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Sammendrag 

Denne oppgaven er en bacheloroppgave utført ved institutt for vernepleie og sosialt arbeid ved 

Høgskolen i Bergen våren 2013. Tittelen på oppgaven er: Motivasjon og mestringsforventninger i 

metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser. Problemstillingen i 

oppgaven er: ”Hvordan kan det være viktig å fokusere på deltageres motivasjon og 

mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og 

psykoselidelser?”. Oppgaven er skrevet som en prosjektrapport og metoden som er brukt er 

litteraturstudier av teori om motivasjon og metodisk støtte til arbeid. Teori om motivasjon drøftes 

i forhold til to ulike metoder for støtte til arbeid, Individual Placement and Support (IPS) og 

Jobbmestrende oppfølging (JMO). Teori om motivasjon tar først og fremst utgangspunkt i Self-

determination theory (SDT). I drøfting og resultater så sammenlignes IPS og JMO i forhold til 

motivasjon og SDT. Indre og ytre motivasjon drøftes i forhold til ytre regulering av atferd i IPS 

og JMO. Det drøftes hvorvidt man i IPS og JMO ivaretar grunnleggende psykologiske behov, og 

sammenhengen mellom disse psykologiske behovene og motivasjon. Oppgaven konkluderer med 

at motivasjon gir konsekvenser, og at motivasjon dermed er viktig å fokusere på i metodisk støtte 

til arbeid. Den konkluderer også med at noen elementer ved motivasjon er bra ivaretatt i IPS og 

JMO, mens andre deler av teori om motivasjon ikke er like godt ivaretatt. 

Abstract 

This thesis is a bacholorthesis finished at Faculty of Health and Social Science at Bergen 

University College in spring 2013. The title of the thesis is: Motivation and self efficacy in 

supported employment for people with schizophrenia or psychotic disorders. The question I try to 

answer in this thesis is: “How is it important to focus on motivation and self efficacy in supported 

employment for people with schizophrenia or psychotic disorders?” The thesis is written as a 

project report and the methodology that is used is studying known literature and theory on 

motivation and supported employment. Theory on motivation is discussed in two specific types 

of supported employment, Individual Placement and Support (IPS) and “Jobbmestrende 

oppfølging” (JMO). Theory on motivation is primarily based on Self-determination theory 

(SDT). In the discussion and result part of the thesis, IPS and JMO is compