse,isæri områdermedstor botetthet.Boligområdetmå gi innflytterenen følelse

av toleranseog inkludering.
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2.3 Eiendomsforhold

Å eieenleiligheteller et husharvanligvisblitt antattå gi merontologisksikkerhet,ennå leie.

Å eievil gi ensterkerefølelseavsikkerhet,kontroll ogherredømme.

Shaw(2004) viser i en oversiktsartikkelover engelsk litteratur om bolig og folkehelse,at

betydningenog statusenav å eie eller leie, og om leieforholdeter offentlig eller privat, er

kontekst- og kulturavhengig.Gradenav prestisjeeller stigma som hengersammenmed

eiendoms- eller leieforholdetvil variere fra stedtil stedog over tid. Å kjøpeog eie en bolig

kan væreen kilde til stolthetog sosialstatus,menkan ogsårepresentereen storpsykologisk

byrde som har innvirkning på psykisk helse hvis det oppstårproblemermed å forsvare

eventuelle lån. I Storbritannia har det i mange år foregått forskning angående

eiendomsforholdenespåvirkning på helse.Funnenetilsier at de som eier sitt egethjem har

bedrehelseennleietakere,og leietakeretilhører laveresosialeklasser.Sjansenfor å døfør 65

årsalderer betydeligstørrefor de sombor i leide sosial-boliger sammenlignetmedde som

eiersin egenbolig. Her kandet imidlertid opptreen feilkilde, dade somhar fått tildelt og er

bosatt i sosial-boliger er de mest trengendeog syke i samfunneti utgangspunktet.Shaw

(2004) har videre funnet at rent statistisk er huseierefor det meste menn, gifte eller

samboende,litt yngre,medhøyereinntekt, vanligvis har de arbeidmedfast ansettelseog de

har ikke-manuelle jobber. De rapporterteherredømmeog autonomi, de hadde høyere

selvrespekt,høyerelivskvalitet og var oftere fornøyd med sine hjem enn leietakere.Den

generellehelsentil eierevar bedre:De rapportertefærrelangvarigebegrensendesykdommer,

lavereforekomstav depresjonog angst,og færresymptomerpå sykdom.Eierehaddeoftere

hager,haddeofterehusennleiligheterog dehaddefærreproblemermedfuktighetog muggi

husene.Leietakererapportertemer problemermednaboene,slik somtrafikkstøyfra naboer,

annenstøy,søppel,vandalismeog dårlig rykte. Bådematerielleog immateriellefaktorerser

ut til å kunneunderbyggeeiendomsforholdog helse.Shaw(2004)konkluderermedatbolig er

ensosialnøkkel-determinantfor helseog ensentralkomponenti forholdetmellom fattigdom

oghelse.

Boligsosialtarbeidhar fått økt oppmerksomheti desisteårene.Økt satsingpåutvikling av et

bedre og mer egnet botilbud for ulike grupper,har ført til et større fokus på individers
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differensiertebehov.Fokusetpå individuelle behovhar ført til at en i størregradønskerå se

tildeling av bolig ogboligsosialetjenesteri kommunenei sammenheng(Thyness,2004).

Å eie sin egen bolig kan i større grad enn å leie gi sikkerhet, kontroll, autonomi og

herredømme.Men prestigeeller stigma i forholdet eie/leie er kontekst- og kulturavhengig.

Bådematerielleog immateriellefaktorervil habetydningfor hvasomi hvertenkelttilfelle vil

fungerebest.

2.4 Tjenester i tilknytning til boligen

For å få til et vellykket resultatnår det gjeldertjenesteytingti l voksnemedrus- og psykiske

problemer, er et nærtsamarbeidmeddenenkeltehelt nødvendig.Tjenesteytinghandlerom å

mestrebo- og livssituasjonen(Thyness,2004).Det ermangemåterå yteslike tjenesterpå.

Bistand til å mestreegenbo- og livssituasjon omhandlerveiledning,opplæringog bistand

knyttet til praktiske gjøremål i boligen, overholdelseav økonomiske forpliktelser, og

forpliktelserknyttet til selveboforholdetog omgivelsene.Det skalogsågis veiledningi bruk

av statligestøtteordninger og andrekommunaleog lokale tiltak somkan bedrebosituasjonen

for den enkelte.Et vellykket boligsosialtarbeid krever en enhetlig tilnærmingpå tvers av

organisatoriskegrenserog forvaltningsnivåer(RundskrivU-10/2002).

I 90-åreneble konseptet”supportedhousing”fçrt inn i feltet kommunaltpsykiskhelsearbeid.

Konseptethar sitt utspringi ”independentliving” - prinsippenefor menneskermedfysisk og

psykiskfunksjonshemming.TheAmericanIndependentLiving Movement oppstodi 70-årene

somenpolitisk mobiliseringav funksjonshemmedesomkrevdeå få bestemmeoversineegne

liv, i stedetfor å innrettesegetterprofesjonellerehabiliteringseksperter(Barneset al., 1999).

”Supportedhousing”vektlegger tilgjengelighettil normalbolig i samfunnetog til individuell

og fleksibelbo-assistanse.Dettebetyrsomregelat beboernebor i uavhengigeleilighetersom

leiesved hjelp av bo-støtte.Denprofesjonelleassistansener flyttbar pådenmåtenat dersom

densommottarassistanseflytter, følger bo-assistansenham/henne.Verdienesomligger til

grunn for ”supportedhousing” er empowermentog kommunalintegrering(Sylvestreet al.,

2007).
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I en oversiktsstudieder 6 forskjellige tilnærmingerog tiltak for personermed alvorlige

psykiskelidelserble studert,fant forfatterneat ”supportedhousing”ga fordelersomøkt bo-

stabilitet, redusert hjemløshet og redusert antall innleggelser.De konkluderte med at

”supportedhousing”viser til flere fordeler, framfor tradisjonelleordningermed fragmentert

ogdårligbemannetservice(BondogCampbell,2008).

I følge Kyle og Dunn (2008) kan menneskermed alvorlige psykiske lidelser oppnå et

vellykketboligforholdi samfunnetmedhensiktsmessigbolig ogadekvatstøtte.

Fordeleneved ”supportedhousing”er at menneskermedpsykiskefunksjonshemmingerkan

tilslutte segog innta roller og livsstiler påsammemåtesomvanligemedlemmeri samfunnet.

De kanbo integrerti bo-miljøer nårde får fleksibelog individuell støtteog assistanse.Andre

effekterer reduksjonav psykiatriskesymptomer,økt sosialog personligfunksjonog høynet

fysisk helseog livskvalitet. Det er identifisert faktorersomsikrerkvalitet i bolig-programmer:

Eget valg av bolig, at bolig og service-apparater adskilt, at boligen er integrert i ordinært

bolig-miljø, at beboeren har reelle rettigheter i leieforholdet, eget valg av service,

individualisertserviceog kommunaltbasertservice.Det finnesen hel rekkemedforskjellige

typer av ”supportedhousing”,og detteer en fordel i forhold til at det kun skulle finnes én

ideell modell(Wongetal., 2007).

Det vil være en fordel dersom tjenester i tilknytning til boligen utarbeideslokalt og

individuelt viser Nelsonet al.´s (2007)oversiktstudieangåendebo-assistansefor mennesker

medmentalsykdomsomharværthjemløse.De fant at det besteresultatetnår det gjaldt bo-

stabilitetoppstodderprogramsomkombinertebolig og assistanseblebenyttet.Demåltedette

i forhold til kommunalestandard-tjenester,somer det somvanligvis blir tilbudt dennedelen

av befolkningen. Kombinerte bolig og assistanse-program hjalp menneskermed å oppnå

tilgang til og nyttiggjøresegen stor variasjonav andreservice-tilbud. Studienrapporterer

ogsåom enhel rekkepositivepåvirkningerpåbeboernespsykiskevelværeog livskvalitet.

Når det gjelder politiske beslutningerut fra disse funnene, påpekerforfatterneat dersom

kommunenvelger å setteinn hensiktsmessigbo-assistanse,vil samfunnetsparepengerpå

redusertbruk av hospitserog annetmidlertidig husvære,redusertbruk av fengsler,hospitaler

og andreservice-organersomikke er tilpassetbeboernesbehov.Det bo-assistansenkosterser
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ut til å væreen veldig liten investeringfor å kunneyte bistandog assistereen av de mest

marginalisertegruppenei samfunnet.Bo-assistansenerenvei til å åpnefor bedreintegreringi

samfunnetfor disse gruppene.Etter hvert kan en oppnå mindre pengebrukved at bo-

stabilitetenøker (Nelsonetal., 2007).

I en studie fra 2008 har Wong et al. (2008) intervjuet 452 beboerei Philadelphiamed

alvorlige psykiske lidelser, menneskersom har forlatt permanent”supportive housing”.

Formåletmedstudienvar å finne mønsterog årsakerti l de negativeutflyttingene.Begrepet

negativeflyttinger ble brukt dersomrespondentenehaddeflyttet til arrangementermedmer

veiledningog mindreuavhengigheteller til hjemløshetog andreuhensiktsmessigeog ustabile

bo-arrangement(pleiehjem,psykiatriske hospitaler,fengsler,herberger).De fant at det var

kvaliteten på bo-assistansensom avgjordeom beboernefant seg til rette og ble boende.

Menneskersom haddeerfart kronisk hjemløshetog som haddekombinertediagnosermed

mentalsykdomog misbruker-problemer,fortsatteå bo i boligen dersomde fikk egenvalgt

støttefra personalet.Det virket dessutenpositivt inn hvis de haddeet selvvalgtprogramsom

dehaddesommål å gjennomføre,hvis servicenog programmenevar skreddersyddtil behovet

ogpreferansenetil beboerne.

Studier av dennepopulasjonenavdekkermangeutfordringer,kanskjeden mestviktige: En

lært mangelpå å kunne stolepå andre.Et helt klart suksesskriterieer relaterttil respektfull

omsorg, respekt for uavhengighet, og at personalet behandler beboernesom voksne

mennesker.Beboernegodtok regler som drikke- og røykeforbudog forbud mot bruk av

illegalemidler i huset,mendesattepris påat detvar ikke noeforbudmot atdekunnekomme

tilbaketil boligenselvom devarpåvirketav rus(Lincoln et al.,2009).

I enkvalitativ studieav 25 deltageremedalder40-62 år fant Shibusawaog Padgett(2009)at

det var mangelpå ekspertiseblant helse- og sosialpersonalei å behandlealvorlig psykisk

lidende i senerestadierav livet. Kronologisk alder trenger ikke være en god markør for

innholdeti servicetil dissepersonene.Helsestatusentil hjemløseover 50 år er nærmereden

65-åringerhar i den generellepopulasjonen.Hvis man samtidigtar i betraktningden høye

dødelighetentil denne populasjoneni tilknytning til kumulativeeffekterav sosialisolasjon,

medikamentmisbruk,dårlig helse,mentalsykdomog mangelpå husvære,er det ikke sikkert

deleverlengenok til å dranytteav tradisjonelletilbud for eldre.
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Relasjonentil tjenesteyterener avgjørendefor hvordanbrukerenoppleverboligsituasjonen.

Tillit, forståelse,respekt,tid til omsorgog å gjøre ting sammenmed tjenestyterer sentrale

tema.Kvalitetenpå kontaktenmedhjelpeapparatethar betydningfor livskvaliteten(Ytrehus

et al.,2008).

Gruppenrusmisbrukeremedpsykiskelidelserfår ikke denhjelpendetrenger,og grunnenetil

detteer manglendekompetanselokalt, uklar ansvarsfordelingog at mangeikke vil ha den

hjelpen de blir tilbudt. Det viser at manglendekompetanse i det boligsosialefeltet har

konsekvenserbådefor prosessenerundt å finne riktig bolig og for oppfølging i boligen.Det

mestsentralepunkteter ikke hva slagsboligbehovpersonermedpsykiskelidelserhar, men

hvilket tjenestebehovdenenkelteharbehovfor (SkogHansenog Ytrehus2005).

Oppfølgingi bolig av gruppenerusavhengige,personermeddobbeltdiagnoserus/psykiatriog

personermed psykiske lidelser, bør utvikle seg til ”særtjenester”og dette anbefaleså bli

definertsomet egetfagfelt, eventueltsomen del av de ordinærehjemmetjenestene(Dyb et

al., 2008).

Oppfølgingen i boligen må være individuell og fleksibel, det motsatteav marginal og

fragmentert.Hvis oppfølgingenyter tilstrekkeligrespektfor brukerneslivsstil og roller kanen

vellykket etablering finne sted. Slik etablering vil kunne reduserehjemløshetog øke

bostabilitet.Dettevil reduserepsykiatriskesymptomerog hospitalisering. Kvalitetenpå bo-

oppfølgingener avgjørendefor en vellykket etablering.En lært mangelpå å kunnestolepå

andre,måmøtesmedrespektfullomsorg,respektfor uavhengighetog entilnærmingsomgjør

at brukerneføler atdeblir behandletsomvoksne.

2.5 Hva gjør en bolig til et hjem?

Bolig er engrunnleggendemenneskerett,vedtattav FN. Retteninnebærerikke baretilgangtil

et elementærttak over hodet,men en rett til adekvatbolig. Dette betyr blant annetlovlige

leieforholdog tilgjengelighettil service,mulighet for å nyte godt av materiellegoder,gode

fasiliteter i boligen (bad, toalett, kjøkken etc) og en fungerendeinfrastuktur i boligen og

nærområdene(fungerendekloakksystem,sikkerenergileveranse,renovasjon,transportsystem
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etc). Retten innebærerøkonomiske muligheter til å bo hensiktsmessig, til å bo i trygge

omgivelserog hagodog lett tilgjengelighettil sineomgivelser(Shaw,2004).

Deterviktig å finne løsningersomgjøratboligenoppfattessomet hjemhvor enskalboogså

i framtiden(SkogHansenogYtrehus,2005)

Rusmisbrukereog psykisk lidendesmentalehelseville trolig kunne blitt forandrettil det

bedre dersom psykologisk praksis mer vektla verdier som: Det å bli regnet med,

selvbestemmelsesrett,frihet, tilgjengelighet,muligheter,vektleggingav godhelseog psykisk

velvære,stimuleringtil personligvekst,sosialrettferdighet,kontroll overegetliv, respektfor

mangfold,samarbeid,støttetil demokratiskdeltagelsei samfunnetog muligheterfor valg

(Sylvestreetal. 2007).

Boligen påvirker helsa på myriader av måter, små ting som sammenlagtformer

nøkkeldeterminantenefor helse(Shaw,2004).

En oversiktsstudieover 16 studier fra USA i tidsrommet 1990 til 2006 som undersøkte

hjemløsesom var blitt etablerti bolig, fant at imøtekommelseav primærebehovkun er en

start og ikke et endepunktfor rehabilitering. Menneskersbehovpå andrenivå kommerofte

ikke til uttrykk før basis-behoveneer imøtekommet.Behovutoverbasis-behovenekan være:

Utvikling av næreforhold og vennskap,deltagelsei undervisningeller arbeid,deltagelsei

tilfredsstillendefritidsaktiviteter, og bli mer aktivt involvert sammenandre i samfunnet.

Derfor er detet behovfor å fokuserepå størretemasomempowermentog integreringfor de

tidligere hjemløsesomer etablert. Utfordringenfor politikere, programutviklereog bruker-

organisasjonerrelaterersegtil på hvilke måteralvorlig psykisk lidendesom er etablert,kan

byggeet fullverdig ogmeningsfylt liv i samfunnet(Nelsonet al.,2007).

Hauge (2009) refererer i sin doktorgradsavhandlingtil Casey(2001) som fremholder at

identitet erdannetpådet indreplan,menogsågjennomkroppensinteraksjonmeddenfysiske

verdenutenfor – det er ikke noe steduten selv, og ikke noe selv utensted.Hun skriver at

Proshanskyet al. (1983) menerstedsidentiteter en subkulturav selvidentiteten,på samme

måte som kjønn og sosial klasse, og består av persepsjonerog forståelserfor fysiske

omgivelser.Dissepersepsjoneneog konseptenekandelesinn i to kategorier:En kategorisom

bestårav minner, tanker, verdier og situasjoner,og en kategori som bestårav forholdet
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mellom disse(hjem,arbeidsplass,nabolag).VidereskriverHauge(2009)at Twigger-Rosset

al.(2003)menerstedsidentitetgenereltserut til å bli brukt for å beskriveensubjektivfølelse

av identifikasjonmedhjemog nabolag.

Et hjemharensentralplassi menneskersdagligliv. I dyperebetydninger detå bo prosessen

deterå lageet stedtil et hjem(Hauge,2009). Hun skriverat Spelleretal.(2002)argumenterer

for at noenav de dypereaspekteneved et stedsfunksjonutelateshvis stederkun behandles

somsosialekategorier.Stederer ikke barekonteksteller bakgrunn,menogsåenintegrertdel

av identiteten.Små arkitektoniskeendringerkan påvirke hvordanstederog rom fasiliterer

ulike aktiviteter,for eksempelsosialinteraksjon.Dermedendresogsådenbetydningenet sted

har. Et sted kan i ulik grad gi næringtil, eller være truendefor, personligeeller sosiale

identitetskategorier.Et hjem kan representereog inneholdeflere markører for ontologisk

sikkerhet:Konstans,dagligerutinerogdetåhaensikkerbasefor identitetskonstruksjon.

Padgett(2007)utførteenstudiemeddybdeintervjuerav 39 personeri New York i 2006.Hun

fant i studien at sammenhengenmellom bolig, helse og psykologisk velvære kunne

klassifiseresgjennomtre interrelatertedimensjoner:1. Denmateriellenyttenav enbolig som

beskyttelsemot elementene(vær og vind) og beskyttelsemot helsetrusleneved dårligebo-

forhold (muggog befengthet),2. Beskyttelsemot dårlig naboskap,og 3. Den psykologiske

nyttenav boligensomet hjem.Hennesforskningunderbyggerteorieneom å skille mellomde

harde aspekter ved boligen slik som materielle forhold ved husværet,og de myke

dimensjonenesom for eksempelden subjektivefølelsenav å værehjemme.Hun beskriver

begrepetontologisksikkerhetsomfølelsenav velværesomoppstårnårenoppleverkonstansi

ens sosiale og materielle miljø. Dette vil igjen utgjøre en sikker plattform for

identitetsutviklingog selvutvikling.Å haet hjemhvor mankanutføresinedagligerutinerog

hafølelsenav styringog kontroll, utenå haomverdenensblikk påseg,kanværeenfaktor for

å oppnåontologisksikkerhet.Padgett(2007) understrekerLaings (1965) beskrivelseom at

ontologisksikkerhet,eller mangelenpå sådan,er en vanlig erfaring blant alvorlig psykisk

lidende. Ironisk nok er det dissemenneskenehvis ontologiskesikkerheter mest truet pga

deres psykiske lidelse, som også lever under boligforhold som minst av alt fremmer

ontologisksikkerhet.

En adekvatbolig medlovlige eie- eller leieforholdog enkeltilgang til serviceinstitusjonerer

en menneskerett.Livskvalitet i forhold til å bo innebærerkvaliteter som tryggeomgivelser,
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det å bli regnet med, selvbestemmelsesrett,frihet, tilgjengelighet, muligheter, sunne

omgivelser,muligheterfor psykiskvelvære,personligvekst,sosialrettferdighetog kontroll.

Livskvalitet handlerogsåom å bli møtt medrespektog invitasjontil samarbeid.Livskvalitet

inneholderen følelseav verdighet,og at enkandeltaog væreinvolvert i samfunnetsammen

andre.Livskvalitet innebærerat en kan ta egnevalg og delta i skole/arbeid/fritidsaktiviteter

som en selv ønsker.Næreforhold til andreer ogsåen del av livskvalitet. Økonomiskeog

personligeressursersomgir muligheterti l eneiendomsfølelsetil egetliv, er medpå å høyne

livskvaliteten.

Stedsidentitetomfatterpersepsjonog forståelsefor fysiskeomgivelser.Dette kan inneholde

minner,tanker,verdier,situasjonerog forholdetmellom disse.Stedsidentiteter en subjektiv

følelseav identifikasjonmedhjemog nabolag.Stederer ikke barekontekst,menenintegrert

del av identitetensomkanhemmeeller fremmesosialinteraksjon,og gi næringtil eller være

truendefor selvfølelsen.Ontologisksikkerhetinneholderkonstans, ogvelværesomoppstårav

konstans i sosiale og materielle miljøer. Konstans kan utgjøre en plattform for

identitetsutviklingog selvutvikling.Ontologisksikkerhetomfatterogsådagligerutiner,og det

at en har en sikker baseder en har en følelseav styring og kontroll. Ontologisksikkerhet

innebærerenfçlelseav å haet privatliv, deren”kan væresegselv” utenandresovervåkning,

detværesegpersonaleeller andrebeboere.Ontologiskkandetå haenegenpermanentbolig

gi densubjektivefølelsenav åværehjemme.

2.6 Treatment First vs. Housing First

Padgett(2007) beskriverden rådendeog dominerendepolitikken overfor alvorlig psykisk

lidendei USA somkalles”TreatmentFirst”. For å sikreat de medboligbehover klare for å

bo,krever”TreatmentFirst”-tilnærmingenat personermedrus- og psykiskeproblemermåha

kommettil et visstnivå i behandlingfør detilbys bolig. De gis ikke mulighetentil å få enfast

bolig før de har oppnådd dette nivået. Det medfører mange opphold i midlertidige

innkvarteringerslik som psykiatriskeinstitusjonerog forskjellige former for hospitserog

herberger.
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Kyle og Dunn(2008)skriverogsåom dentradisjonelle,ideellemodellenfor menneskermed

alvorlige psykiskelidelser.De skulle passeresuksessivenivå og typer av tilpasningfra gata

eller institusjonertil permanentbolig medstøtte.Påhvert trinn måtteklientenedemonstrere

”housingreadiness”somoftebetyddeatdemåtteværeedruogdeltai psykiatriskbehandling.

Lincoln et al. (2009) intervjuet 16 tidligere hjemløsemed rusmisbrukog alvorlig psykisk

lidelse i Boston,og fant at dissefordringenefor å få tildelt bolig først og fremstrammetde

som var mestsårbare.Dette fçrte til utarbeidingav alternativemodellerfor ”housing”, ofte

referert til som ”Housing First”-modeller. Disse modellene er karakterisert som

brukersentrertetilnærminger.

”The Housing First”-tilnærmingenoppstodtidlig på 90-tallet i USA. Tilnærmingenskilte

behandlingog tilbud om bolig. ”HousingFirst” tilbyr rasktilgjengelighettil permanentbolig,

uavhengigav deltagelsei behandlingeller stoppi rusmisbruk.Tilnærmingengir mulighetfor

og tilgjengelighet til integrerte tjenester (bo-oppfølging og hjemmesykepleie) som

samarbeiderfor å imøtekommehelsebehovog behov somoppståri boligen(Padgett,2007).

”TheHousingFirst”-filosofien er positiv for mennesketsontologiskesikkerhetnårdetgjelder

konstans,kontroll, daglig rutine og privatliv. ”Housing First” çker fçlelsen av egetvalg og

autonomitet.Rusmisbrukereog alvorlig psykisklidendekangledesegoverfordelenevedå ha

et permanenthjem.Et befestetsyn på menneskermedalvorlige psykiskelidelserer at de er

for ustabiletil å greieet liv påegenhånd,ellerat devil bli hjemsøktav ensomhetogutnytting

hvis deblir tilbudt selvstendighusvære.Undersøkelsenetil Padgett(2007)visteat deltagerne

for enstordel greideå ta del i ordinærelivsrytmer.De engasjertesegi dagligeaktivitetersom

handling, matlaging og samværmed venner, og de motbeviste dermed den folkelige

oppfatningenom at de ikke ville ha mulighet til normal deltagelsei samfunnet.”Housing

First”-deltagerneviste at når de først fikk en sikker baseetter år med slit og strev uten

permanentbopel,begyntedeå reflektereoversinetapi fortiden,sin nyefrihet og debegynte

å planleggeframtiden.Padgett(2007)understrekerat enbolig ikke skaperet hjem,og et hjem

skaper ikke et liv. Andre kjerneelementeri psykiatrisk behandlinger å finne håp for

framtiden,det å ha en jobb, det å kunnegledesegover å væresammenmedog få støtteav

andre,ogdetå væreinvolvert i samfunnet.

Lincoln et al. (2009)intervjuetrusmisbrukereog alvorlig psykisklidendesomvar kommetut

av en tilværelsemed kronisk hjemløshet.De boddenå i husværemed tilknyttet personale.

Lincoln et al. (2009)understrekerPadgetts(2007)funn nårdetgjelderviktighetenav fokusert
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oppmerksomhetpåontologisksikkerhet.Selvom Padgettsstudieundersøktemenneskersom

boddei uavhengigehus, uten personalepå stedet,tilsluttet Lincoln et al.´s informanterseg

fullstendighenneskonklusjoner.Deltagernei Lincoln et al.´s undersøkelsesatteikke pris på

overvåkningog veiledning. De ville ha privatliv og en følelse av egenkontroll,noe som

Padgett(2007)beskriver sommarkørerfor ontologisksikkerhet.

Menneskersomer kronisk hjemløseharstormulighettil å forbli hjemløsehvis ikke botilbud

og servicekanutviklesslik at det responderermedderesunikesettav medisinske,sosialeog

personligebehov.Bolig-modellersomikke inneholderbarriererfor innflytting, muliggjør en

utgangfra gatafor menneskersomer kronisk hjemløse.Menneskermedkronisk hjemløshet

er overlevere. De har stått imot alle odds,og holdt segi live på gata,ofte mensde har levd

med høyenivåer av psykiskesymptomer,rusmisbruk,og kronisk og alvorlig sykdom.De

personligekarakteristikkeneog verdienesom har holdt dem i live, er ofte barrierer for å

kunnefå tildelt bolig, da det ofte er et krav om at de må samarbeidemedsosialtjenesterog

medisinskesystemersomikke harmonerermedderesbehoveller respektererderesautonomi

(Lincoln et al.,2009).

”HousingFirst” er for mangemedalvorligepsykiskelidelser enforutsetningfor å kunnedelta

med suksessi psykiatrisk behandlingog behandlingmot rusavhengighet.Menneskermed

alvorligepsykiskelidelsertrengergodeboliger for å kunnedeltafullt ut i samfunnet.Bolig er

en fundamentalmenneskerettog en viktig og avgjørendefaktor for sosialtilhørighetfor alle

innbyggere(Kyle ogDunn,2008).

Den vanlige oppfatningen om at mennesker med tunge psykiske lidelser,

avhengighetsproblemerog en lang historie om hjemløshetikke kan nyttiggjøresegtilbudet

om egenog varig bolig uten først å ha oppnåddvissetrinn i rehabilitering, er ikke tilfelle.

Funnsomvisereffektivitetenav åkombinere”housing”og ”support” gjennom”HousingFirst

Strategy” ergjennomgåendei forskningsresultater(Nelsonetal., 2007).

”Treatment first” - tilnærmingen som er den tradisjonelle modellen i behandling av

rusmisbrukereog alvorlig psykisklidende,representereren barrierefor permanentbosetting.

Grunnentil dennetilnærmingenvar at gruppenmedrus- og psykiskeproblemerble ansettfor

å værefor ustabiletil å kunnebo, og den tradisjonelleoppfatningenvar at de ikke hadde

mulighetertil normaldeltagelse.De måtteviseat demestretvissetrinn i ”housingreadiness”,
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visse bo-ferdigheter,fçr de fikk tildelt bolig. Den diamentralemotsetningentil ”treatment

first” er ”housing first”. Brukerne blir tilbudt ordentlig husværeuten at det blir knyttet

betingelsertil det.Bolig og behandlinger adskilt, tilnærmingener brukersentrert,og de som

eromfattetav tilbudetkanselvvelgetjenester.Brukerneføler atdeharautonomitet,ogdehar

vist at defor enstordel deltari ordinærelivsrytmersomhandling,matlagingog samvær.Når

brukerneblir møtt på en verdig måtemedrespektfor sinemedisinske,sosialeog personlige

behov,hardevist atdekanreflektereovertapi fortiden,dennyefrihetenog dekanplanlegge

framtiden.

2.7 Ansvarsfesting, samarbeid og boligsosial handlingsplan

Boliger for vanskeligstilteer et områdesomopptarflere etateri kommunene.Det er vanlig at

ansvareter delt mellom eiendomsdriftog sosialfaglig side. Dette innebærerat drift av

boligeneligger til eiendom-/teknisketateller en boligstiftelse.De har ansvarfor kjøp, salg,

nybygg,vedlikehold,kontraktsforholdog husleieinnkreving,mensdensosialfagligesidenhar

ansvar for kartlegging, tildeling og oppfølging. Samarbeid mellom eiendomsdrift og

sosialfagligside vurderessom sentralt,men ingen enhethar et overordnetansvar.Det blir

dermedet spredtarbeid,medlite trykk i kommunene(EconPöyry, 2008).

Econ Pöyry (2008) stiller spørsmålved prioriteringen av det boligsosialearbeideti noen

kommuner.De viser til en uklar organisering,lite personalressurserog fravær av dialog

mellom ansvarsområdetog politisk ledelse.Pengerfølger heller ikke alltid med politiske

prioriteringer.Deresstikkord for organiseringav arbeideter ansvarsfesting,samarbeidog

boligsosialhandlingsplan.

Kommunalbolig er det virkemidlet somi minst gradblir sett i sammenhengmedde øvrige

virkemidlenei kommunene.Riksrevisjonen(2008) mener dette er uheldig. De hevder at

statenikke harnødvendigkunnskapom i hvilken gradvirkemidlenesesi sammenheng,og at

Husbankeninformererfor lite og generelthar for lite fokus på det virkemidlet enkommunal

bolig er. Boliger for vanskeligstiltehar et komplisertog omfattenderegelverk, og det stiller

storekrav til samordningmellom flere sektorerog flere forvaltningsorgan(Riksrevisjonen,

2008).
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Det boligsosialearbeidet er ikke tilstrekkelig samordnet(Garvik et al., 2008); og den

boligfagligekompetanseni kommuneneer heller ikke tilstrekkelig(Thyness,2004).De fleste

er eksperterpåsineområder,somå skaffebolig eller gi økonomiskhjelp, menskompetansen

om boligpolitiskevirkemidleri hjelpeapparateter for svak(Thyness,2004).

Econ Pöyry (2008) menerretten til å bo må vurderesigjen, fordi den ikke er tilstrekkelig

forankret. Deres undersøkelserviser at mange utviklingshemmede,funksjonshemmede,

personermedpsykiskelidelserog eldremed reduserthelseikke får bistandtil å skaffeseg

bolig.

En helhetligtilnærming medsamarbeidmellomenheterog forvaltningsnivåeretterlysesi alle

stadieravboligsosialtarbeid(RundskrivU-10/2002,2002).

En vellykket etableringi bolig for rusmisbrukereog alvorlig psykisklidendeer avhengigav

bådematerielleog immaterielle faktorer som medvirker til å høyne brukernessosialeog

personligefunksjonsevne,og høynederesfysiskehelseog livskvalitet. Dissemenneskeneer

smertelig klar over sine tap og nederlag, og trenger ikke bli minnet om sine

mestringsproblemerog funksjonsnedsettelser.De er derfor avhengigeav å bli møtt med en

kjede av tiltak og tjenesterder de blir forhindret i å få følelsenav å kommetil kort. Disse

menneskeneer overlevere,og vil lett kunne velge å forsvinne ut på gata igjen, dersom

kraveneblir for store.Hjelpeapparatetmå innseat rusmisbrukereog alvorlig psykisklidende

måhaegenvalgtbistand,selvom deikke kanavruseseller leges.Tilbudssidennårdetgjelder

bolig bør omfattemulighet til å eie sin egenbolig, mulighet til å bestemmekvaliteter i sin

egen bolig, mulighet til å velge boligens beliggenhet,mulighet til å delta i egenvalgte,

verdsatteaktiviteter i samfunnet,”housing first” - tilnærming, muligheter for en trygg

plattformtil å byggeny ogønsketidentitet,og mulighettil å velge”supportedhousing”i form

av adekvatog kompetentbo-oppfølging.
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3.0 Teoretisk fundament for studien

I dettekapitlet presenteressentraleaspekterved den teori som skal brukestil drøfting av

resultatnei kapittel6, nærmerebestemtModelof HumanOccupation,teori omhverdagslivog

teori om avvik, ekskludering,segregeringogstigmatisering.

3.1 Aktivitet

Aktiv itet kan forståes på mange måter. Kielhofner (2010) skriver at aktivitet er et

grunnleggendefenomenhosmennesketsomernødvendigfor å leveog utvikles.

I dennestudiener Model of HumanOccupation(Kielhofner,2010) brukt for å vise hvordan

menneskeligaktivitet blir påvirketbådeav forhold i omgivelsene,og av forhold knyttet til

individet. Modellentar sikte på å gi et bredtog samlendesyn på menneskeligaktivitet. Den

forklarerhvordanulike siderav aktivitet organiseresog fungerer.Modellenbeskriverhvordan

menneskervanligvis motiverestil aktivitet, hvordanetableringav atferdsmønstreskjer, og

hvordanmiljømessigepåvirkningerharkonsekvenserfor aktivitetsutførelsen.

I Moho fremstillesforholdetmellommennesker,virksomhetog omgivelsersomet gjensidig

dynamisksystem.Mennesketblir ansettå beståav tre sammenhengendekomponenter:Vilje,

vaneog utførelse.Dissetrekomponenteneharbetydningfor aktivitetsutførelsen.Viljen styrer

aktivitetsvalgetved at en personsvilje bestårav opplevelsenav handleevne,en følelseav

personligkompetanse,effektivitet og kapasitet.Verdier er hva en oppleversom viktig og

meningsfylt å gjøre; interesserer hva en finner morsomt og tilfredsstillende å gjøre.

Handleevne,verdier og interesserstår i et dynamisksamspill. Dette påvirker menneskets

følelserog hvilke muligheterfor deltagelsei aktivitetermangreierå se.Viljen kan påvirkes

og endres av nye omstendigheter,som endring av omgivelsene eller i menneskets

utøvelseskapasitet.Vilje kan seesi verdiersompersonenhar internalisertsomfor eksempel

viktighetenav skoleprestasjoner.

I følge Kielhofner (2010) har mennesket en medfødttrang til å værei aktivitet. Aktivitet

handlerom å væreaktiv i hverdagengjennomlek, arbeid,og dagliglivsaktiviteter,det foregår

i entidsmessig,fysisk ogsosiokulturellsammenheng.
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Aktiviteter blir automatisertgjennomvaner,i følge Moho. Ved å struktureredagenog utføre

velkjente aktiviteter dag etter dag, blir vaneneinnarbeidet.Vaner hjelper menneskettil å

forståog gjenkjennevelkjentebegivenheterog sammenhenger,og til å styrehandlinger.En

personmå ha overskuddtil og stabilitet i omgivelsenefor å etablerenye vaner.Et eksempel

påvanererdetgjentagnemønsteri ukensløp.

Utførelseer evnentil å foretasegting. Someksempelkannevneså lagemat eller ta bussen.

Kapasitetentil å prestereavhengerav bådefysiske og kognitive evner. I følge Kielhofner

(2010) kan omgivelsenebåde sette i gang eller sperrefor aktiviteter. I Moho beskrives

omgivelsenesomdefysiskeogsosialetrekksominnvirkerpåhvamanforetarsegoghvordan

ting blir gjort. Mennesketssamhandling medde fysiskeog sosialeomgivelseneer vesentlige,

og ligger til grunn for menneskeligaktivitet. Våre handlingerbestemmerhvordanvi serpå

ossselv,og hvordanandreserpåoss.Barriererog utfordringeri detfysiskemiljøet,uformelle

og formelle reglerpåvirkerhvilke aktivitetervi velger,hvilke aktivitetervi utførerog hvordan

vi mestrerutførelsen.

De fysiske omgivelsenekan beståav ulike arenaersom arbeidsplassen,idrettshalleneller

hjemmet. Objekteneen omgir seg med slike som en bilen, et snøbretteller en rullator

avspeilerofte ens interesserog aktivitetsmønstre. De sosialeomgivelseneinkluderer de

personeneen knytter segtil. Kulturen påvirker de fysiske omgivelseneog gir en personen

måteå seog møtede fysiskeomgivelsene på.En dempersegnårengår inn i kirka, en reiser

segfor eldrepå bussenog en kler segordentlig før en gårpå arbeid.Kulturenpåvirkerbåde

hva som er i omgivelsene og hvordan en person samhandler med omgivelsene.

Aktivitetsprestasjonerfører til selvutvikling og vekst. Med aktivitet menesgjøremål som

opplevessommeningsfullefor individet,og somforegåri enkulturell kontekst,og sombidrar

til deltagelsei samfunnet.Det endrer seg gjennom hele livet hva en opplever som

meningsfulle aktiviteter, og hvilke aktiviteter en faktisk utfører. En utvikler seg som

menneskervedådeltai meningsfulleaktiviteter(Kielhofner,2010).

Omgivelsenekan defineressom de særligefysiske og sosiale,kulturelle, økonomiskeog

politiske trekk i de sammenhengerpersoneninngår i. Dissetrekkenepåvirkermotivasjonen

for, organiseringenog utøvelsenav aktivitet. Det er en rekke forskjellige dimensjoneri

omgivelsenesom kan påvirkeen personsaktivitetsliv. Omgivelseneskrav og begrensninger
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påvirker utviklingen av roller og vaner,og kan i negativretning leggebåndpå motiver og

handlinger. Personensvurdering av de krav rollen og omgivelsene stiller, og de

karakteristisketrekk vedinteraksjoneri omgivelsenekanpåvirkedemuligheterfor aktiviteter

som åpnes for personen. Interaksjonenmellom trekk i omgivelsene og en persons

karakteristikakan inneholdefaktorer som begrenseraktivitet. Kombinasjonenav å være

avskåretfra alminneligesosialegrupperog å væreplasserti grupperhvor normalemuligheter

for roller og aktiviteter er avgrenset,kan ha en alvorlig innvirkning på hverdagens

aktivitetsliv (Kielhofner,2010).

Aktiviter er altsågrunnleggendefor et menneskesliv og utvikling. Aktivitetenemotiveresav

viljemessigetanker og følelser, formes av de vanerog roller som utgjør vanedannelseog

muliggjøresav utøvelseskapasitet.

3.2 Hverdagsliv

I dette avsnittet vil ulike begrep om hverdagsliv bli gjennomgått.Flere forfattere har

beskrevethverdagslivet.BådeBech- Jørgensenog GullestadbyggerpåSchutz.

Hverdagsliver det liv menneskerlever, opprettholderog fornyer, gjenskaperog omskaper

hverdag.Hverdagslivetdefineresav detsbetingelser,og demåterbetingelsenehåndterespå.

Hverdagslivet tar utgangspunkti aktiviteter, gjennom disse aktivitetene gjenskapesog

omskapesbetingelsene. Storedelerav disseaktiviteterer upåaktede;de er ikke ubevisste,en

leggerbareikke merketil dem.Det er deupåaktedeaktivitetenesomgjenskaperog omskaper

hverdagslivetsselvfølgeligheter(Bech-Jørgensen1994).

Det positivistiskeforklaringsbegrepeter for sneverttil å beskriveog forklarehvahverdagsliv

er.Denkommunikativehverdagspraksisharfunksjonernårdetgjeldersosialisering,normativ

integreringog videreføring av kulturen.Det skandinaviske eller nordeuropeiskebegrepetom

hverdagsliv,har en underforståttinstitusjonell forankring i hjemmet.Hjemmetrepresenterer

det lune og varme,det trygge,kos og hygge,og kanskjelitt kjedelige.Ute representererdet

spennendeog litt farlige eller anstrengende.Hverdagslivetsom syndrombegrepbestårav:

Kultur, levekårog lokalsamfunn.Hverdagslivetharhandlingsskjemaersominneholder:Ideer,

verdier, symboler og tankemønster,der sosial handling inneholder mening, hensikt og
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intensjon. Hverdagsliv er noe langt mer enn å påvise fysisk tilstedeværelsefor

enkeltmennesketi hjemmet.Hverdagslivetstår i et bestemtpersonlig forhold til individet

(Gullestad,1989).

Gullestad(1989)beskriverden fenomenologiskefilosofiske tradisjonenmedutgangspunkti

filosofen Husserl(1859-1938),der begrepetlivsverdener sentralt.Livsverdenener en slags

transcendentalstørrelse.Den er summenav selvfølgeligheterog dannerbakgrunnenfor våre

tematiskeframstøt.Livsverdenkan ikke tematiseresutenå slutteå være livsverden.Det ville

væreå overvinnestruktureni denmenneskeligeerfaring.Gullestad(1989)skriver videreat

Alfred Schutz(1899 -1959) har betyddmestfor den teoretiskehverdagslivsforståelsen.Det

ordet Schutzbruker for hverdagsliver ogsålivsverden.Begrepethverdagslivinneholderi

følgeGullestad(1989)dimensjonenekommunikasjon,verdier,estetikkog moral.Til hverav

dissedimensjonenekandet høreulike analytiskebegrepog perspektiv. I hverdagslivetfinner

menneskenedenmening,fellesskap,kjærlighetog nærhetsomer viktige for dem.Gullestad

(1989)hevderatdetå fortelleomhusetsbruk,ofte innebærerå fortelleenlivshistorie.

Et hverdagslivkan ikke defineres,men vil kunne beskrivesmed begrepersom betegner

aktiviteter,relasjonerog prosesserhvor igjennomhverdagslivetgjenskapesog omskapes.Det

somkandefinereserhverdagslivetsbetingelserog måtenedissebetingelsenehåndterespå.De

måter selvfølgelighetene(hverdagslivets grunnleggendebetingelser) håndteres på, er

sammensattav upåaktedeaktiviteter som gjenkjennelserog gjentagelser,justeringer og

improviseringer, syntetiserendebestrebelserog automatbestrebelser.Selvfølgelighetene

struktureressom en symbolskordennår objekter,relasjoner,handlingerog handlingsforløp

tillegges betydninger, og når opplevelserog erfaringer fortolkes og uttrykkes. (Bech-

Jørgensen,1994).

I denneoppgavenblir hverdagslivforståttsomde selvfølgeligeaktivitetersombådepåaktet

ogupåaktetinngåri hverdagen.

3.3 Avvik, eksklu dering, segregering og stigmatisering

Rus- og psykiskeproblemerer et av desamfunnsområdersomtradisjonelter blitt ansettsom

avvikende,og storsamfunnethar ofte reagertmed å ekskluderepersonersom tilhører disse
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gruppene.Historisksettbestodintervensjonenoverfor gruppeneikke primærtav behandling,

men av renovasjon. Ekskluderendeholdningerog segregerendehandlingerhar kjennetegnet

menneskerog sosialesystemersidenoppbygningenav destoreinstitusjonenefor 200år siden

(Tøssebro,2005).

Avvik er en konsekvensav andresresponspå bestemtehandlinger,og ikke en egenskapved

selve handlingen. Med statusen som avviker følger det en del forventninger og

tilleggskjennetegn. Stempeletsomavviker fçrer til at personenblir utstçtt fra det ” normale”

samfunnsliv.Samtidig som en utstøtes,innlemmesen i den avvikendekulturen (Becker,

1963).

Tøssebro (2004) mener at velferdsstatenikke kan iverksette en offentlig organisert

segregering– meddenhensiktat ”svakegrupper”stigmatiseres.Hanvisertil Wolfensberger

(1972)somsierat stigmatisertegruppersværtofte plasserespåstedereller knyttestil signaler

og symbolersomforsterkernedvurderingenog inntrykket av avvik. Plasseringenav personer

kan ha sideeffektersom forsterkermarginaliseringen.I Wolfenbergers(1972) forståelseer

normaliseringå arbeidefor å reversereslike prosesserved å sørgefor at tiltak og tjenester

ytespåensålite påfallendemåtesommulig – og omgi personenemednøytraleeller positive

signaler. Integrering er et bidrag i den retningen. Tøssebro(2004) bruker begrepet:

Segregeringensstigmatiserendeaspekt,da de som segregeresfra vanlige miljø, gjerneblir

integrerti ensærverden,somfor eksempelnårpsykisklidendeblir innlagt i institusjoner.

Ordet ”stigma” kommerfra greskog betegneropprinneligkroppsligetegneller merkersom

var brent inn i hudenfor å markereat noen var slaver, kriminelle eller forrædereslik at

offentligheten kunne unngå dem (Goffmann, 1975). Mennesker som utsettes for

stigmatiseringhar,eller antaså ha, i følge Link og Phelan(2001),en attributt somgjør at de

vurderessomannerledes.Dettegir grunnlagfor devaluering.

Stigmatiseringhandlerom deneffekteneller de stategienesomutspiller segmellombæreren

av stigmaet i samhandlingmedandre.Møtet er en ”sosiologiskprimalscene”,derårsakenog

effektenav stigmaetutspillerseg.Detteeretmøtesomgenerererusikkerhet.Stigmadefineres

somnoesosialtdiskrediterende,vedvarendeog noesompåvirkeroppfatningenav personeni

sin helhet.Det finnestre typerstigma:Fysiskemisdannelser,slektsbetingedenedvurderteog

uønskedeegenskaperog avvikendekarakter.Karaktertrekksomdevalueresi et samfunnkan
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væresvakvilje, dominerendeeller upassendeaffekter,rigide oppfatningerog uærlighet.Den

sosiale observatør konstruerer en stigmateori som er en teori som skal forklare

underlegenhetentil den stigmatiserte,og eventueltden faren vedkommenderepresenterer.

Den sosiale observatørser et bredt spekter av feil hos den stigmatisertepå grunn av

stigmamarkøren. Videre oppfattes personens defensive respons i samspillet med

offentlighetensom et direkteuttrykk for personensdefekt.Bådedefektenog den defensive

responsenknyttes til feil ved personen, eller vedkommendes foreldre, og dermed

rettferdiggjøresdevalueringenog diskrimineringen.Den sosiale observatørantar at den

personensombæreret stigmaikke er somandremennesker.Påbakgrunnav detteutøvesflere

typerdiskriminering(Goffmann,1975).

Stigmatisering er enprosesshvor flere komponentermåinntreffesamtidigi ensituasjonhvor

maktkanutøves.Det teoretiskeutgangspunkteter sosialkonstruktivistisk,dergrunnprinsippet

er at meningenvi tilskriver sosialeobjekter konstrueressosialt. Stigmatiseringsprosessen

starter ved at en setter merkelapperpå det en observererav individuelle forskjeller.

Mennesker som tilskrives en merkelapp knyttes deretter til uønskede stereotype

karakteristikkerut i fra dominerendekulturelleantagelser.Videreskapes spesiellekategorier

for åoppnåenatskillelsemellom”oss” og”dem”. Dettefçrer til atmenneskenesomtilskrives

enmerkelappoppleverstatustapogdiskriminering(Link ogPhelan,2001).

Stigma er stereotypier, fordommer og diskriminering mot en gruppe mennesker. En

stereotypiav f.eks menneskermed psykiskelidelserer en kognitiv representasjonav denne

gruppenlagreti hukommelsen.Slike kognitiverepresentasjonerer sosialtdelt i samfunnet,og

avspeileren forestilling om at for eksempelmennesker med psykiskelidelser inneharvisse

trekkeller utførervissehandlinger.Å hafordommerer å væreenigi stereotypien.Fordommer

refererertil ennegativaffektiv reaksjon,evalueringeller holdningmot engruppemennesker.

Detteresultereri endiskriminerendeatferdmotstereotypien(Corriganet al., 2006).

En rekke studier tyder på at sosial stigmatiseringskjer med utgangspunkti universelle

mønstrefor sosialkognitiv informasjonsbearbeiding.Alle utvikler kognitive skjemaerfor å

forenkledenkompleksesosialeverdenvi lever i. Skjemaerfungerersommentalemalersom

ubevisstog automatiskgjør det enklere å bearbeidesosial informasjon,selv om man er

kognitivt belasteteller opptatt med andrebeslutninger. Dette medførerkategoriseringav
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andre menneskerut i fra om de anseså tilhøre ensegengruppeeller andresosialegrupper

(Fiske,1998).

Den gruppenenkeltpersonenopplevertilhørighet til, kallesinngruppe.Opplevdmedlemskap

og gruppetilhørighetantaså variereover tid og væresituasjonsavhengig.Enkeltpersonenhar

en tendenstil å oppfattesineutgruppersommerhomogeneenninngruppen.Handlingenetil

inngruppensmedlemmerbeskriveskonkret, mensutgruppenshandlingerbeskrivesabstrakt

og i generelle termer. Utgruppe-homogenitetseffekten gjør at vi danner stereotypier.

Sosialkognitiveskjemaerpåvirker hukommelsesprosesseneslik at handlingersom bekrefter

stereotypienhuskesbedreennandre.Dettemedføreren forventningom negativehandlinger

fra utgruppensmedlemmer.Tendensentil å overestimerestyrkenpå en antattsammenheng

mellom utgruppen og negative egenskapereller handlinger, betegnessom illusoriske

korrelasjoner.Sosialkategoriseringinnebæreren tendenstil å evalueresin inngruppepositivt

og devaluereutgruppen.En positiv evaluering forbedrer den kollektive selvfølelsentil

inngruppen,oggir ensterkeregruppeidentitetsfølelse(Forsyth,1999).

Inngruppe-glorifiseringen og utgruppe-devalueringenforsterkesav intergruppekonflikter.

Devalueringenav medlemmenei utgruppenpåvirker interaksjonen,slik at dennepregesav

forventningerom en ubehageligeller merkeligatferd.Unngåelseav utgruppenresultereri at

korrigerendeerfaringersom kunnenyansertstereotypienuteblir. Kulturelle oppfatningerog

sosialeinstitusjonerfungerergjensidigforsterkende(Hinslaw,2007).

Samfunnetsstigmatiseringav enkeltmenneskerog kategorierav mennesker,kan føre til at

stigmatiserteretterstigmatiseringeninnoverseg.Den enkeltestigmatiserteer ogsåen del av

samfunnet,og kandelesamfunnetsholdninger.

Corrigan et al. (2006) og Watson et al. (2007) har utviklet en modell som forklarer

selvstigmatiseringsprosessen, i detteeksempeleti forhold til personermedpsykiskelidelser.

Prosessenforegårgjennomfire trinn: 1) Kjennskaptil denkulturellestereotypiom mennesker

med psykiske lidelser, 2) Å oppleve seg som enig i stereotypien,3) Å internalisere

stereotypienog 4) Dårlig selvbilde som følge av selvstigma.Det er tale om en hierarkisk

prosess,hvor hvert trinn forklaresut fra det foregående.Det er pådennemåtentale om egne

forestillingerom hva andremå tenkeom én,samtnegativetankerom egnemuligheterfor å

delta likeverdig i samfunnet.Selvstigmatiseringsprosessenbegynner når en kjenner til
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stereotypienom en gruppeen selv tilhører. En internalisererså dissekulturelle antagelsene

om sin egengruppe.Menneskermed psykiskelidelser,som er enigei stereotypienom sin

egengruppe,antaså oppleveegnenegativeemosjonellereaksjoner,somfor eksempellavere

selvtillit og mindre tro på egenevnetil mestring. Den individuelle responsenpå stigmaer

ikke et konstanttrekk vedpersonen,menentilstandsomvariereri forhold til situasjonen,og i

løpetav forløpet.

Corriganog Watson(2002) fokusererpå tre reaksjoneri forbindelsemed den individuelle

responsenpå stigma: Berettiget sinne, likegyldighet eller lavere selvtillit og lavere

mestringstro.Hvilken reaksjonsomaktiveresavhengerav om individet oppfatterhandlinger

og reaksjonersomlegitimeeller ikke, samti hvilken gradindividet identifiserersegmedden

stigmatisertegruppen.Hvis mani høy gradidentifiserersegmeddenstigmatisertegruppen,

ogmeneratnegativehandlingermotsin gruppeerurettferdige,vil manreageremedberettiget

sinne,og selvfølelsenantaså væreintakt. Hvis man imidlertid menerat stigmatiseringener

legitim, vil det resulterei lavereselvfølelseog laveremestringstro.Hvis derimot individet

ikke identifiserersegmed gruppen,antasresponsenå værelikegyldighet,uavhengigav om

mananserhandlingenesomlegitimeeller ikke.

Atferd somblir definertsomavvikendei samfunnetvil kunneføretil eksklusjonav personen

sominneharavviket.Storsamfunnetkanlageanordningersomsegregerergrupperav personer

med avvikende atferd, og reaksjonenmot personersom tilhører dissegruppenekan bli en

stigmatiseringsprosess.
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4.0Metode

I dettekapitletbeskrives denmetodenjeg harbrukt og tankenebakvalgetav metoden.Jegvil

forklare hva som gjør den valgte metodenegnet til å kunne svarepå problemstillingeni

oppgaven.Førstbeskrivesvitenskapsteoretisktilnærming.Deretterbeskrivesog begrunnes

arbeidet med intervju, samt etiske betraktningerog refleksjoner over gjennomføringav

intervjuene.Jegbeskriveri kapitletdetaljerthvajeg hargjort gjennomheleundersøkelsenslik

at minemotiverog framgangsmåtenframstårsomgjennomsiktig.

4.1 Vitenskapsteoretisk tilnærming

4.1.1Fenomenologi

Fenomenologi oppstod som en ny filosofisk retning i postmodernismen.Sentrale

fokusområderi fenomenologiener: Den menneskeligebevissthet,det subjektivemennesket

og denindividuelle livsverden(Aadland,2004).Fenomenologiskteori vektleggeret intuitivt

syn,abstrakttenkemåte,individuellenyanserog at fenomenetligger i sammenhengenmellom

verdenog subjektet.Fenomenologienble introdusertav filosofen EdmundHusserl (1859-

1938) og videreutvikletav hanselev Martin Heidegger(1889–1976).Husserlsøkteå forstå

kunnskapgjennomå studerebevisstheten.For å forstå verden,må man ta utgangspunkti

bevisstheten,mentehan. Oppmerksomhetenrettesderfor mot verdenslik den erfaresfor

mennesket,livsverdenen– denverdenmenneskeneleveri og gjør segsinehverdagserfaringer

i. Livsverdenener slik virkelighetenkommertil syne gjennomfenomener.Når et fenomen

kommertil syne,kommerdettil synefor noen. Densentralestrukturenavbevisstheten,er hva

Husserlbetegnetsomdensintensjonalitet,eller dens”rettethet”.Den blir rettetmot noe,slik

at mankan si det er en bevisstheteller opplevelseav et objekt, for eksempelde objektervi

griperi sansningen(Zahavi,2003).

Martin Heideggersier at et menneskeslivsverdener denverdenvi lever i til daglig, somvi

har fortrolighet til og erfaringmed.Det dreiersegom vår dagligeverdensomvi tar for gitt,
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uten reservasjonog medgrunnleggendetillit, hvorfra vi henterde vesentligstedelerav vårt

språk, begreperog identitet (Marthinsen,2003). Fenomenologienvektlegger menneskets

behov for mening, deres motiver og hverdagsliv som en sentral side ved vitenskapelig

forskning.

Formålet med denne oppgaven og årsaken til mitt valg om å benytte kvalitative

forskningsintervju,var å innhentekvalitative beskrivelserav intervjupersoneneshverdagsliv.

Jegville fangeinn og forståintervjupersonenesopplevelserrundtsineegnehverdagsliv.

Kvale (2008) sier at i ren fenomenologiskforstandvil man dels forsøke å beskrivealle

variasjonerav livsverdenmønsterman treffer på, samtbeskriveden sentraleessensensom

kommer igjen i alle intervjupersoneneslivsverdener.Kvale (2008) sier videre at i Husserls

fenomenologi forsøker man å unngå tolkning av opplevelsene.Målet er å presentere

livsverdenenslik den viser seguten omtolkninger.Et viktig delmomentfor å oppnådenne

friheten fra tolkninger blir da å sette parantesrundt sin egen forforståelsefor slik å la

intervjupersonenslivsverdentre frem. Kvale (2008) menerat den kritikk en kan rette mot

fenomenologiener at detkanskjeer umulig og helt la væreå tolke.Spørsmåletblir hellerda,

hvormyekanentolkeog endakalledetfenomenologi?

Den konkretefenomenologiskeinspirasjonenjeg trekker vekslerpå i oppgavenhar handlet

om å fangeessensensomkommeroppi alle beskrivelseneom hverdagsliv.Men allikevel, jeg

harsomforskerværtendel av intervjupersoneneslivsverden,og dettekani høygradtenkeså

påvirke resultatet.Den fenomenologiskeinspirasjonenhar bidratt til egenrefleksjonerrundt

min rolle og om det er mulig og ikke påvirkeempirienog tolkningenav den.Kvale (2008)

sier at i et livsverdenperspektivmå forskeren vise respekt for personenserfaringer på

personensegnepremisser,ogsøkeetterderesessensiellemening.

4.1.2Hermeneutikk

Hermeneutikker en teori for tolkning som strekkerseg tilbake til gresk filosofi, og betyr

utlegningskunsteller forklaringskunst.Grunntankeni hermeneutikkener at man forstår på

grunnlagav visse forutsetninger.På 1900-tallet finner filosofen Martin Heideggers(1889-

1976) arbeid tilbake til en klassiskforståelse av hermeneutikk,der mennesketsforhold til

sannhetenstår i fokus.Hansarbeidble videreførtav hanselevHans-GeorgGadamer(1900-
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2002)somsammenmeddenfranskefilosofen PaulRicoeur(1913-2005) og denkanadiske

filosofen Charles Taylor (1930- ) regnes for å være de mest sentrale av de nyere

hermeneutisketeoretikerne.Det er Gadamersomer opphavettil begrepetforforståelse,som

betegnerdet fenomenet at vi ikke møter verden forutsetningsløst.Forforståelseer et

nødvendigvilkår for at forståelseskalværemulig (Gilje ogGrimen,1993).

Hermeneutikker relevantfor human- og samfunnsvitenskapenefordi mye av dissefagenes

datamaterialebestårav meningsfullefenomenerslik som handlinger,teksterog muntlige

ytringer.Fortolkningog forståelseav meningliggerpåmangemåteri bunnenav dissefagene,

og utgjør en helt vesentligdel av deresfundament.Store deler av forskningsprosesseni

samfunnsvitenskapene,som i andre fag, kan oppfattes som en tolkningsprosess.

Hermeneutikkenkanaltsådefineressomkunstenå forstå,og dennekunstenhar,litt forenklet,

to sider. Den enesiden er den filosofiske som tar for seg spørsmålom hva forståelseog

tolkning egentliger, og det mysteriumat forståelseoverhodeter mulig. Den andresidener

praktisk,og handlerom hvordanen helt konkretkan gå frem for å forstå , altsåen tolkning-

og metodelære.Den vitenskapeligetilgangen til menneskersopplevelser,ønsker,behov,

begjærosv, må ifølge hermeneutikkengå via mennesketsselvfortolkning(Gilje og Grimen,

1993).

Gjennomenslik tilnærmingblir det, i tillegg til min egenfortolkning, vesentligfor megå få

tak i hvordan intervjupersoneneartikulerer sitt hverdagsliv,og hvordan de selv fortolker

hverdagslivet.

Forskerenharet perspektivpådetsomundersøkes,og tolker intervjuenepågrunnlagav dette

perspektivet.Tolkerengår dypereenntil det somblir direkteuttalt, og utarbeiderstrukturer

og meningsrelasjonersomikke umiddelbarter synlig i teksten.Dettekreveren viss distanse

til det som blir sagt,noe som oppnåsgjennomen metodiskeller teoretiskholdning hvor

uttalelsenerekontekstualiseresi enbegrepsmessigkontekst(Kvale,2008).

4.1.3Fenomenologisk-hermeneutiskmetode.

Malterud (2006)hevderat kvalitative forskningsmetoderbyggerpå teorier om menneskelig

erfaring(fenomenologi)og fortolkning (hermeneutikk).Målet er å utforskemeningsinnholdet
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i sosialefenomener,slik det opplevesfor de involverte i deresnaturligekontekst.Malterud

(2006) skriver videre at forskerengjør bruk av bådebeskrivelserog tolkninger – enhver

beskrivelsevil være farget av tolkning, og enhver tolkning bygger på beskrivelser.De

kvalitative metodenespringerut fra en hermeneutiskerkjennelsestradisjon,som omhandler

tolkning av meninger i menneskelige uttrykk. Kvale (2008) sier at en hermeneutisk

tilnærming medfører en tolkende lytting til mangfoldet av betydninger som ligger i

informantensuttalelser.

Jegforstårteorieneomkring fenomenologiog hermeneutikkslik at detvil værevanskeligfor

en forsker å benytte en ren fenomenologiskmetode. Forskeren vil med sin blotte

tilstedeværelsepåvirke situasjonen,det ligger alleredetolkning av den andreslivsverdeni

valg av temaog i intervjuguidensomer blitt laget,og forskerenvil umiddelbartog ubevisst

brukesin forforståelsenårhan/hunintervjuerogstiller oppfølgingsspørsmål.

I denne studien var intensjonen å få en menneskeligvinkling med utgangspunkti

hverdagslivettil beboernei en rehabiltertbygård.Mitt ønskevar å få personenetil å fortelle

om levd erfaringi huset.Jegville finneut om deltagernehaddenoenfellesopplevelseravå bo

i blokka.Derforvalgtejegkvalitativ metode.

4.2 Det kvalitative intervju og kvalitativ metode

Som metodevalgte jeg intervju fordi det er velegnetnår en vil oppnåinnsikt i menneskers

opplevelserog få forståelsefor betydningenei dereslivsverden. Ved bruk av kvalitativt

intervjuerdethåpom atdenmenneskeligedimensjoni hverdagslivetletterevil tre fram.

Kvalitative metoderbyggerblant annetpå teorier om fenomenologiog hermeneutikk.Den

hermeneutiskesirkel betegnerat all fortolkning skjer i stadigebevegelsermellom del og

helhet, mellom det som fortolkes og sammenhengendet fortolkes i, og mellom det som

fortolkesog egenforforståelse(Gilje og Grimen,1993).Det betyrat delerav intervjuteksten

måfortolkesi lys av heleteksten,at datamaterialetmåfortolkesi lys av kontekstendener en

del avog forskerensforforståelse.

Ingenhistorieer riktig, detfinnesbaremultiple historier. Kvalitativestudierharkanskjeikke

avslutninger,barenyespørsmål(Creswell,2007).



41

4.3 Intervjuguiden

Medtematiseringmenesenbegrepsmessigklargjøringog en teoretiskanalyseav temaetsom

skalundersøkes,ogenformuleringav spørsmålsstillinger(Kvale,2008).

Arbeidetmedå utvikle en intervjuguidetil denneundersøkelsengjennomgikkflere faserog

veiledningstimer. Intervjuguider forelå etter hvert i flere forskjellige utgaver som ble

forkastet.Underveisprøvdejeg ut enintervjuguidepåenmedstudent.Det var ensværtnyttig

erfaring – og jeg innså da at jeg ikke kunne ha så mangespørsmål.Jeg opplevdeunder

utprøvningenat for mangeogdetaljertespørsmålsvekketmin fokuspåinformanten.

I henholdtil Kvale (2008)vil intervjuguideni et halvstrukturertintervju inneholdeen grov

skisseoveremner,samtforslagtil spørsmål.Jeglandetetterhvertpå temaene:Fortell om en

vanlig dag, Relasjonerog Hjemmetsbetydning. Intervjuguidenble bygd opp med disse

temaenesomforskerspørsmål,ogunderhverttemalagdejeg merdetaljerte intervjuspørsmål.

Denendeligeintervjuguiden(vedlegg1) varklar i mars2010.

Det ligger i sakensnatur at intervjuguider i kvalitative studier, der en ønskerå lytte til

deltagernesstemmer, vil forandre seg gjennom forskningsprosessen,da forskeren vil

reflektereen økt forståelsefor problemetsom undersøkes.Hovedtemaenesom reflekterer

problemstillingenmå ligge i bunnen,men økendekunnskapom problemstillingenvil, når

studienskriderfram,gjøretilleggsspørsmålenemersofistikerte(Creswell,2007).

Tilleggsspørsmåleneelleroppfølgingsspørsmåleneble mermålrettetettersomjegopparbeidet

erfaringmedintervjuguideni intervjusituasjonen.

4.4 Etiske betraktninger

Kvalitative forskningsmetoder, skriverMalterud(2006),innebærermøtermellommennesker,

og normerog verdierutgjør viktige elementerav denkunnskapensomutvekslesog utvikles.

Dettebetyr at forskerenmå kjennetil noenav de helt spesielleetiskeutfordringersomdette
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medfører.Hun skrivervidereat Richardsog Schwartz(2002)lister opp fire former for risiko

eller belastningsom deltagernekan utsettesfor gjennomen kvalitativ studie:Psykiskuro,

misbruk, fordreiningeller gjenkjennelse.Malterud (2006)problematisererat den potensielle

intervensjonseffektenav datainnsamlingenkan åpnefor en prosess som kan aktiveredisse

belastningene.Prosjektetsdesignskal inkluderealle disseoverveielsenepå en profesjonelt

ansvarligogomsorgsfullmåte.

Etiskevurderingerer en prosesssomjeg har foretattgjennomhelestudien.Jeghar sattmeg

inn i deetiskeprinsippeneog retningslinjenefor forsvarlig forskningsetikksomer formalisert

i ”Forskningsetiskeretningslinjerfor samfunnsvitenskap,humaniora,jus og teologi”. (NESH,

2008). Disse påpeker at forskningens etiske forpliktelser angår dels normer i

forskningsprosessen,og delsansvarfor forskningenskonsekvenser.Det er mangeetiskekrav

og hensynå forholde seg til bådefør, undergjennomføringenog i presentasjonenav slike

undersøkelser.Spesieltvedutforskningav et sensitivttemahospotensieltsårbarepersonerer

det viktig å ha etiske perspektiveri forkant. I tråd med forskningsetiskeretningslinjerfra

NESH (2008),harenet særligansvarfor å unngåat deltakerneutsettesfor skadeeller andre

alvorlige belastninger.Intervju om erfaringerfra hverdagslivetkan opplevessom psykisk

belastende.Derfor er detspesieltviktig å opptrevarsomtog ta enkelteforholdsregler.De aller

viktigste etiske overveielser i denne oppgaven omhandler normer om respekt for

menneskeverdet.Forskningener nødvendigfor å fremmemenneskeverdet,menkanogsåtrue

det. Forskerenmå derfor vise respekt for menneskeverdeti valg av tema, gjennom

forskningsprosessenogvedformidling av forskningsresultatene(NESH,2008).

Oppmelding av undersøkelsen til Personvernombudet for forskning Norsk

samfunnsvitenskapeligdatatjeneste(NSD) ble gjort 22. mars 2010. Svar fra NSD med

tilrådingomat prosjektetblegjennomførtforelå10.mai2010(Vedlegg2).

Gjennomvalg av temaog ved utarbeidingav intervjuguidenprøvdejeg å fokuserenøytralt,

slik at informantenestodfritt til å fortelledetdeville om sitt hverdagsliv,utenat spørsmålene

skulle væreledende.Samtidigvar jeg oppmerksompå at intervjusituasjonenville invitere

deltagernetil å framstillesin livsverdenut fra roller somsamfunnetharpålagtdem,ogsomde

selv har internalisert.I mitt tilfelle gjelder detteogsådiskrediterteroller som rusavhengige

og/eller menneskermed psykiske problemer. Min rolle som forsker har en helt annen

verdsettingi vårt samfunnenn informantenesrolle. Dette måtte jeg ta hensyntil ved å
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behandledeltagernemed respektfor deresfrihet og selvbestemmelse.Deltagernestår i et

avhengighetsforholdtil hjelpeapparatet,og kanpå bakgrunnav detteoppleveå bli sattunder

presstil for eksempelå si noepositivt om tiltaketogdeansatte.

En annenetiskrefleksjoner at jeg harslitt medå definereutvalgetutenå oppleveat jeg bidro

til ytterligereå marginalisereeller til og medstigmatiseredeltagerne.Utvalgetmitt bestårav

personersomhar langerfaringmedå bli karakterisertog definertunderulike kategoriersom

harennegativvinkling og språkbruk.De begrepenesombrukesfor å beskriveog kategorisere

mennesker,deres posisjoner og situasjoner,oppleves i forskningsøyemedvanskelige å

benytte,da de ofte settermenneskeri et negativt eller dårlig lys. Slike begreperer i mitt

materiale:”vanskeligstiltepå boligmarkedet”,”rusmisbrukere”,”alkoholikere”, ”boligsosialt

arbeid” etc. Problemetfor meg var at det ikke eksistererbedre begreperuten at de blir

utflytendeog lite konsistente,og detblir uklart hvamanskriverom. Avveiningenherble for

meg å benytte de begrepenesom eksistererog som det er konsensusrundt, for å gjøre

framstillingenforståeligfor leserne,samtidigsomjeg menteat slike begreperkan oppleves

sombelastendefor noenav intervjupersonene.

4.5 Intervju av rusavhengige mennesker

Johannessen(2008) diskuterer etikk, konfidensialitet, relasjon og pålitelige resultater i

forbindelse med å intervjue rusavhengigemennesker.Hun reiser problemstillingen om

hvorvidt det informerte samtykket er reelt. Dette kan være vanskelig å avgjøre i en

intervjusituasjonhvor en ikke har noekjennskaptil personenutover denkontaktenman får

underselveintervjuet.

To av mine informanterdrakkalkoholunderintervjuet,intervjueneble stansetnårberuselsen

ble så høy at det var vanskeligå oppfattehva de sa. Johannessen(2008) skriver at det er

vanskelig å bedømmehvorvidt en rusmisbruker er for ruset til at en kan bruke den

informasjonensom genereresunder intervjuet, og at dette er en avgjørelsefå forskereog

studenterhar kunnskapnok til å avgjøre.Hun skriver at vanlig intuisjon kan væreen god

målestokk,menat detteerenfaktor somtrengerrefleksjon.Utgrupperellerminoritetsgrupper

kanhaønskeom å la offentlighetenfå et mer fullstendigbilde av demselvvedat ogsåbildet
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inneholdertankeneog fortellingenetil en rusetperson.Ved alltid å skille ut rusedepersoner

fra undersøkelser,risikerer en at informasjonenpå områdetkan bli skjevt, og en utelukker

ogsåmangestemmer.Det går an å argumenteremot detteog si at ogsådissepersoneneer

upåvirket av rusmidler i visse situasjoner.Noen rusmisbrukerevil ikke kjenneseg igjen i

fortellingerdehar fortalt i påvirkettilstand,detteer kanskjedetviktigsteargumentetfor ikke

å bruke den informasjonenen innhenterfra ruspåvirkedepersoner.På den andresidenvil

ulike personervære påvirket forskjellig av ulike rusmidler. En person som er ruset på

amfetamin eller heroin, kan virke som om han eller hun er upåvirket. For mange

rusmisbrukereer mangelenpå rusen tydeligeretilstandennselverusener, og det kan hende

de ikke kjennersegigjen i historierde har fortalt mensde var abstinente.Her kan det være

mange gråsoner,og det kan være vanskelig å skille den ene tilstanden fra den andre

(Johannessen,2008).

I tillegg til at to av mine informanterdrakk under intervjuet,vil jeg ut fra denatferdenjeg

observertetro at to andreinformantervar i abstinensfase.Jegstilte ingen spørsmålom rus

eller rusmidler, da jeg mente dette ville virke for invaderende.Det virket som den

informantensom muligens var amfetaminabstinent,ønsketå få intervjuet hurtigst mulig

overstått,ved at informantenbevegetsegmye og snakketveldig hurtig intervjuet.Allikevel

haddedenneinformantenmyeå fortelle, og informantenønsketikke å avslutteintervjuet.Jeg

harogsåi mente at uttalelsenetil de to informantenesomdrakkunderintervjuet,kanhablitt

påvirketav rusen.

4.6 Forforståelse

En fortolkendetilnærmingtil fenomenologigjør det umulig å fullstendigsettetil side sine

egneforutsetningeri møtetmed datamaterialet. Det er en umulighetat forskerenskal være

separertfra teksten(Creswell,2007).

Forforståelsener dobbelog bestårbådeav tauskunnskapog dagligdagseerfaringergjort som

menneske,ogavdetteoretiskeogbegrepsligefundamentenharsomfagperson(Fog,1999).
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Jeg arbeidersom kommuneergoterapeuti en annennorsk kommuneenn den kommunen

studienforegåri, og harhattdettearbeidetdesiste12 årene.Kommuneneharomtrentsamme

størrelse,men de ligger i forskjellige fylker. Den kommunenjeg arbeider og bor i, fikk

bystatusfor ca15 år siden,og hardermedikke detsammetradisjonellebymessigepregetsom

kommuneni undersøkelsen.Jeg har aldri arbeideteksplisitt med personermed rus- eller

psykiatriproblematikk i kommunehelsetjenesten,men flere personer har denne typen

problemer i tillegg til den problematikkende er henvist til ergoterapi for. I tillegg er

boligsosial problematikk ofte involvert i personenesliv. I mitt arbeid drar jeg på

hjemmebesøktil brukeren,og har av den grunn opparbeidet mye erfaring i å snakkemed

brukereni hans/hennesegethjem.

Det finnesmetodelitteratursomanserat forskerenskjennskaptil fenomenetsomstudereskan

væreen viktig forutsetningfor innsikt, og at det å stå fjernt fra informantenei forhold til

erfaringerog kunnskaper ethinderfor forståelse(Guneriussen,1992; Rosaldo,1998).

Motsattadvaresdet mot å forskei kjentefelt hvor manharen profesjonellbakgrunn.Taylor

og Bogdan(1998) påpekerat det i slike situasjonerkan værevanskeligå holde tilbake sitt

eget perspektiv og sine egne fçlelser: ”As a result, they (professionals)may impose

preconceivedframeworks on people`s experiences,rather than examining how people

constructtheir worlds.” TaylorogBogdan(1998,s.28).

Dersom distanse har sine åpenbarefordeler, så har nærhetdet også,og beggehar sine

ulemper.Uavhengigav hvilket perspektivenhar,såer detviktig å vurderehvilke muligheter

ogbegrensningerdettesetterfor forskningsarbeidet(Rosaldo,1998).

Jeg har reflektert over denne problematikken,og innser at jeg kan ha mistet verdifull

informasjonpå grunn av manglendeerfaring fra feltet rus/psykiatri.Kvale (2008) skriver

sågarat i tillegg til å skaffesegenbegrepsmessigog teoretiskforståelseav fenomenenesom

skal undersøkes,måmani tillegg til litteraturog teoretiskestudier,gjerneoppholdesegi det

miljøet hvor intervjuetskal gjennomføresfor å få en innføring i den lokale språkbruken,de

dagligerutinene,og maktstrukturene.Dermedfår man en anelseom hva intervjupersonene

kommertil å snakkeom. Dette har i mitt tilfelle ikke skjedd,jeg har ikke oppholdtmeg i

miljøet eller tilsvarendemiljøer før den aktuelle undersøkelsen.Dette kan ha påvirket

undersøkelseni retning av at jeg kan ha fått ut for li te informasjonfordi jeg ikke kjente

kontekstengodtnok.Pådenannensidefølte jeg envissfrihet i å stille mednoksåblankeark.
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Kvale (2008) beskriver også et aspekt ved forståelsesformen i det kvalitative

forskningsintervjusomhankaller ”bevisstnaivitet”. Det vil si at intervjuerenutviseråpenhet

overfor nye og uventede fenomener, og unngår ferdigoppsatte kategorier og

tolkningsskjemaer.

Thagaard(2002) diskutererogså forskerenstilknytning til fagfeltet, og sier at nærhettil

miljøet somstuderesinnebærerat forskerenhar et godt grunnlagfor å forstå informantenes

situasjon og fenomenetsom skal utforskes. Nær tilknytning kan imidlertid medføre at

forskerenikke er like åpen for nyanser,og faren for at vedkommendeser best det som

bekrefteregneerfaringer.Å forskepået fagområdeenikke harkjennskaptil hardermedbåde

fordeler og ulemper. Malterud (2006) bemerkerat nærhet til feltet som studeres,kan

vanskeliggjørekritisk refleksjoni studien.

Arbeidetmedmasteroppgavener ogsåpreget av min egenpersonligeoppfattelseav det å bo

og hvahjemmeter,hvasomer et godthjem,hvasomer et fint hjem,hverdagsliveti hjemmet

og betydningenav hjemmetsverdi. Min oppfattelseav hjemmet kan lett bli en meget

individualisertkonstruksjon.Dettevil pregemin utvelgingav litteraturi første

omgang,i utarbeidelsenav intervjuguidenog ikke minst min spørsmålsstillingi feltet i neste

omgang.Jegvil ogsåværepregetav min forforståelsenår det gjelderå perseptueredet jeg

ser,hørereller opplever. Og likeensnår jeg skal analyseredet innhentedematerialet:I min

lesningav materialetvelgerjeg bevisstog ubevisstut hvamaterialetforteller megog hva jeg

ønskerå gå videre med. Jeghar ingen forestilling om at jeg greier å frigjøre meg fra min

forforståelse,menmenerdeterviktig åværeklar overden.

4.7 Informert samtykke

En hovedregeli forskningsprosjekterer at de forutsetterat aktiv deltagelsebaresettesi gang

etterdeltagernesinformerteog frie samtykke.

Et informert samtykke innebærer at intervjupersoneninformeres om undersøkelsens

overordnedemål, om hovedtrekkenei prosjektplanen,og om mulige fordelerog ulemperved

å deltai prosjektet.Informertsamtykkebetyrogsåat forskerenfår intervjupersonentil å delta



47

påfrivillig basis,og opplyserom at personenkantrekkesegnårsomhelst.Detteer viktig for

å hindreutilbørlig påvirkningog tvang(Kvale,2008).

Fine et al. (2003)problematisererdennetematikkenlitt videreved å spørreom det skriftlige

samtykketi realitetener til for forskerensfordel. De argumentererfor detteved å diskutere

om det å informereinformanteneom mulige skadevirkninger,samtmulighetentil å trekke

seg,fritar forskerenfor ansvarog gir forskerenkontroll overstudien.

Jegvalgteå leseoppdetskriftlige samtykketfor mineinformanter.Noenhaddefått detutdelt

på forhånd,noenfikk detsammedag.Jeginformertedeltagerneom prosjektetog reglenefor

informert samtykkeog anonymitet.Jeginformerteogsåom at deltagerentil enhvertid hadde

rett til å avbrytesin deltagelse,utenat detteskullefå negativekonsekvenser.Alle skrevunder

samtykkeerklæringen.

Intervjuer innebærer en viss risiko for belastning for informantene, og at en av

forskningsetiskehensynog av hensyntil informantensegnerettighetermå forsikresegom at

all informasjoner forstått og samtykketfør informantenunderskriversamtykkeerklæringen

(Johannessen,2008). Jegopplevdeat deltagerneskjønteinformasjonen, og at underskriftenpå

samtykkeerklæringenvar reell.

Forskerenhar ansvarfor å tenke igjennom konsekvensenesom forskningsprosjektetkan

påførebådeintervjupersonenog for denstørregruppenderepresenterer(Kvale,2008). Denne

problemstillingenhar jeg diskutert grundig med veileder, og også mottatt rådgivning fra

biveileder.Somenkonsekvensav detteer kommune-navnetskjult, og utdragfra kommunens

boligsosialehandlingsplaner barerefererti teksten,og ikke oppgitti referanselista.

4.8 Strategisk utvalg og strategisk tidspunkt

Kvalitative studier bygger sjeldenpå materialerbeståendeav mangeenheter.Fra et godt

strategiskutvalg kan en allikevel utvikle beskrivelser,begreperog teoretiskemodellersom

forteller om kjennetegnog mening,og somi kraft av dettehar relevansfor sammenhengerut

over denkontekstder studienble gjennomført.Vurderingav overførbarhetbyggerpå andre

prinsipper enn utvalgets omfang, og overførbarhetenøker ikke proposjonaltmed antall
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enhetereller individer i materialet. Et strategiskutvalger sammensattut fra denmålsettingat

materialetharpotensialtil åbelysedenproblemstillingenenvil ta opp(Malterud,2006).

I forhold til min problemstillingvar det mestrelevantå intervjuepersonersomhaddeboddi

blokka før renovering,og som framdelesboddeder. Men dettevar ikke et krav. Alle som

ønsketå fortsetteå bo i bygårdenetterrenoveringen,fikk det.Det var 8 personersomnåbor i

blokka,somogsåboddeder før renoveringen.Det var sværtønskeligfor megå få intervjue

alle disse.Men av de8 personenevar kun 4 personertilgjengelig for intervju de2 dagenejeg

oppholdtmegi byen.De øvrigevar ikke ti lstede,var ikke i form til å bli intervjuet,eller var

syke.Jegforstårat slike grunnerogsåkan brukesfor på enhøflig måteå uttrykkeat en ikke

ønskerå deltai studien.En av informanteneflyttet inn etteroppussingen.En av informantene

deltoki brukermedvirkningsprosjektetomtalt i kapittel1.2.

Gjennomkontaktmedansvarligefor prosjekteti kommunenfikk jeg rådom ikke å møteopp

like etterutbetalingav bostøtte,den10. i hver måned,eller like etterat trygdenble utbetalt,

den20. i hvermåned.Grunnentil dettevar at detble kjøpt inn ogkonsumertmyealkohol like

etterdissedatoene.Da kunnejeg opplevemerukontrollerteog ustabileforhold, og detkunne

bli vanskeligå avholdeintervjuer.Jegfikk opplystat detalltid var et forbeholdom hvemjeg

kunneintervjue,og hvormangejeg kunnefå til å intervjuei løpetav de2 dagenejegoppholdt

megi byen.Forbeholdetskyldtesbeboernesrus- og psykiskeproblemer.

Informasjonsskriv(vedlegg3) og samtykkeerklæring(vedlegg4) ble sendtti l representanti

kommunen,medønskeom at haninformertebeboerneom undersøkelsenog delteut skrivene

til 10 personeri boligblokka.Jeghaddekontaktmed2 representanteri kommunentelefonisk

ogpåe-post.

4.9 Gjennomføring av intervjuene

Intervjuene ble foretattover to dageri juni 2010.En miljøarbeiderførte megtil hver enkelt

leilighet og introdusertemeg. Intervjueneer gjennomførti informantensegenstue. Selve

intervjuet varte fra ½ til 1 ½ time. Besøkethos informantenevarte noe lenger, med litt

presentasjonog snakk for å bli litt kjent, og informasjonom undersøkelsenbådei for- og

etterkant. Jeg tok opp intervjuene på bånd. Det ble til sammen5 ½ timers opptak.



49

Umiddelbartetterhvert intervju reflektertejeg rundt samtalensform og innhold,og noterte

neddet jeg haddeoppfattetsomviktige elementer.Dettevar viktig med tankepå analysen,

men også i forhold til hvordan jeg kunne utvikle min rolle som intervjuer. Grundige

feltobservasjonerble nedskrevetpå kvelden etter de to intervjudagene.Intervjuene ble

transkribert3 månedersenere.Jegforetok transkriberingenselv. Transkriberingen bestårav

40 sider.

Jeghar gitt alle informantenepseudonymer,og har ogsåskiftet ut navnenepå de personene

somblir nevnti sitater.Jegbruker ikke informantenesdialekt,menharoversattalt til bokmål,

nærsomenkeltedialektuttrykk,somdeter vanskeligå finne egnedebokmålsformerfor, eller

deromsettingtil bokmålville gjort toneni detsomble sagtveldig annerledesennmåtendet

ble sagt på.

Den endeligeintervjuguidenble enkelog intuitiv. Detteviste segå væreen fordel, da jeg i

selve intervjusituasjonenopplevde det som forholdsvis greit å kunne stå i den enkelte

problemstillingog forfølge punkter som kom opp, og gå langt med dem. Dette haddejeg

trenetmye på på forhånd.Og dettehaddejeg vært reddfor ikke å greie,reddfor aggresjon

hvis noen skulle oppleve meg som for invaderende.Det viste seg at det var en helt

unødvendigredsel,daingensåut til å reagerenegativtpånoenav minespørsmål.Oftevar det

nok og bareuttrykke en bekreftendelyd, så fortalte respondentenfritt. Jegbestemtemegpå

forhåndfor at jeg ønsketat intervjuetskullehaenhøygradav likeverdigsamtale,at jeg ville

væreforsiktig medå avbryterespondentenhvis dennebegynteå snakkeom temaersomjeg

kanskjepådettidspunktetansåsomuvesentligefor oppgaven.

I følgeKvale (2008)burdedetideeltsettværeenbalansemellomhvaintervjupersonengir og

hva han eller hun får igjen for å delta i studien.Han hevderat det ofte skjer at forskere

uttrykkerpositiv overraskelseoverat deintervjuedeharopplevdintervjuenesomnoepositivt.

Baredetat noenlytter til hvaenharå si i en lengreperiode,og lyttingenskvalitet, kangjøre

intervjuet til en unik opplevelse. På den måten kan forskeren gi noe tilbake til

intervjupersonen.

Jegville at respondenteneskulle føle at de haddenoeigjen for intervjuet,og det minstejeg

kunnegjøre,var å gi demgodtid, oppmerksomhetog væreenaktiv lytter. Jegmåttesamtidig

væreoppmerksompåat dettekunnegåveldig ut overtidenjeg haddetil rådighet,og samtidig
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at respondentenkunnebli sliten.To respondenterdrakkunderintervjuet,og jeg måttevurdere

hvor lengejeg kunneintervjuedem,før de ble for beruset.Når jeg hørerpå lydopptakenei

ettertid,vil jeg påpekeat jeg i flere av de temaeneinformantenebraktepå bane,kunnegått

endalengeri min spørsmålstilling.I etterpå-klokskapenslys innserjeg at jeg til trossfor mine

forberedelser,harværtfor bundettil intervjuguiden,og kanskjenoengangerhargått for fort

frem.Jegkanikke sebort i fra at detsistekanskyldesat kontekstenvar fremmedfor meg,og

at jeg underenkelteintervjuer ble litt stressetfordi det var flere til stede, og fordi det ble

drukket alkohol. Alkoholkonsumetfortalte meg at jeg ikke kunne bruke for lang tid på

intervjuet,og i dettilfellet derflere var tilstedeog drakk,økteantalletstemmersomtilsvar på

minespørsmålproporsjonaltmedalkoholkonsumet.

Kvale (2008)beskriverat denåpneog intime intervjusituasjonensomet kvalitativt intervju

representerer,kan virke forførendeog få intervjupersonentil å si ting de senereangrerpå.

Situasjonenspregav personlignærhetsetterstorekrav til intervjuerensfølsomhetmedhensyn

til hvor langthunellerhankangåmedsinespørsmål.

Jegopplevdeat bådeBjørnar og Edgar(det var de to som drakk alkohol under intervjuet)

sattepris på å få besøk,at de gjerneville at jeg skulle bli der lengre,etterat opptagerenvar

slåttav,at jeg måttekommetilbake,og jeg forstoddetslik at deopplevdeintervju-situasjonen

var likeverdigog jovial. Jegprøvdeetterenstundå avbrytetemaersomikke var såvesentlige

for oppgavenved å forsøke å avrunde dem på en høflig måte. Jeg ser i ettertid at

respondenteneshistorier om fortid, familie og opplevelser er med på å presenteredem

grundigere, og gjøredembedrekjent for meg,såjeg får et bildeav enflik av dereslivsverden

i beste fenomenologiskeforstand. Under intervjuet med Carl og Dagfinn, var en

miljøarbeidertilstede.Det kan vurderesom detteharværten døråpnerfor å bli forterekjent

og snakkeåpent,eller om det har lagt en demperpå mulighetentil å uttalesegfritt. Det kan

ogsåhabevirketat intervjuet bevegetsegi enbestemtretning,pågrunnav tilstedeværelsen.

En hermeneutisktilnærmingmedføreren tolkendelytting til det mangfoldetav betydninger

som ligger i intervjupersonenesuttalelser, med særlig vekt på muligheten for stadige

omtolkninger innenfor intervjuetshermeneutiskesirkel. Det vil ogsåfokuserepå virkningen

av forutantagelser– bådede somhar med intervjuedessvarå gjøre,og de forutantagelsene

somliggerbakintervjuetsspørsmål(Kvale,2008).
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4.10 Analyse

Tolkningenav materialet starter før den egentligeanalysenog tolkningenvil i størreeller

mindregradopptaintervjuerennårdatablir innhentetog transkribert.Analyseav kvalitative

datainnebærerå stille spørsmåltil materialet,og problemstillingenbestemmerspørmålene.

Ettersomanalysenåpner for et tolkningsmangfold,er det viktig at forskerenspesifiserer

forskningsspørsmålenesomstillestil teksten(Kvale,2008;Malterud,2006).

I denpraktiskeanalysenav råmaterialethar jeg benytteten prosedyrekalt SystematicText

Condensation(STC). Malterud (2006) skriver at STC byggerpå Giorgis fenomenologiske

analyseog den er moderertav henneselv. Malterud (2006) skriver videre at i henholdtil

Giorgi er formåletmeddenfenomenologiskeanalysenå utvikle kunnskap om informantenes

erfaringerog livsverdeninnen et bestemtfelt. En leter etter essensereller de vesentligste

kjennetegnved de fenomenervi studerer.En skal prøve å sette sin egen forforståelsei

parantes,samtidigsom en vet at detteer uoppnåelig.En påtarsegderfor å ha et reflektert

forhold til sin egen innflytelse på materialet, så en mest mulig lojalt kan gjenfortelle

informanteneserfaringerog meningsinnholdutenat egnefortolkningerskalværefasit. I følge

Malterud (2006) anbefaler Giorgi at analysen gjennomføresi fire trinn: 1. Å få et

helhetsinntrykk.2. Å identifiseremeningsbærendeenheter.3. Å abstrahereinnholdet i de

enkeltemeningsbærendeenhetene.4. Å sammenfattebetydningenavdette.

4.9.1Å få et helhetsinntrykk

I henholdti l Malterud(2006)gjorde jeg megpå det førstetrinnet kjent medmaterialet.Jeg

leste igjennom transkriberingenflere gangerfor å bli godt kjent med stoffet, for å få et

helhetsbilde,og for å seettertemaersomkunneoppståi teksten.Jegstilte megåpen for de

inntrykk som materialetkunne formidle, og prøvdeå tilsidesettemin forforståelse.Under

dennefaseni analysenskal en i følge Malterud (2006) ikke systematisere.Etter lesningen

oppsummertejegmineinntrykk, og spurtemegselvomhvilke temaer jegskimteti materialet.

Jegbrukteblyant og understreketde deleneav materialetsom jeg ville studerevidere.I de

understrekededeleneså jeg noen tema som skilte seg ut og vekket min oppmerksomhet.

Temaenesomskilte segut var hvainformantenegjorde,altsåhvadeholdt påmedom dagen,

hva de fylte dagenemed, tanker om den gamle boligen, tanker om den nye boligen sin,
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synspunkterom boligenog opplevelseri boligen;at alkoholikerneog narkomaneikke kunne

fordrahverandre;for lite, for myeeller akkuratpassemedhjelp og bistand;familie, naboerog

venner,og at deinnenforsin egengruppevar ”i sammebåt”. Rusvarogsået vesentligtema.I

henholdtil Malterud(2006)er ikke detteresultatereller kategorier.Temaeneer ikke utviklet

somfølge av systematiskrefleksjon,menrepresentereret førsteintuitivt og databasertstegi

organiseringenavmaterialet.

4.9.2Å identifisere meningsbærendeenheter

I andretrinn av analysenskal, i følge Malterud(2006),dendelenav materialetsomen skal

studerevidereorganiseres.Relevanttekstskalskilles fra irrelevanttekst,og utsortertrelevant

tekst skal gjennomgåessystematisk.En skal nå lete etter meningsbærendeenheter.En

identifiserertekst som på en eller annenmåte bærermed seg kunnskapom ett eller flere

temaerfra førstetrinn. Når en skal identifiseremeningsbærendeenheter,skal en ha temaene

fra forrige trinn i bakhodet.Hvert tema representererforeløpigeideer om ulike sider ved

problemstillingenenskalbelyse.

Jegvalgteut tekst sompåen eller annenmåtebarmedsegkunnskapom ett av temaenefra

første trinn, og merket hele utsagnetmed markeringstusj.Først gikk jeg igjennom hele

materialetogmarkertemedgult all tekstsomsanoeom hvadeholdtpåmed.Såmarkertejeg

alt sominneholdtnoeom tankerog synspunkterpåboligenmedgrønnmarkeringstusj,tanker

om denbistandende fikk medrosa,det somomhandletfamilie og vennermedturkis farge,

fortellingerom at deto gruppeneikke kunnefordrahverandremedorange,og det desaom å

værei sammebåtmedlilla. Det var sværtviktig for megå kun markereett temaom gangen

og gå gjennomhele materialetmed kun det enetemaetfor øye,og holde på dettetemaeti

form av et stikkord, slik at det ikke var så lett å bli avsporet. I dennefasentok jeg med

absoluttalle utsagnsom var tema-relatert, jeg evaluerteikke hva som var bra utsagneller

dårlige utsagni henhold til om jeg kunne bruke eller ikke bruke dem videre. Mange av

utsagnenevar halvkvedeteversognoenvar enstavelsesord.Mendeble like fullt markert.Min

fargebruk representereren systematiseringsom kalles koding i følge Malterud (2006).

Kodearbeidettar sikte på å fange opp og klassifiserealle de meningsbærendeenhetenei

tekstensomhar sammenhengmed temaene i førsteanalysetrinn.Såsnarten er i gangmed

kodearbeidet,vil en se at det er nødvendig med litt raffinering av den intuitive

klassifikasjonenfra første analysetrinn. I følge Malterud (2006) innebærerkodingen en
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systematiskdekontekstualisering,der deler av teksten er hentet ut fra det opprinnelige

materialet.Detvil si atenkeltedelerav tekstener tattut avsin opprinneligekontekst.

Kodegruppenei mitt materialeble etterendel tenkingog raffinering:Hva degjør,omgivelser

skapertrivsel og mistrivsel,hjelp av andre,hvemdeer sammenmed.De markertetekstbitene

for hver kodegruppeorganisertejeg ved å lage et dokumenthvor jeg samlettekstbitenefra

alle transkripsjoneneslik at jeg hadde 4 overskrifter (tverrgåendekoder) med de dertil

hørendeutsagnenefra alle intervjuene.Malterud (2006) sier at gjennomkodearbeidetblir

prinsipperfor dekontekstualiseringav materialetutviklet. Dataeneer nåorganisertog sortert

etterentematiskog kodestyrtgrupperingav demeningsbærendeenhetenei materialet.

4.9.3Å abstrahereinnholdet i deenkeltemeningsbærendeenhetene

Analysenstredjetrinn, i følge Malterud(2006),innebærerå abstraheredenkunnskapensom

hver kodegrupperepresenterer.Mening skal hentesut ved å kondensereinnholdet i de

meningsbærendeenhetenesom i forrige analysetrinnble identifisert og klassifisert. De

meningsbærendeenhetenei mitt materialevarnåsorterti grupperetterkoder.Materialetvar

reduserttil et dekontekstualisertutvalgav sorterteog meningsbærendeenheter.Jeghaddenå

4 grupper med meningsbærendeenheter, som forhåpentligvis kunne fortelle mer om

problemstillingen.Denenkeltekodegruppenvar nåenenhet.

Nestetrinn var å finne og identifiseresubgrupperunderhverkode.Jeggikk gjennomteksten

underhverkodeog notertestikkordpådetsomoppstodsomrelevantesubgrupperfor videre

arbeidmedtekstenfor å belyseprosjektetsproblemstilling.Malterudskriver:”Heretterer det

subgruppensomer analyseenheten.Vi kondensererog fortetter innholdet i hver subgruppe

ved å utvikle et kunstig sitat – et artefakt forankret i data”. (Malterud 2006: 107). Som

eksempelpå dettekan jeg nevneat underkoden”Hva degjçr” operererjeg medsubgruppen

”Primæredagligdagseaktiviteter”. Et kunstigsitat fra denneundergruppenvil i mitt tilfelle

kunne lyde slik: ”Og sånn går no dagan.” Under min subgruppe”Varmestua” innenfor

sammekode,vil et kunstigsitat lyde slik: ” Jegoppsøkervarmestuanedei byen,der er det

alltids mangekompiserå treffe.” Et anneteksempeler at jeg under koden ”Hvem de er

sammenmed” blantannetharsubgruppen”Familie”. Et kunstigsitat fra denneundergruppen

vil kunne lyde slik: ” Jeg savnerkontakt medbarna mine.” Koden ”Omgivelseneskaper

trivsel og mistrivsel” inneholderblant annetsubgruppen”Arkitektonisk utforming av huset”.
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Et kunstig sitat fra dennesubgruppenkan jeg eksemplifiseremed: ”Fellesarealeneute i

gangeneherer gull verdt.”

I henhold til Malterud (2006) er de kunstigesitatenearbeidsnotatersom skal brukes for

resultatpresentasjoneni nestetrinn.

4.9.4Å sammenfattebetydningenav dette

Analysenssistefasebeståri å sammenfattekunnskapenfra hverkodegruppeog subgruppei

gjenfortellinger. Her beskrives innholdet under egne avsnitt med overskrifter som

sammenfatterhvadethandlerom,og medetteller fleresitaterfra informantenefor å illustrere

resultatenesgrunnlag. Det er her viktig å være lojal mot informantenes stemmer.

Beskrivelsenevurderes i lys av den opprinnelige sammenhengen(rekontekstualisering),

funnene valideres opp mot det opprinnelige datamaterialet (transkipsjonene og

dekontekstualiseringenfra 4.9.2) og teoretiskreferanseramme(Malterud2006).

Resultatpresentasjonener en sammenfatningav det arbeidet som er gjennomført i de

foregåendetrinn.

Resultatpresentasjonensom inneholderfunn fra undersøkelsenblir framstilt i kapittel 5.,

underavsnittene:”Sånngårno dagan”,”Omgivelseneskapertrivsel ogmistrivsel” , ”Støttefra

andre” og ”Er sammenmed….. ” .

4.11 Metodekr itikk

Når det gjeldermetodeni denneundersøkelsen,vil jeg diskutereutvalget,intervjuguidenog

gjennomføringenav intervjuene.

4.10.1Utvalget

Utvalget var i planleggingsfasentenkt å skulle omfatte6-10 personer.I alt ble 5 personer

intervjuet.Jeg regnerdet som sannsynligat jeg kunneha intervjuet flere dersomjeg hadde

oppholdtmegi byenover lengretid. I en kvalitativ studieer detdog ikke antalletsomteller,

hensiktener å få fram de enkelteinformanteneserfaringerom et fenomen(Malterud, 2006;

Kvale, 2008). Men jeg tror jeg ville fått fram et fyldigere materialedersomjeg hadde
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intervjuetflere.Hvis jeg haddebrukt flere dagerville jeg ogsåblitt merkjent medbygården,

og livet der. Jegoppholdtmegbarei bygårdeninnenforvanlig arbeidstid,det er mulig jeg

ville fått anneninformasjonom hverdagslivetdersomjeg haddeværtderpåettermiddags- og

kveldstid.

De 5 informanteneble valgt ut ved at en miljøarbeiderringte opp de hantroddestilte segtil

rådighetfor å bli intervjuet. Dettekanhagitt et skjevtutvalg.

4.10.2Intervjuguiden

Intervjuguiden fungerte ikke optimalt, da flere oppfattet spçrsmåleneom ”Hjemmets

betydning”somet spçrsmålom husetsomsådan,og svarteut fra hvordande vurderteselve

bygningskroppentil å fungere.Jegprøvdeå vri detteved å stille spørsmållitt mer ut i fra

forsker-spørsmålene,utenat jeg kom såmyelengeri retningav personenesopplevelseav sitt

egethjem.Jegseri ettertidat spçrsmålet:”Hva betyrhjemmetfor deg?”kanværevanskelig å

svarepå. Jeg innserat det kan værelettere å snakkeom bygningstekniskedetaljer,enn å

fortelle om hjemmetsbetydning. Informantenekan ogsåvære vant til å bli spurt om de

funksjonelleaspektenevedboligen,og kanhatolket minespørsmåldit hen, at detvar det jeg

ville vite noe om. Min presentasjonav undersøkelsenfør intervjuet kan ogsåha formidlet

dette.Som eksempelpå dettekan jeg nevneat jeg introdusertemed å si at jeg gjerneville

spørredemlitt om hvordandet var å bo i dettehuset. Dettekunnelike gjerneoppfattestil å

tro at jegville vite omhvordanselvehusetfungerte.

4.10.3Gjennomføringenav intervjuene

Jegopplevdeat jeg utviklet min intervju-kompetansefor hvert intervju jeg foretok.Jegskrev

i kapitteletom forforståelseat jeg har lang erfaringmedå dra på hjemmebesøk,og samtale

medmennesker.Men intervjusituasjonenviste segå værenoehelt annet.Påhjemmebesøk,

notererjeg megbaredetsomjeg anserrelevantfor detarbeidetjeg skalgjørei forhold til den

jegbesøker.I enintervjusituasjonmedfenomenologiskeovertoner,måjeg stille megåpenfor

at all informasjonkangi verdifulle tilskuddtil analysen.Det er selvedatamaterialetsomskal

kunnegi opphavtil ny kunnskap.
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Jeggreideikke å noterefeltnotaterunderveis,jeg gjordedet i etterkantav hvert intervju,men

her kan det ha oppståttforskyvningerog forglemmelser.Jegfølte at litt av glien i intervjuet

uteble,hvis jeg skulle se ned på papiret og skrive feltnotaterunderveis.Derfor holdt jeg

øyekontaktmedinformanten,ogstoltepåat opptakerenfikk meddetjeg trengte.

Jegser ogsåat jeg kunneha utsatt intervjueneder informantenehaddebesøk.Det er i de

intervjuenehvor jeg var alenemedinformantenat jeg harfått mestinformasjontil oppgavens

problemstilling.Det er i disseintervjuenejeg klarerå frigjøremegmest,og spørredypereenn

spørsmålenei intervjuguiden.

I etterkantser jeg også at mye av informanteneshverdaghandlet om rus. Jeg ønsket i

utgangspunktetat intervjueneikke skullehandleom rus,meninnserat jeg burdehaspurtmer

om hvordande anskaffetsegrusmidler,da jeg fikk grunn til å tro at mye av hverdagslivet

handlet om dette. En innvending mot dette igjen, er at de da kanskje kunne blitt mer

mistenksommepåmine motiverfor intervjuet.

4.12 Troverdighet

Polkinghorne(1989)har sattopp 5 kriterier for en valid studie.Han menerintervjuerenmå

stille segselv spørsmålom han har påvirket innholdeti deltagernesbeskrivelserpå en slik

måteat beskrivelsenesannsynligvisikke reflektererdeltagernesvirkelige opplevelser.Videre

må forskerentilse at transkriberingener nøyaktig, slik at den tilkjennegir meningenav den

muntligepresentasjoneni intervjuet.Såmå en i analysenav transkripsjoneneseetterom det

finnesandrekonklusjoneri materialetenndetforskereni førsteomgangharfått ut avdet.

Har forskerenidentifisert dissealternativene?Det skal være mulig å gå fra de generelle

strukturelle beskrivelsenetilbake til transkripsjoneneog finne forbindelser i de originale

erfaringseksemplene.Til sist må en vurdere om de strukturelle beskrivelsene er

situasjonsspesifikke,ellerom dekangeneraliserestil erfaringeri andresituasjoner.

Jegkan ha påvirketdeltagernesbeskrivelserved at jeg ikke kjentedemfra før, og oppførte

med som en fremmedog høflig gjest. Kanskjekunnederesbeskrivelserhandletom andre

opplevelserhvis vi haddekjent hverandrefra før, og devissteat intervjuerenkjentebedretil

deresliv og levnet. Nøyaktighetenpå transkriberingenkan det stilles spørsmålstegnved, da
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lydopptakerenikke har fangetopp deandretilstedeværendeunder3 av intervjuene.I ettertid

har jeg tenktpå at det kunnehaværtgreit å ha film av intervjusituasjonene,medmikrofoner

til alle tilstedeværende.Jegkunnedahatolketmerav dynamikkeni detsomforegikk.Jegkan

ikke sebort i fra at detkanfinnesmulighetfor andrekonklusjoneri materialetenndetjeg har

fått ut av det. Jeg har prøvd å ta medganskemangesitaterslik at det er mulig for leserenå

vurdere om det går an å gå fra de generelle strukturelle beskrivelsenetilbake til

transkripsjoneneog finne forbindelser.Al likevel kan det være mulige feilkilder her, for

eksempelat jeg harmisforståttinformanteneller tolket feil. Det er ogsået spørsmålom mine

strukturellebeskrivelserer situasjonsspesifikke, eller om de kan generaliserestil erfaringeri

andresituasjoner– sådetteerogsåenmulighetfor feil.

Reliabilitet hari følgeKvale (2008) medforskningsfunneneskonsistenså gjøre.En vurdering

av kvalitative datas reliabilitet blir egentlig forskerens refleksjon over hvordan

datainnsamlingenhar foregått,medsikte på å bli bevisstmulige feilkilder. Reliabilitet betyr

pålitelighet.Sentraltblir da hvilke datasomanvendes,måteninnsamlingenforegårpå,samt

hvordandatablir bearbeidet.Kvale (2008) skriveratsamtidigsomenønskerreliabilitetmåen

i sin søkenetterreliabilitet ikke bli hindreti åanvendekreativtenkningogvariasjon.

Jeg har gjennomhele metodekapitletforsøkt å beskrivedetaljert hva jeg har gjort, slik at

framstillingenskal framståsom transparent.Jegser flere svakheterved studien, som at jeg

ikke kjenteproblemområdet, at jeg kunnebrukt flere dageri kommunen,jeg burdehatt hver

informant under 4 øyne, og jeg kunne gått dypere i spørsmålsstillingen.
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5.0Resultatpresentasjon

I dette kapitlet vil jeg beskrive funnenei det empiriskematerialet.Først presenteresden

rehabilitertebygården,så presenteresinformantene.Deretter belyseshverdagsliveti den

rehabilitertebygårdengjennomoverskriftene:”Sånn går no dagan”, ”Omgivelseneskaper

trivsel og mistrivsel” , ”Støttefra andre” og ”Er sammenmed” ….. . Leilighetskomplekset

framstod på intervjutidspunktetsom relativt nytt, og informantenehar gjort seg noen

erfaringer med å etablerehverdagslivetpå nytt i bygården.Studiensproblemstilling og

intervjuguide handler om hvordan personermed rus- og psykiske problemer erfarer og

håndtererhverdagsliveti denrehabilitertebygården.Bruk av sitaterer valgt for å synliggjøre

funn i materialetmedinformantenesstemmer.

5.1 Beskrivelse av den rehabiliterte bygården

Denrehabilitertebygårdenhar fire etasjer.Det er to innganger:A og B. Dennedersteetasjen

er en sokkeletasje.I sokkelener det pizza-restaurantpå A-sida,og personalbasepå B-sida.

Boligblokka er opprinnelig fra 1958, men den ble rehabilitert for 1 ½ år siden. Før

renoveringenhaddeblokka 30 leiligheter,etterrenoveringenharden21 leiligheter.Det er nå

15 stykker2-romsleilighetermedegetbad,og6 stykker1-romsleilighetermedegetbad. Før

renoveringenvar det bare1-roms leilighetermed1 felles toalettog dusj i hver etasjei hver

oppgang.Underrenoveringenboddebeboernei denenehalvdelenav blokka,mensdenandre

halvdelenble renovert. InngangA har heis. De beboernejeg snakketmed haddeen klar

oppfatningav at det var alkoholavhengigepersonersom bodde på A-sida, og narkotika-

avhengigepersoner somboddepåB-sida.

Mitt førsteinntrykkav husetvar at det ikke skilte segut fra omgivelsene.Påinngangsidenvar

detasfaltog oppmerkedeparkeringsplasser.Inntrykketvaratdeterenkeltog ryddig. Ingen

søppelkasservar synlige.De var plasserti egneboderi selvehuset.Påbaksidenvar dethøyt

ugras.Husetså tiltalendeut fordi det er nytt, og fordi det har utvendigeglassverandaeri

beggeoppgangerfra 2. etasjeog opp.Dettemyketoppinntrykketav begrepetboligblokk,og

gaet førsteinntrykk av at huseter ”påkostet”.De innglassedeverandaeneharhøyevinduerpå
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tre sider,og er møblertmedmodernehagemøblermedstoleri metallrammemedplastvev,og

bordi metallrammemedglassplate.

Da jeg kom inn i trappeoppgangenså det enkelt og ryddig ut. Litt småstøvog sandetter

trafikk, menikke noepåfallende.Det er et innleid rengjøringsbyråsomvaskerfellesarealene.

Strømutgifterer inkluderti husleia.

5.2 Presentasjon av informantene

Aina er midt i førtiårene.Hun sier selv at hun er rusmisbruker.Hun har egenbil. Aina har

dekorertleilighetenmedmangepyntegjenstander:Akvareller,malerier,fotografierog ”evige”

blomsterdekorasjonersom hun har laget selv. Aina har bodd i blokka i 5 år og hun er fra

distriktet rundt byen. Av skolegang har hun 9-årig grunnskoleog ettårig tegning, form og

farge fra videregående. Hun har utdannetseg gjennom kursvirksomhettil å arbeide i

Nordsjøen,menhunarbeidetpåplattformbareen kort periodepå grunnav at hun fikk rygg-

og skulderplager.Hun fortellerogsåat hunharåpnetenhobbybutikksomhundrevenstund.

Hun sier at hun har vært psykisk syk de siste5 årenei form av at hun har hatt stemmeri

hodet.Aina oppleverøkonomiensin somsværtdårlig.

Intervjuetblir avbruttdenførstedagenpå grunnav at detkommerenkameratsomskal fikse

PCenhennes.Etter avtaleringer jeg hennesenerepå ettermiddagen,menda er hun opptatt.

Intervjuetfortsetterderfornestedag.

Bjørnar er i sluttenav 60-årene.Han sier haner alkoholiker,og har bodd i blokka i 10 år.

Haner opprinneligfra dennebyen.Hanharhattkreft og slag,og gårmedrullator pågrunnav

dette.Jegopplevertalen som litt slepende.Det kan væresom et resultatav slaget,eller av

mangeårigalkoholavhengighet,eller enkombinasjonav disse.Bjørnarutstråleren verdighet,

stolthetog ro. Hanharværtbrukerrepresentantsammenmedenannenbeboeri planleggingen

av restaureringenavblokka.

Bjørnaropplyserat hanhar folkeskole,framhaldsskoleog 4 år påtekniskaftenskole.Hanhar

arbeidetsommesteri ethåndverksfagi 30år. Det er rentog ryddig i leiligheten.
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Han snakker mye om at han har vært fotballsparkeri ungdommen,og har vært der jeg

kommerfra, og spilt kampmot detlokale laget.Hanharendatterog ensønn; og ensøsterog

svoger– hanomtalersvogerensom ”meget kjekk”. Han oppleverøkonomiensin sombra.

Jegspçrom hankanta segråd til dethanhar lyst til? ” I grunnenkan jeg vel det,menjeg ser

an påpengene”.Hanharbesøkav envenninne,søsterenog svogerenunderintervjuet.

Carl er i begynnelsenav 50-årene.Hanharboddi blokkai over20 år, og haner opprinnelig

fra dennebyen.Carl er alkoholavhengig.Hanbrukerrullator, for somhansier: ”Balansener

ikkehelt godpå grunnav mangeslagi hodet”. Jegserat hanmanglernoentenneri munnen,

og tenkerat det kan ha sammenhengmedslåssing,når hansier at hanhar fått mangeslag i

hodet.En miljøarbeiderog et naboekteparer tilstedeunderhele intervjuet.De drikker kaffe

og rçykerog serdelvispåTV, programmeter ”Par i hjerter”.Carl insistererpåat deskalvære

tilstedeunderintervjuet.De supplerermedopplysningeri tillegg til det Carl sier. Ingenav

disseopplysningeneer medi materialet,dadesattfor langtunnalydbåndopptakerentil at de

ble fangetopp av lydopptaket.Deter rent og ryddig i leiligheten.Han har mangepersonlige

pyntegjenstander.Det stårmangetommeflaskerpåsidenav ogbaksofaen.

Carl har3 søsken,og enbrorsomer død.Hanharenmorpåsykehjem.

Han har barneskoleog ungdomsskoleog 1 år yrkesskolemedmaskinog mekanikk. Han har

arbeidetlitt somhåndverkerinnenforskjelligegrener.

Jegspçr hamom çkonomien:”Nei, dener for tida ganskeskral. Jeghar uføretrygd,minste

sådan.Ogdener ikkemyeå leveav.5000i måneden;ikkemyeå skryte av akkurat”.

Dagfinn ermidt i 40-årene.Hanharpsykiskeproblemer,menharikke problemermedrus.En

miljøarbeiderer tilstedeunderintervjuet.

Dagfinnsierhanharboddi blokka i over30 år, og at haner født og oppvoksti dennebyen.

Han sier hanhar hatt familie, mende er alle døde.Påspørsmålom utdannelsesvarerhanat

hannestenikke hargåttskole,menat hanhar fullført barne- og ungdomsskole.Hanharvært

lite utei jobber,menharjobbetlitt påfiskebruk,fiskebåterogharværtpålangfart.

Mitt førsteinntrykkav leilighetenhanser at dener sværtminimalistiskmøblert,pen,menlitt

tom. Det er barede møblenesommå væreder. Alt er i svarteller hvitt. Alt er nytt og ikke
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slitt. Det er fullstendigryddigoghelt rent.Hanharingenpyntegjenstanderellerpersonligting

framme.Påspørsmålom økonomiensvarerhan:”Den…. nei ……vanskeligspçrsmål… det

er ikkesånçye……”.

Edgar har fylt 60 år. Han harboddi blokka i ca 1 ½ år – hanflyttet inn etterrenoveringen.

Han er ikke fra dennebyen. Han har vært sjømannog drevet eget håndverksfirma.Han

fortellermedstolthetathanvarpåselfangsti Sydishavetbare19år gammel.

Hanhar2 barn.Oghanharengjenlevendesøster,hanhaddeogså2 brødresomerdøde.

I leilighetenharhanpersonligebilder og pyntegjenstander,myeav detharhanlageteller limt

oppogmontertselv.Hanfortellermyeomdette.

På bordet står en middagstallerkenmed litt inntørket mat. Bordet er fylt av diverse

gjenstander.Litt brukte klær ligger omkring i møblene.Møbleneer 80-tallsmøbler.Det er

ikke veldig rotete,mennoenflekkerpågulvetog litt uorden.

Påspørsmålom hvordandeter medøkonomiensvarerhanat denegentligkunnehaværtbra,

haddedet ikke værtfor spriten.Hansierat hanaldri haropplevdå ha igjen pengerpåslutten

av måneden.Han forteller også at han har pengeneunder administrasjon,og at det er

sosialkontoretsom porsjonererut for ham. Han sier han er glad for den ordningen.Han

drikker sprit og røykerunderheleintervjuet.

Edgar forteller ogsåflere historier om vold, drap og sykdometter bruk av illegale stoffer,

handlingav illegalestoffer,og hvor desperathankan væreetteralkohol.Slike hendelserhar

værtenstordel av livet hans,og haner ennåendel av detmiljøet derslike hendelserikke er

uvanlige,omhanennikke er endel av miljøet i like storgradsomfør.

5.3 ”Og sånn går no dagan”

Informanteneforteller om et hverdagslivsomer fylt meddet somkallestrivialiteter. Mye av

dagenforegårinnenfor hjemmetsfire vegger.De som ikke er dårlige til beinsdrar ut for å

gjøreærend,treffevennerognoenoppsøkervarmestuanedei byen.
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Detteavsnitteter delt inn i fire deler.Førstbeskrivesdeltagernesdagligdagseaktiviteterog

hvordanrusener endel av disse.Såbeskrivesbrukenav fjernsynetsomenvenni hverdagen.

Videre tar jeg for meg varmestuanede i byen, og til slutt informantenesuttalelserom

matlaging.

5.3.1 Dagligdagseaktiviteter – ogrus

Informanteneforteller om enhverdaghvormyeav tidenblir brukt til å ordnesegselv,ordnei

leiligheten og drikke. Flere av informanteneforteller at de står opp nokså tidlig, mellom

klokka 5 og halv ni. En av demmånedi byenfor å anskaffealkoholhverdag,to andre,som

er dårligetil beinsfår alkoholenbraktav venner og naboer.Ingenfortalteom vanskermedå

skaffe seg rusmidler. Men det ble ikke fokusert på dette i intervjuet. Carl sammenfatter

dagensløp påfølgendemåte:

Står opp om morgenen.Abonnererpå avisa.Tar en koppkaffeog kikker på den.Ser
på fjernsyn.Og har vi no endram,såtar vi no ossdet.Og sånngår nodagan,da!

I tillegg til at hanserpå fjernsyn,følger Carl medi lokal-avisa.Dettehjelperhantil å følge

medog holdesegnoenlundeoppdatert,og hanharstor interessefor detsomskjer rundthami

lokalmiljøet.Carl leggerikke skjul påat myeav hverdagengårmedtil å drikke,og dettegjør

hangjernesammenmed sinenaboer.Han har erkjentat haner alkoholavhengig,og prøver

ikke åpyntepådet.

Edgarsiernårhanskalbeskriveenhelt vanligdag:

Sitterog mimrerfor megselv.Sier til megselvat jeg ikkemåbli deprimert,nå måjeg
ikke bli deprimert.Somregel ordner jeg opp i leilighetenselv.Og når hjemmehjelpa
kommer,sier hun: Har du kommetpå bedretanker nå? Et slit bare å kommesegi
gangå gjçre det.Det er drikkingasomgjçr det.Det blir ……… giddeslaus!Men jeg
handlerselv.Jeggjør husarbeid,lager mat, ser TV. Før lestejeg. Husk på: Jeghar
lestbçker…. ! Siden -90 eller –95, da, klarer ikkekonsentreremeg.For å si det rett
ut – alkoholenhar ødelagtmeg.Jeg orker ikke gjøre noe som helst. Har ikke noe
initiativ, mistet.Jegbryr megomdet, ja! Jegsynsdeter litt synd– for jeg vethvem
jeger. Jegkunnagjort veldigmye!
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Edgarforteller at hanbrukerdagenetil å lagesegmatog gjørelitt husarbeid.Haner reddfor

å bli sittendei ro og tenkedeprimerendetanker.Hanforteller om tapteaktiviteterfra tidligere

i livet somå lesebøker,detklarerhanikke lenger,fordi hanikke greierå konsentreresegpå

grunnav alkoholmisbruket.Men hanstellerog puslerlitt i leilighetenog sier hanfår ros av

hjemmehjelpanår han har gjort husarbeid.Det er han stolt av. Han forteller at det er

alkoholen som er årsakentil mangeav hans problemer– det er ingenting i veien med

erkjennelsenom athaner alkoholavhengig.Hanfortellerat hankanbli deprimert,initiativløs,

ukonsentrertog tiltaksløs.

Aina kanikke deltai mangeaktiviteterutenfor huset,dahunhardårlig råd:

Har knapt nok råd til å leve. Nærbutikkener ICA, den dyrestesom er. Aktiviteter
begrenserseg.Alle aktiviteterog alt somskjerkosterveldigmye……minstetrygdaer
altfor lav.

Pengenestrekkerikke til for å deltapå det som skjer, da minstepensjonenikke tillater det.

Pengenegår med til nødvendigedagligvarer, men den nærmestebutikken er ikke en

lavprisbutikk.Det tærerpåtrygden.

5.3.2Fjernsynet – envenn i hverdagen

Alle informantenerapportererom mye bruk av fjernsynet.Carl forteller at da NRK la om til

digitalt bakkenettcirka et halvt år før undersøkelsen,og de analogefjernsynssendingene

opphørte,oppstodet stort savni hverdagen– hanvar vant til ha TVen ståendepå entenhan

var aleneeller haddebesøk,storedelerav dagen.Det vistesegat hverdagenble litt tom uten

TVen. Informantenefinner TVen inspirerendeog underholdende,og den er en kilde til

lærdom.Edgarsier at TV-kanalenesenderet vidt spekterav programmerberegnetpåmange

forskjelligemennesker.Hansynesprogrammenegir nyeinntrykk i livet.

Bjørnarillustrererhvormyeavdagensomblir brukt til TV:
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Ståropp i halv åtte– ni-tida. Står oppog ordnermeg.Sitterpå bakeni stolenher og
serpå TV. Leseravisa.For myesåpeoperapå formiddagene.På kvelden: Ser en film.
SerpåTVen.Alt somhar medidrett å gjøre.Jeger sportsidiot!

Bjørnarsierhaner sportsidiotogdetfår hantil å reflektereoverfortida,og hanfortellerom at

hanvarenaktiv fotballspiller:”Det var ei artig tid!”

Bjørnarforteller om et hverdagslivmedmyeTV, menogsåaviserog radio.TVen får dagene

til å gå. Han ser på TV når han er alene,og ogsånår han har besøk.Han kosersegmed

sportssendinger,ogharnok å ta av,dadeter20 kanaleråvelgemellom, sierhan.

Edgar har vært mye ute og reist. Han forteller at han liker fjernsynskanaleneDiscovery,

NationalGeograpicog Animal Planetbest.Dissekanalenereflektererhansinteresseområder,

og han kan drømmeseg litt bort, og memorereopplevelserfra turenesine. Når han skal

fortelle om fjernsynskanalenehan liker, huskerhan på episoderfra turenesine,og forteller

med glød og innlevelseom minner fra disseturene.Han blir ivrig og entusiastisknår han

forteller om de tematiskesmalfilmeneog videoenehanhar laget fra reisenesine,og hantar

ned storematerial-bilder fra veggenefor å vise meg hvordanhan har laget dem. Han har

montertscrap-bookgjenstanderfra reisenesinei storerammer.”Jeg har værtpå 52 bibelske

steder– og filmet,og lesteoppfra Bibelendetsomvar aktueltfra stedet.”

Edgarsbruk av TVen er et eksempelpå at TVen kan medvirketil at minner fra tidligere i

livet dukkeropp,ogdisseminneneengasjererhamsterkt.Hanfår initiativ til ogmotivasjontil

å ta ned bilder fra veggene,og fortelle ytterligerehistorier om segselv i sosialt verdsatte

roller. Somhansier:”Fjernsynet– deter mersomenvenn– hverdagher.”

5.3.3Varmestuanedei byen – ”Går no tida der ogsåda.”

Varmestuaer et tiltak som blir drevet på frivillig basis med støtte av innsamledeog

kommunalemidler. Den ligger midt i byen,og er åpen5 dageri ukamellomklokka 8 og 14.

Det tar 10 minuttermedbussfra bygårdentil varmestua.Det er i gjennomsnitt10 personer

derom gangen.Målsettingenfor varmestuaerå væreetåpentog inkluderendefellesskapmed

folkelig appellog laveterskler.Edgarfortellerat detikke er tillatt å ruseseginnendørs.
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To av informantenebenyttersegav varmestuai sentrum.Her trefferdekompiserog kanta en

koppkaffeeller få seglit t mat.

Å drapåvarmestuaerendagligdagsaktivitet for Dagfinn:

Står opp i 5-6-tida. Drar en tur på varmestua.Hver dag. Går no tida der ogsåda.
Ferie der nå - enmåned.Mesthjemmenå. Tar megentur, da. Sitterheime.Ser mest
på spillefilmer.Driver og leter litt på kanalene.Vaskerlitt, og steller litt. Det går fint
det.Tar livet medro …….Gjçr nokdet,ja.

Dagfinn oppsøkervarmestuanedei byen hver dag.Han sier det er litt kjedelig akkuratpå

tidspunktetfor intervjuetat varmestuahar stengten måned,menhandrar nedi byenen tur

hverdag,allikevel.Ellersblir detekstramyehusarbeidi leiligheten,og ekstramyeTV, under

sommerstegningenav varmestua.

Edgarer mye ute.Han besøkerogsåvarmestuanedei byenhverdag,og sitter mye i parken

sammenvennenesineog drikker:

Jeg har mangevenner.Veldig mangevenner.Somjeg stoler på. Somjeg låner bort
pengertil hvisdeer blakke,og jeg får låneav dem.Jegtreffer vennenemineuteog på
varmestua.Sitteri parkenog drikkerog jabberog praterog tuller. Koseligdet.

Ettersomdet ikke er lov til å drikke påvarmestua,kombinererEdgarbesøkenedit medå sitte

i parkenog drikke sammenkompiser.Han sier at alle er inneforståttmedat hvis enkommer

til varmestuai overstadigberusettilstand,blir enavvist.Hansieratdet sjeldenerbråkder.

”Jeg handler klær til meg selv. Etter stçrrelsen. Passer ikke bestandig.Da går jeg på

varmestuaog gir detbort.” Hanler nårhanforteller at hanikke prøverklærnenårhankjøper

klær.Hvis deikke passerer detalltids noenå gi dembort til. Hansierat detogsågåranå få

seget klesplaggpåvarmestua.Detteer klærsomblir gitt til varmestuaf. eksfra dødsbo.Han

menerdetteer mer somFrelsesarmeén,og haner sværtfornøydmeddet tilbudet varmestua

gir.
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5.3.4”Jeg vet at når jeg holder på sånnsomjeg gjçr, såmå jeg ha skikkelig næring.”

Alle informantenei materialetbor i ene-husholdninger.De har tilbud om matombringingfra

kommunen, og noen benytter seg av dette. Noen benytter seg også av tilbudet om

matserveringpåVarmestua,somer brødskiver,kaffeogmelk.

Påspçrsmålom hunordnermiddagselv sierAina: ”Sjelden.Kjedelig å lagemat til segselv.

Blir brçdskiveeller noe.” Senerei intervjuetforteller hunat hunliker å lageskikkelig matfra

bunnenav, og at hun ordnerbådebetasuppe,bacalaoog blandaballnår hun er på besøkhos

datterenog datterenssamboer.Både datterenog samboerensetter pris på det. Aina har

erfaringfor atdetermermeningsfulltå lagematfor flere,og ikke baretil segselv.

Edgar liker ogsåå lagemat.Hansierogsåat det er nødvendigfor helsaå få i segnæringsrik

matnårmaner alkoholiker.Haner i full gangmedå lagematnår jeg kommertil leiligheten

på formiddagen.Han steker kjøttdeig, poteter og grønnsakeri stekepanna. Jeg vil ikke

forstyrrematlagingaog spisingen,menhansierhøflig at hanikke skalspisenå– hanharbare

forberedtmatentil siden.

Noengangerfår vi middagpå varmestua.Men det er fast bare sånncirka hver 14.
dag.Menvi får godnorskhverdagsmat:Lapskausog….fiskballogsånn.Det er mange
somgir mattil varmestua,sånoengangerer detmiddagfleredageri trekk(Edgar).

Bjørnarforteller at hanhar en god kamerati etasjenundersomlagermiddagtil segselv og

Bjørnarhver dag.Kameratenkommeropp til Bjørnarmedmaten,og de spisersammen.De

spleiserpåmaten.Detteer noehansetterveldig storpris på.Hansierat måltider,i tillegg til å

væreennødvendighet,ogsåinnebærersosialtsamværogvennskap.

5.4 Omgivelsene skaper triv sel og mistrivsel

I detteavsnittetpresenteresinformanteneserfaring med omgivelsenesom den rehabiliterte

bygårdenrepresenterer.Omgivelseneomfatterbådefysiskeogsosialefaktorer.
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5.4.1Trivselsmomenter– ”Vi har det fint!”

Beboernehar mangehistorier å fortelle om hvor fint de synesdet er blitt i blokka etter

oppussingen,ogdeuttrykkerstolthetoverat deharfått såfine leiligheteri etsåfint hus.

Aina uttrykker det slik: ”Fint utseendepå blokka no. No har det blitt fint. Har blitt veldig

rolig i blokka.Myeroligereennfør. Fin plasså bo.”

Hun synesikke det er vanskeligå ta i mot datterensin på besøk,selv om stedethar gått på

folkemunnesom ”Fylleblokka”. Hun sier at renoveringenav byggethar fçrt til at det er et

mye roligere miljø der nå, enndet var tidligere. Dettegjør at en kan slappemer av, og ikke

engstesegfor hvasomkanskjenårpersonerharuforutsigbaratferdi ruspåvirkettilstand.

Aina forteller videre at hun slipper å fryse i leilighetensin. Utsagnetkan indikere at hun

tidligereharmåttetslite medå holdevarmeni leiligheten.

Bjørnarsierat det nåer installert radiatorer i huset: ”Vil jeg ha detvarmt så blir detdet.Vil

jeg ha detpasselig,såblir detdet.” Strømer inkludert i husleiamed1000kr i måneden,sier

han.

Bjørnarmenerhanharfått merverdighetetterat blokkable pussetopp.Haner stolt overå bo

på stedet:”… Jegsynesdeter fint her! Megetfint ! Det er sant!Flyttet hit 2. februar 2000.

Da sådetstygtut. Mennår deter bygdom……..”

Bjørnarhar boddi blokka i 10 år. Han kan beretteom en historikk medett felles badog ett

klosett i hver etasje i hver oppgang,dvs at 5 leiligheter delte på ett sanitærrom.Han

sammenlignermed forhistoriennår han forteller om hvor fint han synesdet er blitt: ”Stor

forskjell på hverdagen:Fçr måttevi gå borti gangenfor å dusje.”

Carl forteller ogsåom de uholdbaretoalettforholdenesomeksistertei husetfør renoveringa.

Det var ikke barehusetsbeboeresom benyttetsegav toalettene,de ble ogsåbrukt av flere

inntrengere.Flereav informanteneforteller om at detat denå har fått egnebadbetyrenstor

nivåhevingavbo-standarden.
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BådeCarl og Bjørnar er dårlig til beins,og framheverinstallasjonav heis i byggetsom et

uvurderliggode.

Aina uttrykker sin tilfredshetmedat det er bygd glassverandaeri 2., 3. og 4. etasjebådepå

sideA og B. Her kan beboernetreffes til et uforpliktendemøte,sitte og røykeog slå av en

prat. Hun synesat det arkitektoniskevalgetom å byggeglassverandaerikke barehar gjort

bygget fint, men glassverandaenehar ogsåvirket til å øke kommunikasjonenmellom de

beboernesombrukerdem.

Aina forteller om glassverandaene:”Det bestemed hele greia er at de har ordna sånn

fellesgreierute i gangen.Myebrukt. Sitter litt utei gangenog slår av enprat. Gjør ingenting

– sitterno derogskravler.”

Hun har noen i husethun har god kontakt med, og de besøkerhverandreog treffes på

glassverandaen.

I og medgangender somensitter myeuti, og prater.Det bør detenkepå hvisdeskal
byggeflereblokkerfor ….svakerestilte– at byggemedsånnplassmedbord og stoler,
for ensomhetener stor. Sånnsom ute i gangeneher. Tenkerikke på basen– den
bruker jeg ikke i det heletatt. Men i gangene…. Naboenesnakkermedhverandreog
… slik at mankanslå avenprat. Det synesjeg er veldigpositivt.(Aina).

Hun anbefalerat det må byggesnaturligemøteplasserved framtidig byggingav boliger for

vanskeligstilte.

Bjørnaruttrykkersterkfornøydhetmedat hanog kameratenkanlåsedøraog værei fred.Han

kandavelgeå væresammenmeddemhanvil, og kanstengedøranårhanikke vil habesøk.

Edgarvektleggerogsåmulighetentil å låsesin egenytterdør.Hanvil hadet fredeligog rolig,

ogvil selvvelgenårhanvil værealene.

For å si detpå en real og grei måte:Hjemmether detbetyralt for meg! Jeghar det
veldigbra ! Jegmå skryteav kommunensomhar gjort så mye,jeg må det! Det er jo
luksusdether til oss.Jegføler megtrygg. Detteer hjemmetmitt. (Han tar til tårene).
Jegtar i mot besøknår jeg vil. Jegåpner ikke hvis jeg ikke vil. Jeghar det virkelig
godt nå. Jeghar det godt.Jegvil ha fred og ro, og ha det litt koseligrundt meg.Og
lagematog ………. Akkuratdetmedfesting,deter det jo hele tida overalt her. Men
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somregeler det rolig. Jegsynesdeter veldigbra. Og ikkenokmeddet: Jegkansitte
påaltanenogse……(Edgar).

Edgarsier hantrives i leilighetensin, og medå bo i blokka.Han kommunisererat hanføler

segtrygg, og at hanbenyttersegav sin rett til å låsesin egendør.Han føler at leilighetener

hans hjem, og leilighetengjør at han kan ha et privatliv. Han lager mat, pusler litt rundt i

leilighetenog steller litt selv, og trives med det. Padgetts(2007) fant i sin studie at når

rusmisbrukereog psykisk lidendefikk en sikker basei form av en permanentbolig etterår

medslit og strev,begyntedeå reflektereoversinetapi fortiden,sin nyefrihet og debegynte

å planleggeframtiden.Edgarreflektererover sinetap,og forteller om at hanhar mistetmye

av sitt tidligere innholdsrikeliv som privat næringsdrivendeog som turist i mangeland, på

grunnav sitt rusmisbruk.Han gledersegoverat hanhardet fredeligerenå, blant annetfordi

hankanlåsesin egenytterdør.

To av informantenepresisereraltsådet godetde ser i mulighetentil at de kan låsesin egen

leilighetsdør.De kanvelgeå værefor segselv,eller velgeå værealenemedbesøkende.Flere

forteller om hvordan det var i leilighetsbyggetfør renoveringa, da beboerneikke hadde

fungerendelåspådørene,og dekunnealdri føle segsikkerpåhvemsomkom inn i husetog

inn i leiligheten.Det var et slit at detnestentil enhvertid foregikk festingog drikking somde

automatiskble trukketinn i, sådetvar ikke fred å få.

Bjørnargir uttrykk for at hansetterpris påå hadetrentog ryddig,ogsierhanblir stolt nårjeg

påpekeratdeter rentog ryddig i leiligheten.

Dagfinnsmeningerom boligenskvalitet: ” Ble triveligere etter pussaopp, ja! Husether er

bra det!” Han smiler. Dagfinn sier at han trives, og at det ble bedreetteroppussinga.Han

menerhuseter bra.Han har innredetleilighetensin medmodernemøblerog hvitevareri en

minimalistiskstil. Det serut til at alt er nytt. Han mottar ikke bistandi leiligheten, sier han,

menhanholderdetstrøkentpåegenhånd.

Aina uttrykkerat hunsynesdetteer enfin plasså bo.Hun viserogsåfram entrivsel i og med

at hun innredetleilighetensin på en koseligmåte.Når jeg påpekerdettesier hun at hun har

hentetdetmesteav inventareti søppelet.Hun harogsålagetmangedekorasjonersjøl, og har
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hengtopp familiebilder.Hun forteller at morenhar malt akvarellerog maleriersomhun har

påveggene.

Edgarforteller at han får skryt av hjemmehjelpa når hanhar ordnetopp selv. Han sier at de

spørom hanharkommetpåbedretanker.Ettersomhanforteller dettetil meg,regnerjeg med

at det er av stor betydningfor hansselvfølelseå få slike kommentarer.Han virker ogsåstolt

nårhanberetterdette.

Bjørnarhar ogsåpositive minner fra før blokka ble oppusset: ”Da jeg boddepå denandre

sida komdetungdomskoleeleveri friminutteneog røykahosmeg.De haddemedsegtobakk

sjçl.”

5.4.2Stressmomenterog mistrivselsfaktorer

Et av spørsmålenei intervjuguidensetterfokus på om det er noeinformantenegjerneskulle

ha gjort eller foretatt segom dagenesom de ikke gjør. Aina forteller at hun skulle ha gått

igjennomposten,og gjort noemedhelsasi. Hun viser megat hun har flere konvoluttermed

brev liggendepå bordet, og det at hun ikke har fått gått gjennomdette, representereret

stressmomenti hverdagen.Postenhar en tendenstil å hope seg opp når den ikke blir

behandletetterhvert, sier hun. Aina blir til stadighetminnetpå det, da postenligger utover

bordet.

Aina sier ogsåat hun skulle gjort noemedhelsasi. Hun har tidligere i intervjuetsagtat hun

ønskerå sluttemedrus. Hun harbekymringeri forhold til helseog rus.Men hun antyderat

detervanskeligåkommesegut av rus-avhengighetennårener tilknyttet et rusmiljø.

Aina skriver bok somhun ønskerå gjøre ferdig. I forhold til bokprosjektethar hun mange

baller i lufta, blant annetmed tekniskeproblemermedPCen.Hun forteller at hjemmesiden

hennesharforsvunnet3 ganger, detterepresentererogsået stressmoment.

Betydningenav å ha et fint uteområdeblir påpektav flere informanter.De reagererpå at det

ikke eropparbeidetplenpåbaksidaavhuset.Aina uttrykkerdetslik:
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Vil at detskalværeordentligute.Kommunenbør klippeslik somdegjør andresteder.
Hadde de kjøpt bord og stoler som vi kunne hatt ute, så vi kunne brukt om
ettermiddageni sola.

Aina sammenlignerhva kommunenhargjort rundt andrekommunalebygg,og reagererpåat

densammeservicenikke har tilfalt dettehuset.Hun forteller at hun er glad i å soleseg.Det

visespå henne,da hun har en fin brunfarge.Hun savnerdet å kunnesitte ute i sola,utenfor

huset.Slik detnå serut, innbyr ikke utemiljøettil det, syneshun. Høyt ugresserstatterplen,

og det finnes ikke utemøbler.Flere forfatterepåpekerviktigheten av å ha omgivelsersom

inspirerertil aktivitet, og som kan innby til rekreasjon(Wågøet al., 2006; Evans,2003).

Innbydendeomgivelser kan være en medvirkende faktor til psykisk velvære. Et fint

uteområdevil også kunne gi positive signaler om beboerneog huset til naboer og

forbipasserende.

Carl erhellerikke fornøydmedvedlikeholdetav uteområdet:

Før var detet villniss utenlike, og deter detsammei dag! Skaldeikke anlegge plen
her? Det er akkuratdet samme.Det er et problemå få det brøytet.De (kommunen)
klipte der og ikke her. (Pekerpå en annenkommunalbolig i nærheten).Bare de får
gjort litt sånnesmåting– det kommerjo etter hvert. Hvis vi ser noesombør gjøres,
somvi ikkekangjøre,såsier vi i fra.

BådeCarl og Aina er opptattav standardenpå uteområdet.Carl har observertat kommunen

har slått plenarundt et kommunaltbygg i nabolaget,menat de nå har begyntpå denandre

sommereni dettebyggetetter renoveringen,og det er endaikke anlagtplen på baksidaav

huset.Han regnermedat det vil bli gjort, menuttrykker utålmodighetmedat hansynesdet

gårlitt seint.

Bjørnar forteller at boligblokka er godt isolert utvendig, men at det ble spart inn på

isoleringenmellom leilighetene.Dette gjør at det blir lytt – han hører når naboenhar på

radioen.Det er han ikke særlig fornøyd med. Han sier at det ble lovet at det skulle bli

skikkelig isolertmellomleilighetene,mendetble ikke gjort.

Aina er ikke fornçyd med gardinenei fellesarealene:”Kunna ordna ferdig medgardinene.

Har hengtoppsimplegardineri gangene”.
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Carl reiserproblematikkenom at noenav leiligheteneerbygdslik at soverommetmåpasseres

når en skal inn på badet:”Soverommetskulle vært avskilt fra toalettet.Når jeg har folk på

besçk,mådegågjennomsoverommetfor å kommepåtoalettet”.

Carl er kritisk til dette.Han synesdet kan væreli tt utrivelig når enhar besøkat gjestenemå

gå gjennomsoverommetfor å kommepå badet, det kan representereet unødvendiginnsyni

hansprivatliv.

Carl løfter ogsåfram temaetporttelefoner.Flereinformanternevnerporttelefonersomet stort

godeetterrenoveringa.

Mendetkommerfolk somskal inn . Ringerpå til denhanskal til, såer det ingensom
svarer.Såringer debarepå til enannen,såslipperhandeminn. Det er detsomskjer.
Gangpå gang!Gangpågang!(Carl).

Carl menerdet fortsatt er et problem med besøkav fremmedei blokka. Selv om det er

installertautomatiskeportåpnerei hver leilighet medautomatiskåpningav denytre ytterdøra,

er det noen uønskedebesøkendesom benytterseg av mulighetentil å ringe på til andre

beboeresombareslipperdeminn automatiskutenat de må presentereseg,og det kommer

dermeduvedkommendeinn i huset.Carlmenerdetteerethyppigtilbakevendendeproblem.

Carl synesat automatiskepoståpnereer enfin tekniskinstallering,som,hvis denblir brukt på

riktig måte,representereret gode,menanordningenkanogsåmisbrukes.Uvedkommendekan

raskt læreseghvemdet er lønnsomtå ringe på til for å få slippe inn i huset utenå bli stilt

spørsmål, sierhan. Carl ønskerikke enslik trafikk, dadeter uheldigfor detteleilighetsbygget

somharen langhistorikk påat ytterdørenealdri var låst,og at hvemsomhelstkunnegåinn

her for å få tak i rusmidler, treffe likesinnedeog få tak over hodet. Et dårlig rykte kan lett

oppståigjen, og medføreenbrukav husetsom ikke erønskelig.For Carl betyrdetteutrygghet

og forsøpling.

Carl tarogsåoppbrannverneti leilighetsbygget:

Det er en minus med blokka. Det er rømningsveier.Hvis det nå skulle begynneå
brennenedevedpostkasseneller i kjelleren– og kjellerener jo baretreverk– og hvor
i hulesteskal vi klare å kommeossut? Eller, de sombor i 3. , da? Toppetasjen!
Kommersegikke ut nå nei! Ergo: Kan ikke brukeheisensomrømningsvei.Og ikke
kommerdu degnedtrappene.Ergo: Såskulledetha værtbrannstigelangshverende.
Barefor å hekteav nederstedel – og såviderened.
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Carl menerbrannvernberedskapenikke er tilstrekkelig ivaretatt ved renoveringav blokka.

Han sier at det ikke finnesbrannrømningsveier.Han menerdetteenkeltkan avhjelpesved å

monterebrannstigerpåhverkortsideavblokka.

Bjørnarpåpekernoenteknisketing hanikke er helt fornøydmedutfallet av, hannevnerblant

annet luftesystemet.Når han sitter ute på sin egen veranda, blåses det ut luft fra

ventilasjonssystemetakkurat der han sitter. Da kommer lufta fra pizza-restauranteni

sokkeletasjenrett opptil ham. Det blir entrekk til stadighet,og detgir ikke velbehagå tenke

på at det er gammelluft som blåsesut. Han har tidligere tatt opp at huseter dårlig isolert

mellom leilighetene. Han har også tidligere med stolthet fortalt at han var en av

brukerrepresentanteneved renoveringenav bygget.Slike tekniskeproblemersominnvendig

isolering og luftekanalerer det sværtvanskeligfor brukerrepresentanterå forutseog stille

kravom i planleggingsfasenav ethus, sierhan.

Bjørnarharlitt ambivalentefølelservedåbo i øversteetasje:

De sa at desslengeroppejeg bodde,dessbedreutsikt fikk jeg. Men å kjøreheisher
har delvisværtet lotteri. Kommunen,byggog eiendomaltså,skyldeross1000kroner
for heispenger,somdehar tatt ossfor, somvi ikkefår igjen.Det er jeg ikkeenigi! Jeg
menerrett skalværerett: De kunnegjort oppfor seg.De har råd til det! Det er ikkevi
somskalbetalefor det! Jeghar aldri kranglamednoen.Menblir jeg forbanna,såblir
jeg forbanna!

Beboernepådensidamedheishardettekravetmotkommunen,fordi heisenikke fungertei 2

månederetteratdeflyttet inn etterrenoveringen.

Bjørnardemonstrerermeddetteutsagnet,at hanog hansmedbeboereogsåkanstille krav.De

er ikke bareså fornøydemedhusetog leil ighetenat de finner segi vilkårlig behandlingfra

kommunensside.Pengenesomdeer lovet i refusjonfor at heisenstod,depengeneskaldeha

tilbakebetalt,menerde. Og de synesdet har drøyetlengenok med at tilbakebetalingenblir

gjennomført.

I min undersøkelsekom det fram en svært tydelig grensemellom alkoholavhengige,som

bodde i oppgangA, og narkotikaavhengigesom boddei oppgangB. De to gruppenega

tydeligbeskjedomat deikke likte hverandre.
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Aina, sombor på sideB, sier det slik: ”Har kontaktmednaboenepå dennesida, ja. På den

andre sida – lite. De er litt mer drikkfeldigepå denandresida. Jegdrikker ikke sjçl.” Jeg

spørhenneom deter litt sånnatdetgårei grensemellomnarkomaneogalkoholikere?

I detherbygget,ja! Ikkefornøydmedennaboher i alle fall. Færå drikk segsåfull og
pisseri gangene.Det er jeg lite fornçydmed.Mendeter ei stundsidensistnå , da…..
For det er sånnat hvis du får besçkav andrefolk ennrusmisbrukere,så,…såer det
kvalmtfor demå komme……. ……. Folk i blokkasomfær og roter det til. Hvis det
står en boss-sekki gangen….. river ut og roter til…….skjçnnerikke hvorfor de gjçr
det?(Aina).

Akkurat dennedagener det faktisk en søppelposesom er strøddutover i glassverandaeni

hennes oppgangi etasjenovenforhennes.Jegvet ikke om Aina harsettdettetilfellet. Verken

huneller jeg kommentererdenaktuelleepisoden,mendethøresut påhennesomom det ikke

eret enkelttilfelleatsøppelblir strøddutover.

To av deintervjuedepåsideA, haddenegativeting å si omnarkomane.Bjørnarsier:

Her er det alkoholikereog diversesombor. Men . . . . . . på den andre sida er det
nestenbare narkomane.Og jeg var husrepresentant.Jeg og han Roger (den andre
brukerrepresentanten).Og vi nektapå at det skullekommenarkomaneinn hit! Og de
komikke inn! Vi skal faenikkeha noeav detsvinerietinn på densida her! Har aldri
hæltnarkomane!

Bjørnar forteller at han en gangfikk ei stor erstatning,men noennarkomanestjal fra ham

bankkortetog hevetalle pengene.

Informantenegir uttrykk for at de alkoholavhengigesynesde narkotikaavhengigeer uærlige

og ikke til å stolepå.De somer intervjuetpåsideA, meneralkoholavhengigekanlånepenger

av hverandre,og at defår tilbakebetaltlånene,og at dekanhjelpeog støttehverandrei tunge

tider og vanskelige situasjoner,men at slike egenskaperikke finnes hos de som er

narkotikaavhengige.Bjørnarblir ganskeopphissetoghøyrøstetnårhanfortellerom dette.

Carl sierombeboernei inngangB:
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Vi sombor i inngang A er alkoholikerefor det meste.Men at vi skal få naboer i
inngangB somer narkomane,det liker jeg ikke! De kommerinn hit, og det flyter av
søppeli gangene.Liker ikkeå bo såtett innpånarkomane!

Carl forteller at desomer avhengigav narkotikaer upålitelige,delånerutenå betaletilbake,

truerogstjeler,deer i detheletatt ikke til å stolepå.

5.5 Støtte fra andre

Av undersøkelsengår det fram at noenav informantenehar hjemmehjelp,hjemmesykepleie

og støttekontakt. En miljøarbeiderer knyttet til huset,og det er oppretteten personalbasei

form av at ensokkel-leilighet er tatt til detteformålet.Ingenav informantenerapporterteat de

på tidspunktet for undersøkelsenhadde bistand for sine psykiske problemer eller sin

rusavhengighet.Heller ingenfortalteom bo-treningeller sosialtreningav noeslag.

5.5.1Bistand i leiligheten

Ingen av informanteneetterlystemer assistanse,nærsom Bjørnar som ønsketmer tid med

hjemmehjelp:”Fordi jeg liker ikke å vaskeopp!” Carl sahanskalsluttemedhjemmehjelpen

ettersomhanordnetoppi leilighetensjøl. Ingenetterlysteandreformerfor assistanse.

Jegfikk opplystav en miljøarbeideri husetat hanarbeidetfor NAV, menat detteville bli

omorganisertved at Enhet for psykisk helseskulle overtamiljøarbeidetpå denneadressen

etter sommeren2010. På tidspunktet for undersøkelsenvar det nestenbare denne ene

miljøarbeiderensom dro på hjemmebesøktil denneadressen.Han var der hver arbeidsdag.

Vedkommendehaddearbeidetpå denneadresseni 11 år. I tillegg ga hanbistandtil beboere

ogsåandrestederi byen. Miljøarbeiderenarrangerteen kaffedagi uka fra kl 11 til kl 16.

Beboernehaddedaanledningtil å kommetil denleilighetensomblir brukt sompersonalbase

og gjerne hjelpe til litt med kaffekoking og servering,og væregjester,slå av en prat og

diskuterefellesarrangementer.Siste fellesarrangementvar en heldagsbussturmed innlagt

servering.Pådenneturenvar det krav om alkoholavhold,noeninformanterrapporterteat de

ikke kunneværemed,dadeikke klarteå la væreå drikke.
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Miljøarbeiderenga bistandtil de beboernesom ytret ønskeom det. De kunnenå ham på

mobiltelefon,og han disponerteen bil som ble benyttettil å handlefor folk, følge dem til

lege,ledsagetil diverseoffentligekontoreretc.

Edgarhaddeikke pengertil utgåendesamtalerpåmobiltelefonen.Hanbruktedaåseetterom

miljøarbeiderensbil stodparkertutenfor,dettegaet signalom athanvar i huset.

Miljøarbeiderensattemye inn påå skapetillit. Hankunneordneut medendel ting, menhan

presiserteat han ikke kunne handlealkohol til beboerne.Det hørtesut som det var stor

forståelsefor dettestandpunktetblantbeboernenårdettetemaetkompåtale.

5.5.2 Psykisksykdom– ikke bistand

Aina benytter seg ikke av miljçarbeideren og tilbudet i basen: ”Har ikke noe med

(miljøarbeiderensnavn) å gjøre. Jeg fær da sjøl! Har psykiater- lengesidenvært der. De

(hjemmesykepleien)kommermeddosett”.

Slik situasjonen er under tidspunktet for intervjuet, sier Aina at hun kun har bistand til

medisin-administrering.Hun uttrykker ikke noen form for misnøye med det, men hun

uttrykker tidligere i intervjuetat hun ikke har det godt.Hun sier blant annetat hun er veldig

psykiskdårlig for tiden,og at hunaldri harhatt det så”gæli” i livet sitt somhunhardet nå.

Hun tar ikke kontakt med personalbasen,og miljøarbeiderenhar ikke noensærligkontakt

medhenne.Hun har ikke behovfor å få utført ærend,dahunharbil og kan farteomkringpå

egenhånd.

5.5.3”Hjemmesykepleien– de er alle tiders!”

På spørsmål om han har noen kommunale tjenester svarer Bjørnar: ”Jeg har

hjemmesykepleien1 dagi uka.Og såhar jeg hjemmehjelp1 gangpr måned.Det synesjeg er

altfor lite. De skalvaskebådekoppeneog huset.”



78

Ettersom han benytter rullator synesBjørnar det er litt tungvint når det gjelder huslige

aktiviteter.Han liker å ha det rentog pent,og somhansier ”er ikkevant til å bo innenforet

grisehull”. Samtidigvil hanpresisereoverformegat det er godkvalitet på de tjenestenehan

får: ”Hjemmesykepleien– skal jeg fortelle deg – de er alle tiders! Ikke noe å utsettepå en

enesteenav dem,barekjekkefolk!” Hanserskarptpåmeg,medet alvorlig blikk, jeg forstår

at detteerviktig, og atdettemåjeg få medmeg.

Bjørnarforteller at hanikke kommersegtil detukentligekaffetreffeti basenpågrunnav sin

redusertegangfunksjon.Dettesyneshaner litt trist. Han kunnegodt ha tenkt segå deltapå

detukentlige treffet dahanliker sosialearrangement.

5.5.4”Jeg vil ikke ha folk her somgår ogbestemmer!”

Carl forteller at han har bostøtte,hjemmesykepleie1 gangpr uke, hjemmehjelpen gangi

månedenog middagsombringing:”Men hjemmehjelpakan jeg egentligbareavskrive,for nå

ordnerjeg alt sjçl!” Påspçrsmålom hvilken kontakthanharmedhjelperne,svarerhan:”Den

kontaktensynesjeg er megetbra. Jegvil ikkeha folk hersomgår ogbestemmer!”

Carl setterord påbehovetfor frihet, og detå være”herre i egethus”. Selvom hanharbehov

for bistand,kommunisererhan sterkt kravet om at bistandenskal værebetingelsesløs.Han

bekrefterdermedtidligere forskningsfunnom positive erfaringermed ”supportedhousing”,

der det blir framhevetat beboernemå delta i planleggingenav hva bistandenskal beståi og

hvordandenskal gjennomføres.(Sylvestreet al., 2007;Bond og Campbell,2008;Wong et

al., 2007;Wonget al., 2008;Nelsonet al., 2007).Men dettetrengerikke å bety lite bistand,

slik Carlsutsagnantyder.Forfatternefor denneforskningenhevderat kvalitetenpåbistanden,

ogbeboernesegnevalg for hvordanbistandenskalytes,erutslagsgivendefor om beboernevil

ta i mot bistand.

Edgarog Bjørnarframheverogsåsterktdenmulighetendehartil å låsesin egendør.Det kan

i like stor gradgjelde låsing overfor bistandsyteresom overfor bekjente.De ønskerå ha et

privatliv, og ha kontroll på hvemde slipperinn. Lås på dørenehar gitt demmulighetentil å

velgesinevennerselv.
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5.6 Er sammen med …..

Et av forskningsspørsmålene gjaldt relasjoner.I intervjuguidenhar jeg ganskedetaljerte

spørsmålom kontaktenmedfamilien,venner,naboerog tjenesteytere.Informantenefikk også

spørsmålom hva de gjør sammen,og hva disse relasjonenebetyr for dem. I denne

framstillingen har jeg funnet det mest hensiktsmessigå framstille resultatenesom gjelder

familie, venner og naboer samlet. Det informantene sa om relasjoneneknyttet til

tjenesteyterneer framstilt i avsnittetforan.

5.6.1Desosialekontaktenekommer fra rusmiljøet

Tre av informanteneforteller at de har flere vennersombor i huset,og de mottarofte både

internebesøk,ogbesøkutenifra.

Aina fortelleratdesosialekontaktenekommerfra rusmiljøet:

Enten folk her. Eller jeg drar ut på besøk.Kjenner mange.Vennerog venner. . .
rusmisbrukere. . . . . vanskeligå forholde segtil . . . . . . de er ikke ærlige. Mest
rusmisbrukere.Er rusmisbruker.Prøverå slutte.Har gåttpå amfetaminlenge.

Aina sierat hun kjennermange.Hun får besøkunderintervjuetbådedenførstedagen,da vi

avbryterintervjuet,og helt på sluttenav intervjuetdenandredagen,da en nabosomogsåer

venninnekommerinnom.

Aina leggerikke skjul på at huner rusmisbruker,og at hunprøverå slutte.Vennenehennes

tilhørerogsårusmiljøet, sierhun. Hun uttrykkerat hun ikke er særligfornøydmeddem.Hun

forteller at hunharmyehjelp av vennertil å fikse PCen.Hun erenivrig PC- ogSMS- bruker.

Hun har et bokprosjektsomopptarmye av henneshverdag. Bokprosjektetmedførerogsåat

hun har mangesosialekontakter,bådefolk hun treffer i forbindelsemed dette,de skal for

eksempel illustrere boka, lage forside etc, og folk hun kommuniserermed gjennom
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tekstmeldingerog på mail. Hun administrererogsåen hjemmeside,derhun harkontaktmed

folk somskriverinn og kommentererpåhjemmesida.

Carl sierat hanserpåTV sammenvennenesine:”Og såtar vi ossendram.Og såer detikke

såmyemer.”

5.6.2Dårlig til beins

Carl har moren sin på sykehjem.På grunn av redusertgangfunksjonhar han behov for

assistansefor å kunnekommesegdit og besøkehenne.Hansyneshanfår besøkthennealtfor

sjelden.Hanblir lei segnårhansnakkeromdette.

De to informantene,Bjørnarog Carl, som er dårligetil beins, kommersegikkesåmye ut av

dengrunn. Bjørnarrapportererom mangebesøki egenleilighet. Carl har ikke såmyebesøk

av vennerutenfra,menav noennaboeri huset.Beggeharbesøkav entennaboeri huset,eller

vennerog familie underintervjuene.

Det høresut til at Bjørnarharmyebesøkutenfra,hanhar3 påbesøkunderintervjuet.I tillegg

harhanengodkameratsombor i etasjenunder. Bjørnarer dårlig til beinsog brukerrullator,

menhanføler segallikevel ustødigog utrygg, og vil helstha ledsagerhvis hanskal ut, sier

han. De sombesøkerham,handlerog bringerhamdet hantrenger.Bjørnartar livet medro

innenforsinefire vegger.Han menerhanhar det godt nå,haner ferdig medet uverdigliv i

slit og stress.Den rehabiliterteblokka og leilighetenhansrepresentereret fristed, sier han.

Jegspørhamom deter noehanskulleønskehankunnegjort, og somhanikke gjør: ”Gått ut

hver dag! Kunnagodt ha tenktmeg.Har ikke greid det enda.Gå på butikkenog treffe dem

kjente.Og betjeninga. Vi har megetkjekkbetjeningpå ICA her.” Han har tidligere fortalt at

han trengerledsagerfor å komme seg på det ukentlige kaffetreffet i basen.Selv om han

forteller om stor trivsel i leiligheten,forteller hanat hanharbehovfor å gåut entur engangi

blant,ogdatrengerhanhjelp.
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5.6.3Blir triste av å tenkepå familien

Når det gjelder kontakt med familien, er det noende har noe kontakt med,og andreikke.

Kontakten med familien virker sporadisk,vanskelig og fragmentert.Men noen forteller

imidlertid omgodognærkontaktmedpårørende.

Aina hargodkontaktmeddatterenog datterenssamboer.Hun reiserpåbesøktil dem,3 timer

medbuss.Hun har litt kontaktmedmoren,somskal illustrerebokahennes.Farensin harhun

nestenikke kontakt med. Aina har hatt en sønnsom er død. Hun har flere bilder av ham

ståendeframmesomhunviserfram.

Bjørnarforteller at hanhargodkontaktmedsønnensin sombor i enannenby. Men hanhar

nesteningenkontaktmeddattera.”Hadde jeg ikke hatt dem(slår ut medarmamot søsteren

og svogeren)haddejeg værtdçd!” Han forteller at hanlå på overvåkningpå sykehuseti 22

døgn,og det var forventetat hanskulle dø.Da sendtehanpengertil bådesønnenog dattera

for atdeskullekommepåbesøk.Da kom datterenfra utlandetmedbarnebarna:”Barnebarnet

på 4 år saat morfarskalbli frisk, og dable jeg frisk!”

Edgarillustrererkontaktenmedfamilienslik:

Ja,menjeg har da ikkenoekontakt,baregjennommobilen!Det er ikkebra detteher!
Når jeg ringer, så svarer de ikke. Prøvdmangeganger,menfår ikke noe svar. Nei,
mendederungene!For å si detsånn:Nåfår degjøresitt!

Edgarer ikke fornøyd medkontaktenmed familien, fordi de ikke svarernår han ringer, og

hansieratnåerdetopptil demå takontakt.

Opplysningeneom nettverkettil informantenegir inntrykk av at de har mangevenneri sitt

egetmiljø, ingen forteller om vennerutenfor misbruker-miljøet. Kontaktenmed familien er

litt mersporadisk,eninformantsierat hanikke har noengjenlevendefamilie. Flereuttrykker

tristhet når vi begynnerå snakkeom familien, og noen gråter.De uttrykker sorg og savn

overfor manglendeeller liten kontakt, men ogsåmed tanke på familiemedlemmersom er

døde.
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Edgarerveldig gladfor athanharfått støttekontakt,atstøttekontaktenersjømann,ogharbåt.

Hanserveldig fram til at deskalut å fiske sammen.Hanforteller at hannettoppharsnakket

medstøttekontaktenskonepå telefon,og skryter av at detteer trivelige folk. Han har store

forventningertil deskal hadet fint sammen.Men haner litt bekymretfor sin egendrikking i

denforbindelsen.

5.6.4” I sammebåt”

JegspørCarlhvahansynesomat deter samletsåmangemedrusproblemeri ei boligblokk:

”Jeg er alkoholavhengig.Det synesjeg er helt all right at vi bor sammen,da er vi i
sammebåt!”

Detteutsagnetinneholdermye av mitt inntrykk av beboernesfølelserav å bo i boligblokka.

De synesdet er helt på sin plassat de er samlether. De er tilfredse med sin felles bolig-

adresse.Ingenav mine informanterreflekterteoverat degjerneville haboddet annetsted,et

stedderdekunnehaværtnaboertil menneskerutenrusmisbrukproblematikk.

Jegprøverå spørreAina litt merinngåendeom dettefenomenet,om hvahunsynes om at det

er bygdei slik blokk, at kommunenfortsattsatserpå å samlesåmangesomer avhengigeav

ruspået sted.

Kjekt å bo i blokk, så får en kontaktmedandremenneskerog sånn.Kunnaprøvdå
setteinn litt sånnesomikkeer rusavhengigeog, så det har hjulpet til for demsomer
rusavhengige,og …….. hvisenhar fått tak i ikkerusavhengigefolk, såfår enikkedet
sammebehovetfor, …. og suget.Kunnablandafolketlittegrann.Stemplablokkafor å
værfylleblokkog …….Håperdetkommernoenoppegåendefolk i etasjenunder.Med
oppegående,menerjeg,… da at deikkeer rusavhengige.Ikkesåveldigrusavhengige
i hvertfall . . . .(Aina).

Hun sier litt ettertenksomtat hunkunneønsketat noensomikke var rusmisbrukerekunneha

flyttet inn i den ledige leiligheten under hennes.At kommunenkunne ha blanda litt på

folkene.
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Aina reflektereroverproblematikkennårjeg spørhenneveldig direkte,mensamtidigsierhun

at det er greit å bo i blokk sammenandrerusavhengige,for somhun sier : ”Ensomhetener

stor.”

Aina bekrefterikke teorien om at det kan værebelastendeå bo i ei blokk der flere med

rusproblemerer samlet.Hun uttrykker derimotat det innebærertrivsel at hun kan møtesine

naboersom kan værei tilnærmetsammesituasjonsom hun selv, til uforpliktendesosialt

samværog prating.Detteunderbyggerikke funn gjort av Evanset al. (2003)og Wong et al.

(2007), der det blir understreketat personermed rus- og psykiske problemer ikke bør

segregeresi spesiellenabolag,dadetkanhanegativ innvirkningpåselvfølelsen.

Den refleksjonenAina gjør, er at hun kunne tenkt segat noensom ikke er rus-avhengige

kunnehaflytta inn i leilighetskomplekset.

Bjçrnar kommentererdeter at såmangemedalkoholproblemerer samlet:” Ja,menjeg har jo

det sjøl, derfor kommerdet på ett ut for meg.Vi stengerdørenejeg og kameratenmin. For

somoftester detenveiskjçring.Alle kommerfor å få, ogaldri gir denoetilbake.”

Bjørnarvar enav 2 brukerrepresentanteri brukermedvirkningsprosjektetunderplanleggingen

av renoveringaav bygget.Hanuttrykkerstolthetoverleilighetensin,og huset,og sierhanhar

fått mer verdighet.Han har ingenkritiske bemerkningereller refleksjonerover at såmange

medavhengighetsproblematikkbor påsammebopél.

Funnene i denneundersøkelsensier noe om hverdagslivetfor personenesom bor i den

rehabilitertebygården.De forteller om sineaktiviteter,og om hvordanomgivelsenevirker inn

på dereshverdagsliv.Det blir ogsåfokusertpå hvilken støttede har utenfraog hvemde er

sammenmed.
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6.0Drøfting av resultatene

Jeghargjennomførtenkvalitativ studieav personermedrus- og psykiskeproblemersombor

i en nylig rehabilitertbygård.Problemstillingenhar vært å finne ut hvordaninformantene

beskriver hverdagslivet i denne bygården.Informanteneserfaringer og aktuell teori om

aktivitet, hverdagslivog avvik, ekskludering,segregeringog stigmatiseringer beskrevet.På

bakgrunnav dette,og tidligere forskningom å bo nåren har rus- og psykiskeproblemer,vil

jeg i dettekapitteletsførstedel drøfte hvilken betydningde nye fysiskeomgivelsenehar på

informanteneshverdagslivog hvordande serpå segselv, altsåhvilken betydningdet faktisk

harhattat denåbor i enoppussetbygård? I denandredelenav drøftingenbehandlerjeg den

betydningendesosialeomgivelsenekanhafor deresaktiviteteri hverdagslivet. Grunnentil at

disseto temaeneer fokuserti drøftingener at informantenesnakketmyeom sinenye fysiske

omgivelserogsammenlignetdemmedhvordandehaddedettidligere,før bygårdenble pusset

opp.De fortalteogsåom sinesosialeomgivelserog gainntrykk av at dehaddeet relativt lavt

aktivitetsnivå.

6.1 De fysiske omgivelsenes betydning for hverdagslive t og hvordan en

ser på seg selv

Informantenei dennestudienhar for ikke sålengesidenfått nye omgivelseri form av at de

har flyttet inn i en nylig rehabilitert bygård, de fleste har også bodd i bygården før

rehabiliteringen.Dennye bygårdener universeltutformetog framstårsomestetisk tiltalende,

og den faller godt inn i denomkringliggendebebyggelse.De nye tilgjengeligeomgivelsene

gir beboernemulighetentil å væreaktivepåenannenmåteennfør, detrengerikke flytte hvis

de for eksempelblir dårlige til beins.Beboernehar fått et egethjem hvor de kan bestemme

sjøl, de kan utforme det sjøl, og de kan låsedøra.Det er ikke så lett for uvedkommendeå

komme inn å stjele det de har, og leilighetsbygget har fått et annet image – de

omkringliggendeomgivelseneser noe annetog finere enn det de gjorde før. For beboerne

representererfør ogetterrehabiliteringaav bygårdento forskjelligeepoker.
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Norskekommunerer pålagtå skaffetil veiebolig for personersomselv ikke kanivaretasine

interesserpåboligmarkedet.Det å haenbolig er et sentraltog nødvendigvelferdsgodeog en

forutsetningfor god livskvalitet. Bolig er ogsåviktig i forhold til en personsmulighetertil

integreringi og deltagelsei samfunnet.Det harogsåbetydning for å kunnefungerei, og/eller

deltapåformelleoguformellearenaer(Dyb etal. 2004).

Informanteneuttrykker stor gradav stoltheltmeddenrehabilitertebygården, de er fornøyde

medsine nye leiligheter og synesat kommunenhar tilbudt dem ”luksus”. Kommunensom

har rehabilitertleilighetsbyggetharvalgt å samlepersonermed rus- og psykiskeproblemeri

et bygg med 21 leiligheter. Noen er enehusholdningerog noen er parhusholdninger.

Personenesomborherer personersomikke harklart åskaffesegbolig påegenhånd.

Wågøetal. (2006)hevderat bokvalitetberorpåensubjektivoppfatning,derbehov,økonomi

og estetikker vesentligeelementer.Mine informanterer svært tilfredsemedsinenyoppussede

leiligheter,de tar gjerneimot besøkog de setterpris på å få høreat de har det fint. Hauge

(2009)påstårat dennegruppenbeboereblir tilbudt husværesomingenandrevil ha. I denne

blokka er detnå blitt fint, menpersonenebor fortsatt i ei blokk sammenmedandresomhar

vansker, de har alle avvik og er segregertfra storsamfunnet.Det er et stort spørsmålom

kommunen kunne ha tilbudt dette husværet til andre enn personer med rus- og

psykiatriproblematikk?Blokka ligger i et områdemedandreordinæreboligblokker.Men den

har fçr oppussingengått på folkemunnesom ”Fylleblokka” og har også en historikk med

andrediskreditertenavn.Vil dettestempeletfølgeblokkaogsåetteroppussingen?

Denrehabilitertebygårdenserpenut, åbo hervil kunnegi personeneenny opplevelseav seg

selvsomkanhainnvirkning påderesviljesystem.De kanlåsedøra,dekanordnesin leilighet

somde ønskerutenfare for at uvedkommendekommerinn og ødelegger,de kan velgeselv

hvemdevil slippeinn ogdekanvelgehvemdevil gjøreting sammenmed.

Hovedmåli bådeboligpolitikken og sosialpolitikkener å medvirketil sosialintegrasjon,og

segregasjoner noe en i politisk sammenhengønskerå unngå.Individer som blir isolert i

segregertestrøk faller utenfor samfunnetsordinæresamhandlingog deltagelseog får ikke

mulighettil å påvirkedetsomskjeri samfunnetfor øvrig (Dyb et al. 2004).
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Kommunenhar altsåvalgt å benytteen segregertboløsningi dettetilfellet. Informanteneer

kategorisertsom rusmisbrukere,skilt ut fra det øvrige samfunnetog plasserti en segregert

bygård. Hvilken innvirkning på individet har lokalisering av personensleilighet? Kan

segregerteboligervirke stigmatiserende?Jeghar tatt utgangspunkti personersombor i dette

segregertebotilbudet,og spurtdemhvademeneromdetteselv.

Omgivelsene stiller krav om visse former for atferd og motvirker eller avviser andre

(Kielhofner,2010). I henholdtil Kielhofnerkanensi at boligblokkaer et stedhvor enkanbo,

utenat naboenestiller krav til aktiviteterverkenav arbeidsmessigart eller bryr segom enhar

noeå gjøre.De fleste i blokka er uføretrygdet, og innenfordenkontekstensomboligblokka

representerer blir enikke stigmatisert avdengrunn.Kielhofner(2010) hevderat omgivelsenes

krav og begrensningerogsåpåvirkerutviklingenav roller og vaner.I boligblokkavil rollene

somfredeligenaboerbli bestmottatt.Beboerneharsterke motforestillingermot personersom

inntar roller sombråkmakereog forsøplere.Omgivelsenekanogsåleggebåndpåmotiver og

handlinger;og dervedbefordrepassivitetog inaktivitet (Kielhofner,2010). Boligblokka kan

væreeteksempelpådette,dajeg i min undersøkelsefant lite aktivitet blantinformantene.

Personenei min undersøkelseer plasserti denrehabilitertebygårdenut i fra sinemedisinske

diagnosereller, sagt på en annen måte, ut fra kategorienepersonermed rus- og psykiske

problemer.De er henvisttil å bo i enbygårdderkommunenharvalgt å plasserepersonermed

slike diagnoserogkarakteristikker.

Detteharskjeddtil trossfor at kommunenskriver i boligsosialthandlingsprogramat de har

erfaring med at det skaper et negativt miljø når det er samlet for mange med ulike

belastningeri sammeområdeeller bolig. Det skaperogsåenforsterkendeeffekt i forhold til å

opprettholdebelastningerog sosialeproblemerfor denenkeltebeboer.For desomharværti

et behandlingsopplegguten brudd, og som skal tilbakeførestil en rusfri tilværelsemed

ettervern,er detbehovfor leilighetersomikke er i tilknytning til rusmiljøet.Det er et sentralt

spørsmål om det bør samles så mange personer med rusmisbruksproblemeri et

boligkompleks.Bådemiljø- og behandlingsmessighaddedet værtbedremedfærrepersoner

spredti mindreboliger.

Flerleilighetsbyggfor personermed rus- og psykiske problemerer assosiertmed negativ

psykisk helse (Evans et al., 2003). Problemermed omgivelsenei nabolagetkan gjøre
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bosituasjonenustabil (Hauge,2009). I dagforsøkesdet å skille mellom hvilke beboeresom

skal værei hvilken oppgang.Detteer blant annetnødvendigda flere av brukerneønskeren

rolig tilværelse,men blir forstyrret av mer urolige beboerei sammeoppgang.Det er et

eksempelpåatgruppenmedrus- ogpsykiskeproblemerikke erhomogen,menogsåbestårav

individersomønskerfredogro.

Sentralepolitiske føringer tar ogsåtil orde for en differensiertboligtildeling, med vekt på

beboerenskartlagtebehov og ønsker.Dette ut i fra en erkjennelseom at oppsamlingav

personermed ulike sosiale- og helsemessigebelastningerog behov, ofte forsterker de

problemenedissepersoneneopplever.Segregeringav personeretterkategoriseringerav deres

problemer, gir ikke optimal mulighet for oppfølgingog behandling(St.meld.23,2003-2004;

RundskrivU-10/2002).

Leilighetsbyggetskaperen avstandtil omverdenen.De som bor i huset representerer for

omverdenenen rolle med et stigmaknyttet til seg.Den sosialeidentitet somet stigmatisert

individ gies,gjør at verdendelesoppi sfærerhvor individetkanværeeller ikke være.Steder

hvor en personkan væreåpenom sitt stigma,vil personenføle segknyttet til , og sjelden

befinne seg på andre steder(Goffman, 1975). Personenei mitt materialeforteller at de

oppholdersegstoredeler av dageni leilighetsbygget.Når de drar ut, drar de på varmestua

eller til parken.Detteer miljøer somer kjentefor dem,der treffer de sinekompisersomer i

tilnærmetsammesituasjonsomdemselv,og der er stigmaetderfor ikke såsynlig. Personene

hargjort det til envaneat denestenbareoppsøkermiljøer medlikesinnede,envanesomgjør

at deikke tenker over,og ikke føler behovfor ådeltai andremiljøer.

Leilighetensomomgivelsekanforståessomenslagsbakregion,hvordekanutøveprivateog

skjultehandlinger,handlingersomikke er underovervåkningav andre.Samfunnetutenforer

en slagsfrontregion der de blir vist fram og deresrolle som rusmisbrukere blir eksponert

(Goffman1975). Leilighetenhar den funksjonenat de kan trekkesegtilbake, slappeav og

kanskjeunngåkonsekvenserav stigmatiseringsom rusmisbrukereog psykisk lidende, en

stigmatiseringsomopplevesutenforleilighetsbygget, altsånårdekommeri frontregion. Store

deler av hverdagenblir levd i leilighetenog de dagligebehovdekkesher. Erfaringermed

sosialemøter i omverdenener stort sett med andrerusmisbrukere.Carl sier han gjernevil

unngådissemøtene,haner lei av miljøet somutgjøresav rusmisbrukere,og holdersegstort
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sett innenfor leilighetensfire vegger.Hans reduserteframkommelighetfordi han har blitt

rullatorbruker,gjørogsåathansrolle i miljøeterannerledesennfør.

I denneundersøkelsener informantenesværtfornøydmedsin nye bolig, og leilighetenede

har fått tildelt. Informanteneer ogsåen del av samfunnet,og det er grunntil å tro at de har

tilegnetsegholdningersom øvrige samfunnsaktører kan inneha,når det gjelderhva somer

bra nokfor dennegruppen.Noenav informantenestiller dogkrav til kommunen.De påpeker

blant annetat brannrømningsveieneer mangelfulle,at det er glatte badegulv,det er lytt

mellomleilighetene,i noenleilighetermåengåigjennomsoverommetfor å kommepåbadet,

det ikke er ordnetutenforpå baksida- det er ikke slått og hagemøblermangler,det er dårlig

endepunktfor ventilasjonsanlegget,deter ikke skikkelig gardinopphengi glassverandaeneog

korridoreneetc. For å stille slike krav må en ha reflektert over sine fysiske omgivelser– i

dette tilfellet over sin egen bosituasjon,og det må ligge en selvrespekti bunnenfor å

kommunisereslike krav. Informanteneer erkjenterusmisbrukereog personermed psykiske

problemer. I kjølvannetav å værekategorisertsom rusmisbrukerog som en personmed

psykiskeproblemer,kan mangekrefter tilvirke at en misterselvrespekten.Når informantene

fikk snakkefritt om sitt forhold til sin egenbolig, dukketdetopp flere faktorersomdehadde

som krav mot kommunen.Å stille krav til omgivelseneer en kombinasjonav å ha tenkt

igjennomsituasjonen,ha reflektertover denog vite at en har verdighetnok til å stille disse

kravene.Informanteneuttryktei storgradatdebrydde segom sineomgivelser.

Informanteneer sågladeoverå ha fått detslik de hargjort, at det ikke er noensomsier noe

om at deskulle hatten annenboform.De kravenedestiller til sineomgivelserer innsigelser

mot mangelfulletekniskeløsninger.Standardhevingenog oppgraderingenav bygårdenhar

medførten såsterk forskjell i informantenesliv at de synesde har fått tilbudt ”luksus” fra

kommunensside.

Kan detteskyldesat informanteneer et offer for selvstigmatisering?De harkjennskaptil den

kulturelle stereotypide tilhører,de oppleversegsomenig i stereotypien,de har internalisert

stereotypienogharetdårligselvbildesommedførerat deikke synesdeharkravpåå få tildelt

leilighet i et mindresegregertbomiljø (Corriganetal., 2006; Watsonet al., 2007).Svarenede

gir kanværeet tegnpåat såer tilfelle. De sierat deer alkoholikereog rusmisbrukereselv,og

i dettesvaretkandetligge enimplisitt meningom at deikke fortjenerbedre.Deharfått såbra

leiligheteri enfin og nyoppussetblokk, at deikke kankrevenoemer.
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En annenmulighet er, som Aina sier, at ensomhetener stor. Hun ser kanskjefor seg at

ensomhetenville blitt størrei et ordinært bomiljø. For at dissepersoneneskulle kunneha

mestretbo- og livssituasjoner i et integrertbomiljø, har detteville krevd en helt annenform

for oppfølgingenn den de får i dag. Thyness,(2004) og Sylvestreet al. (2007) vektlegger

mulighetentil å bestemmeover egneliv, og mulighet for individuelt til passetog fleksibel

oppfølging, for at et boforhold i ordinærtbomiljø skal kunnefungere. Dersomde skulle ha

boddi et ordinærtboområdeville dethakrevdeninnsatsmedtett oppfølgingfra førstestund

for at ikke stigmatiseringsprosessenskalstarte.

Aina kjemperi mot stigmatiseringsprosessen.Hun sierat rusmisbrukernei byenharfine klær,

så det går ikke an å se på dem at de er rusmisbrukere.Hun sier at klærnehar de henteti

søppelet,og delt med hverandre.Klær innebæreret viktig symbol for hvilken gruppe i

samfunnetentilhører.

Hjemmeter sentraltnår det gjeldermenneskersønskeom å skapemeningog integrasjoni

sineliv. Et hjemer denmestsentraleinstitusjoneni vår kultur. Konsentrasjonenom hjemmet

er en allmen vestlig tendens.Hjemmetutgjør et fast punkt somen kan dra ut i fra og vende

tilbake til. Ofte ser en at byråkratietog intimsfærenforutsetterhverandre.Beggesfærerog

atskillelsenav demer et resultatav samfunnsutviklingen(Gullestad,1989).I forhold til Ainas

bekymringerangåendepostensom hopersegoppog somhun ikke får gjort noemed,kan en

si at utenomverdenenhargrepetinn i intimsfærenoggjørdetutrygt for Aina.

Varmestua er en omgivelse som noen av informantene benytter seg av. Varmestua

representereret felles treffpunkt,der gjestenekan treffe andresomer i samme,og lignende,

livssituasjonsom dem selv. Varmestuastår for noe trygt og gjenkjennbart,et sted de har

besøkti mangeår.Her hardesitt egetmiljø, og mangeav sinesosialekontakter.Men desom

oppsøkervarmestua er avvikere fra samfunnet,de er ekskludertfra de arenaersom tilbys

øvrigesamfunnsborgere.I storsamfunneter detbarevarmestuasomtilbyr segå ta i mot dem,

og informantenehar ikke noe annet valg enn å benytteseg av dette segregertetilbudet.

Varmestuarepresentererogsåen slagsbakregioni henholdtil Goffmann(1975).Der trenger

deikke visesframi samfunnet.
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6.2 Den betydningen de sosiale omgivelser kan ha for aktiviteter i

hverdagslivet

Genereltkanaktivitetersieså hanoenpositivehelsemessigekonsekvenser, og aktiviteterkan

gjøre hverdagenmer meningsfull. Den oppgradertebygården har skapt forandring i

betingelsenefor aktivitet og deltagelsefor de som bor der. De nye fysiske omgivelsenehar

ogsååpnetfor nyesosialeomgivelser.Beboerneharopplevden forandringav egeneksistens

og forholdet til andrede er forbundet med gjennom personlige,mellommenneskeligeog

kulturelle relasjoner.Endring av de fysiske omgivelsenekan væreavgjørendefor å kunne

håndterede sosialeomgivelsenesomnærerelasjonerog vennskaputgjør. Omgivelsenekan

ogsåha avgjørendebetydningfor hvordanderesegneog samfunnetskulturelle normerblir

håndtert.Aina og Bjørnarsier de kan ta i mot besøkutenfraog fra familien utenå skamme

segoversineomgivelser.

I denrehabilitertebygårdener detbygdglassverandaeri alle etasjene,nærsomførsteetasje, i

hver oppgang.Dissenaturligemøteplassenerepresentereren positiv miljøfaktor somer med

påå hevedensosialekontaktenbeboerneimellom.Glassverandaeneer et sosialtsamlingssted

der det er lett for naboeneå møtesfor å slå av en prat. Slike møtestederi fellesarealerkan

innebære en slags avslappet uforpliktethet der en kan treffe hverandre nærmest på

hjemmebaneutenatdeneneergjestogden andreervert.

Mennesker er ikke uavhengigeindivider hvor livet bestemmeskun av egnevalg.Derimotmå

mennesketforståesgjennomderesrelasjonertil andreog gjennomde symbolskemønstreog

hverdagskulturerde er med på å opprettholdeog fornye, gjenskapeog omskape(Bech-

Jørgensen,1994).En må altsåforholdesegtil andremennesker.Carl har sluttetå dra ned i

byenog på varmestua,og hanvil ikke hahjemmehjelplenger.Han sier ogsåat hanikke har

noesærligmedbesøk.Underintervjuetharhanbesøkav et naboektepar,og hanuttrykkerat

han setterpris på det. De forteller at de ogsåbeggeer langtkomnerusmisbrukere.Er det

samfunnetsansvarå setteinn tiltak slik at Carl synesbistandenblir slik at hankan akseptere

den?Er Carl et eksempelpå at det går an å gå til grunnenår hanikke tar i mot de tiltakene

somer tilgjengelige?Gruppenmedrus- og psykiskeproblemermå ha bistandsomikke har

form av overvåkning.De måfå opprettholdeet privatliv derdeharenfølelseavegenkontroll.
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Er de tiltakene som er til budt Carl tiltak som lar ham bestemme over eget liv? Er tiltakene

individuelt tilpasset og fleksible ? Ulike settav medisinske,sosialeog personligebehovmå

imøtekommesav en kompetentsosialtjenesteog medisinskesystemersom harmonerermed

deresbehovog respektererderesautonomi(Lincoln et al., 2009;Padgett,2007).Selvom Carl

signalisererat han vil værei fred, har han et sterkt ønskeom å få besøkemoren sin på

sykehjemmet,menhanhar behovfor bistandfor å kommesegdit. Hverdagslivetdreierseg

om alle aktiviteterog at personerdeltar i forskjellige sammenhenger.Et hvert menneskehar

relasjonertil andremenneskerog til forskjelligesammenhengersomdeerendelav.

Omgivelsenekan legge bånd på motiver og handlinger,og dervedbefordrepassivitetog

inaktivitet (Kielhofner,2010).

Om en beboervelger å holdesegfor segselv, slik somDagfinn; vil en konsekvensbli lite

deltagelsei samhandling.Motsatt kan det å inngå i relasjonerføre til mer deltagelsei

samhandling.Goffman (1975) forstår all samhandlingsom ritualer, og økt deltagelsei

samhandlingvil bety økt rituell aktivitet. Det kan tenkeså medførestørre sjanserfor at

deltagelsei samhandlingmislykkes,vedatenikke etterkommerforventningertil samhandling

og roller i den. Mye av Ainas innsigelsermot rotet og forsøplingensom følger med

alkoholikernekan muligensforklaresved dette.Bjørnar kan ogsåfortelle om sine negative

forventningertil besøkendefra rusmiljøetsombarekommerfor å få.

Aina holder på med å skrive bok. Hun har også et sterkt ønskeom å slutte med rus.

Aktivitetsidentitet er en sammensattfølelse av hvem en er og ønskerå være(Kielhofner,

2010). Å skrivebok er enaktivitet sombidrar til å skapeAinasidentitet.Hun har envilje til å

fullføre bokprosjektet.Hun finner det interessantog tilfredsstillendeå arbeidemedboka,og

hunharkapasitetog effektivitet til å arbeidemedden. Hun harendefinertrolle somforfatter

overfordeforbindelserhunharog demhunsamarbeidermedfor å få bokaferdig.Hun regner

detfor viktig å få bokaferdig,og hunharrutineri hverdagslivetfor åarbeidemedden.Kunne

bistandfra tjenesteapparatethjulpet Aina til å fullføre bokprosjektet?Kunne mer støtteog

positive forventninger fra omgivelseneha gitt Aina en annen oppfattelseav seg selv?

Aktivitetsidentitetavspeileroppsamledelivserfaringersomordnestil enforståelseavhvemen

harvært,og en fornemmelseav denønskeligeog mulige retningav ensframtid (Kielhofner,

2010).
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Aktivitetsidentitet begynnermed en selvvurderingog fortsetter ut mot mer utfordrende

elementersombeståri å ta ansvarfor sitt liv og vite hvaenvil medlivet (Kielhofner,2010).

Informantenesynesde har fått det bra nok, men kunnede ha byggetsegen visjon for den

framtid deønskerdersomdehaddefått hjelp til det?Oppbygningav aktivitetsidentitetstarter

medkjennskaptil egenkapasitetog egneinteresser(Kielhofner,2010).

Informantenei materialetviser at de tidligere har hatt flere former for aktiviteter. Aina

forteller om hobbyaktivitetersomhunutviklet til å åpneenhobbybutikk,og somhundrevpå

yrkesmessigbasis.Edgarhar laget filmer, og montasjerav materialbilderfra utenlandsturer

han har vært på. Carl har likt å dra ut på bergeneutenforbyen for å fiske, Bjørnarminnes

tiden somaktiv fotballspiller; og de flesteinformanteneforteller om sitt tidligere arbeid.Nå

har mangeårigrus- og psykiatriproblematikkmedført funksjonsnedsettelser,slik at de ikke

lengerkan drive på medsinetidligere aktiviteter.Kommunenhar gitt demet nyoppussetog

tiltalendehusmedmoderneleiligheter,menutover dettehardeikke noetilbud nårdetgjelder

oppfølgingbortsettfra at defår dekketderentprimærefysiologiskebehov.

Behovfor dagligog ukentligbistandtil personligstell somBjørnarog Carl erfarer,førertil at

deblir avhengigav hjemmesykepleiensrutiner i forhold til nårde får stelt segom morgenen.

Informanteneoppleverendringerpåtidligerevaner,roller og rutinerved at deikke lengergår

på arbeid,de trengermer hvile og aktivitetsutførelseni hverdagener endret.Men de nye

omgivelsenehar gjort at de kan ta i mot hjemmesykepleien,et tilbud som ikke eksistertei

noensærliggrad i dettehusetfør rehabiliteringen. Den universelleutformingenmed heis,

terskelfriatkomst,privatebad,ogstorenok badgjør ogsåat dekanbo der,til trossfor nedsatt

gangfunsjon.

Selvfølgeligheteri hverdagenblir en orden når gjenkjennelserog gjentagelserskaper

overskuelighet,og nårgjentagelseneskaperregelmessighetog en tidsmessighetsomomfatter

endringerog forutsigbarhet.Selvfølgelighetener en orden, fordi aktiviteter, relasjonerog

objektertilleggesbetydninger(Bech-Jørgensen,1994).Det er ikke alltid lett å få slike ting til

å gli, nårener avhengigav bistandutenfra.

Informanteneersegregertfra detvanligesamfunnet:De ersattutenfordedagligebevegelseri

samfunnskapttid og rom, de er utelukket fra de daglige fellesskap på arbeidsplasser,

utdanningsinstitusjonerog organisasjoner;og deer utelukketfra mulighetenfor å leveopp til
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de grunnleggendenormerslike samfunnsinstitusjonerrepresenterer.Informanteneserfaringer

fra tidligerei livet dadeharværthåndverkere og private næringsdrivendebeskriveret ” tapt

liv”. De reflektereroverat livet ville settannerledesut utenrus.

Beboernehaddelitt vanskeligfor å setteord på hva deholdt påmedom dagene.Jegforstod

det slik at mangeav dagensgjøremålverkener produktive eller planlagte.Dette stemmer

overensmed teorieneom at hverdagslivetfor en stor del bestårav upåaktedeaktiviteter

(Bech-Jørgensen,1994;Gullestad,1989;Schutz,2005).

Selv om kommunen i de senere årene har prioritert deler av både sosialkontorets

miljøarbeidertjenesteog hjemmehjelp/hjemmesykepleiemot beboernei disseboligene,er det

ikke tilstrekkelig for å kunnegi tilfredsstillendebehandlingog bistand.Begrensetoppfølging

reduserermulighetenefor vellykket rehabilitering.Dette i følge kommunensboligsosiale

program.Informanteneetterlysteikke behovfor meroppfølgingeller aktiviteter. Bakgrunnen

for dettekan væreat de bevegersegmellom færreroller ennhva somvanligvis opplevesav

individer. Det er mulig at ruskulturenharsvekket deresevnetil å ta mangeulike roller. Hvis

omstendighetenei huset legger til rette for å unngåkontakt med verdenutenfor, kan det

tenkesat detytterligerekanbegrensebeboernesevnetil å ta andreroller enndesom forventes

i huset. Det forholdet at de mottar tjenesteri husetav personalesom for en stor del gjør

oppgaver i stedetfor dem,i motsetningtil å gjøreoppgaversammenmeddem, kanbidratil å

forsterkedette.

Becker(1963) hevderat deltagelsei en gruppesomer grunnlagti at en delersammeavvik,

kanføretil at detutviklesenegenforståelseav livssituasjoneninnenforgruppen,basertpåde

problemenegruppaopplever.Denneforståelsengjør det lettere for individet å fortsettesin

avvikende handling. Kommunen har gjort et kjempeløft ved å rehabilitere den gamle

bygården.Dette er forbilledlig og beboernehar fått det mye bedre. Men allikevel er

rusmisbrukereher segregertfra det øvrige samfunnet,og de blir boende i veldig nær

tilknytning til andremedtilsvarendeproblematikk.Det er heller ikke gjort noenspesielleløft

for å setteinn noenandretiltak enn standardtjenestersom tradisjonellhjemmesykepleieog

hjemmehjelp,i til legg til det miljøarbeidet som eksistertefør oppussingen. Dette er en

fortelling om hvordanomverdenenesstemplingkan bidra til å forsterkeet handlingsmønster

(Becker,1963).



95

Det erutført et stortarbeidbakå få hjemmehjelpstjenestenog hjemmesykepleientil å gåinn i

dettehusetog yte tjenester.Dette er på grunn av at dissetjenestenehar oppfattetdet som

utrygt å yte tjenesteri dette huset.Beboerneforteller meg om trusler, slåssingog vold. I

henholdtil Becker(1963) kandetteværeet utslagav at et individ kanføle segforpliktet til å

utførebestemtehandlingerfordi detteer forventeti kulturen individet ferdesi. At uttalelser

om vold er såpassvanlig kan værefordi noenbeboereføler at det forventesat de skal ha

dennetypeatferd.Flereoppgiratdeikke kanstolepånoen.

Informanteneutførte nødvendigeaktiviteter, noengjennomførtedisseaktivitetenemed noe

bistand,og dehaddefritid. Ingendeltoki skoleog jobb – noesomgjordeat fritiden ble desto

lengre.Mye av fritiden ble brukt til å seTV.

Kjersti Vik (2008) fant i sin studie om erfaringer fra hjemmeboendeeldre at

omgivelsesfaktorer som aviser,radio og TV, samttelefon,ble vurdert som positive forhold

somfremmetmulighetfor samtalemedandreog diskusjonerom samfunnsforhold. Hun fant

at mediablantannetstimulertetil diskusjoni sosialesammenhenger.Vik (2008)skriverat en

rekkestudierbeskriverat eldregenereltbrukermye tid til å seTV og høreradio (Horgaset

al., 1998; Statistikkbanken,2007), og at å følge med i media er en vikti g fritidsaktivitet.

Media kan være sentralt for deltagelse i samfunnet. Et aspekt kan være hvordan

morgenavisen,nyhetssendingeneog TV-serier skaper vaner og rutiner i hverdagen.

Kielhofner (2010) beskriverat vanerog rutinerer nødvendigefor å strukturerehverdagen,og

skapeen forutsigbarti lværelse.Massemedierkan utgjørerammerfor aktiviteteri hverdagen.

Et annetaspekter at programmenei seg selv, det væresegnyheter,sportssendingereller

serierskaperet engasjement,derogda,slik at personeneglemmertid ogsted.Et tredjeaspekt

erhvordanmediastimulerertil diskusjonmedandre(Vik, 2008).

Informanteneforteller at fjernsynet bringer opplysning og underholdninginn i stua, kan

frambringegodeminnerogkanværeetmiddeltil å få timeneog dagentil å gå.

Vik (2008)hevderat ergoterapeuterofte karakterisererdet å sepå TV og hørepå radio som

”passive”aktiviteter.Funnenei hennesstudieviser imidlertid at det å fçlge medi mediahar

størreringvirkningerennbaredet å sepå eller hørepå har i segselv. Hun antyderat det å

følge medi mediakan gi en opplevelseav å ha kontroll over et gjøremål.Viks (2008) funn
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pekerogsåpåat å følgemedi mediainfluererpåhvaensnakkermedandreom.Dessutenkan

felles media-interessergi opplevelseav deltagelseog tilhørighetsammenandre.Deltagernei

hennesstudieønsketå diskuteredagsaktuellehendelsermedandre,og kunnederfor væreen

indikasjon på fortsatt deltagelse i samfunnsdebatten.Media er følgelig en sentral

omgivelsesfaktorfor eldresommottar kommunaletjenester,og gårut overdetå barepassivt

se/hørepå.

Informantenevar hengivnefjernsynsseere.Fjernsynethaddeenstorplassi dereshverdagsliv.

De benyttetogsåfjernsynettil å seprogrammerog filmer sammensinenaboerog venner,og

fikk dermeden felles opplevelse.Dette er et fjerde aspektved å benytte massemediai

hverdagen:At deserpåfjernsynsammen,ogdermedfår enfellesopplevelsei nuet.

Jegoppfattetat det eksisterteen slagsambivalenstil egenkultur blant beboerne.Pådenene

sidenfortalte de om vennskapog goderelasjonerog opplevelser,på den andresidenat det

ikke går an å stole på andreenn seg selv. Alle informantenetok avstandfra griseri og

forsøpling, men samtidig beskyldte de hverandrefor slik atferd. En slik dobbelthet i

forståelsenav hva somforventesi egenkultur, kan gjøredet vanskeligå forholdesegtil de

roller somtaesav andrebeboere.Den konsistenssomi følgeGoffman(1975) kan forventes

mellommåtenenviser forpliktelsetil en regel,og handlingsomkanforventesi framtida,ser

ikke ut til å gjeldei huset.Album (1996)skriverat ritualerkan redusereusikkerhetog bidra

til å opprettholdetillit til tilværelsen.For beboernei huset kan en opplevelseav at

forventningertil samhandling stadigbrytes,værekilde til mistillit mellombeboerne.Enmulig

følge kan bli manglendetillit til at samhandlingsrutinerutføres i tråd med regler og

forventningersomgjelder.

Med bakgrunni Beckers (1963) teorier om at en gruppe avvikere sammenutvikler en

forståelseav verden,kandetat alle beboerneer enigeom at enikke kanstolepåhverandrefå

viktige konsekvenser.Becker (1963) sier at på bakgrunnav den forståelsensom oppstår,

rasjonaliseresavvikerensposisjon i samfunnet,og det oppfattes som lettere å leve med

avviket.Når enposisjoneringsomavviker fra normalsamfunnetsnormerrasjonaliseres,er det

lettere for individeneå akseptereroller. På dennemåtener det enkelt for storsamfunnetå

plasserepersonenei en stigmatisertbygård,uten at individeneprotestererpå dette.Becker

(1963) hevderat et individ vedå gåinn i engruppehvor dengenerellesosialekontrollensom

gjelder i samfunnetikke gjelder,kan frigjøres fra kontrollen i det dominerendesamfunnet.
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Det er spørsmålom inkludering i et rusmiljø kan føre til frigjøring fra den dominerende

samfunnsnormen.

Becker(1963) beskriver hvordanindividersomvurderessomå ha sammeavvik ikke utgjør

en homogengruppe.I den rehabilitertebygårdener beboernesamlet på bakgrunnav sin

overordnedestatus som rusmisbrukere.I dette huset er de garantert deltagelsei en

avvikergruppesom deler sammestatus.Becker (1963) forstår dette som et siste skritt i å

utvikle enavvikskarriere.Å bli tilbudt enbolig herer et klart uttrykk for at individet offentlig

forstås som avviker, det gis en identitet som rusmisbrukersom blir understreketav

omgivelsene. Det kan sieså utgjøreen overordnetstatusi et individs identitet,og ha stor

påvirkningpådeltagelsei etkonvensjonelt samfunn.

Ytrehus et al. (2008) anbefaler ikke bolig i større boligkompleks sammenandre med

rusproblemer,fordi brukerneoppfatterdettesomutrygt. Hun stiller spørsmålvedom detteer

systemetsbehovfor praktisk boligpolitikk? Beboernei mitt materiale har mye å utsettepå

hverandresatferd.Selv om de ikke føler den sammeutrygghetensom tidligere, er de ikke

fornøyde medå bo sammenfolk somgrisertil og forsøpler.De føler en tryggheti og medat

de kan låsesin egendør, men de menerde har nære naboersom bådelåner uten å betale

tilbake,truerogstjeler.

Informantenehadde ikke mye å fortelle om hva de gjør om dagene,de gir inntrykk av at de

gjør lite. Noesomkanbidratil økt aktivitet kanværeøkt støttei aktiviteter.De får i daghjelp

til det helt næreslik somå få dekketfysiologiskebehov,de blir kjørt til legeog apotek;og

hjulpetmedøkonomiog posten.Menhverdagslivetbeståravmerenndet.

6.3 Oppsummering

Oppgavenharvist at nøkkelforutsetningenefor envellykket etablering er å haklareog legale

leie- eller eiendomsforhold,at boligen innehar en viss standardnår det gjelder tekniske,

funksjonelle og estetiske kvaliteter, at beliggenhetenikke virker stigmatiserende,at

personalets intervensjon bygger på allmenne prinsipper for livskvalitet, at boligen har

kvalitetersomgjør at denkan fungeresomarenafor identitetsrekonstruksjonog at eventuell

bo-assistanseer individuell og fleksibelbådei innhold og kvantitet.Fysiskmiljø kanværeet
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strategiskinstrumentfor å konsolidereny identitet. Kvalitetshusværekan forsterkesignaler

om inkludering,trygghet,toleranseogegenkontroll.

Det ”tunge” klientelletsomtidligereboddepåpsykiatriskesykehus,og ofte haddestatussom

”svingdçrspasienter”mellom sykehusetog gata,ble i mangetilfeller differensiertbort fra

psykiatrienunderavinstitusjonaliseringensomer gjennomførtdesistetjue årene, pågrunnav

deresuimottagelighetfor behandling.Mange av dem trenger i dag permanenteog gode

boliger.

Boligsosialt arbeid i den post-deinstitusjonaliserteæra, har ikke i tilstrekkelig grad tatt

hensyntil dissemenneskenessosialeproblemerog mestringsproblemer.HVPU-reformenvar

i såmåtevesensforskjellig,dadet i forkantav gjennomføringenav dennereformenble utført

individuellebehovsanalyserfør utflytting av institusjonene.

Det er nå skjerpetoppmerksomhetrundt at det i mangetilfeller ikke er tilstrekkelig å tilby

rusmisbrukereog alvorlig psykisklidendekun innkvartering.I denneoppgavenerdetpektpå

elementervedrørende”supportedhousing” der tilnærmelsenskjer gjennombådetilbud om

husværeog tilbud om service.Empowerment– der brukerneblir styrket til å målbæresine

egneinteresser,og der forholdeneer slik innrettetat de kan styre sitt eget liv, er viktige

fundamenterhentetfra IndependentLiving – bevegelsen, for å sikre inkluderingi samfunnet.

Housingfirst erogsåensværtviktig forutsetningfor vellykketboligetablering.

Hjemmet står sentralt som en løsning på menneskersønske om å skape mening og

integrasjon. I pakt medpolariseringeni samfunnetmellom ”det private” og ”det offentlige”

intensiveresforholdenei hjemmetogdenintimesfære(Gullestad,1989).

Hverdagslivet er integrert i samfunnetssosiale praksis, og menneskeroppfattes som

kollektive,sosialeog samfunnsmessigeaktører.De utvikler segi et samspillmedomverdenen

gjennom aktivitet i en fortid, nåtid og framtid. Hverdagenselementæregjentagelser

organisererdagen,og er forbundetmed sykluseri omverdenen.Det er forskjellige måterå

forståhverdagslivetpå,meni alle teorieneer omverdenenintegrerti forståelsenav individet

og omvendt.Et hvert menneskeshverdager spunnetinn i bestemteomgivelser.Verdier og

normer for hvordanhverdagenog livet skal leves hengersammenmed, tar form av eller

formuleresi opposisjontil detkjentemiljø deter integrerti. Et hvertmenneskemåforståesi
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forhold til sin kontekst. Både menneskeligutvikling og skaping av konteksterer aktive

tosidedeprosesserder individet og hvert nivå for organiseringav kontekstengjensidig

konstituererog sammenveverhverandrepå en flertydig og dynamiskmåte.Mennesketer i

stadigvekselvirkningmed sine omgivelserog inngår i samspill med det omgivendemiljø

(Borg,2003).

Når personerforetarsegnoeformerdetpersonenesvilje, vanedannelseog utøvelseskapasitet.

Gjennomheledenneprosessener personeni konstantinteraksjonmedde fysiskeog sosiale

omgivelser. Omgivelsene påvirker personenes karakteristika og aktivitetsdeltagelse.

Aktivitetsidentitet realiseres ettersom personene utvikler seg og reagerer på livets

forandringer. Omgivelsene har en gjennomtrengende innflytelse på enhver

forandringsprosess,og omgivelsene kan være kilden til endringer som framskynder

forandringer(Kielhofner,2010).

Omgivelsenekan ogsåværeen barrierefor forandring.Sosialedefinisjonerav en persons

identiteteller forventedeatferdsmønstrekanværei motstridtil personens ønskerog forsøkpå

forandring.Det er vanskeligå føre en forandringut i livet når omgivelseneunnlaterå støtte

eller belønnede endringeren personprøver å gjøre (Kielhofner, 2010). Informantenei

undersøkelsenhar i tillegg rus- og psykiskeproblemerå kjempemednår de skal dannesin

identitet.
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slettet.Alle opplysningenevil bli behandletkonfidensielt,og ingenenkeltpersonervil kunne
kjennesegigjen i denferdigeoppgaven.Opplysningeneanonymiseresogopptakeneslettes
nåroppgavener ferdig, innenjuli 2011.

Dersomduharlyst til å væremedpåintervjuet,erdetfint omdu skriverunderpåden
vedlagtesamtykkeerklæringenog levererdentil [N.N.].

Hvis deternoedu lurer påkandu ringetil megpå74 8044 25,ellersendeene-posttil
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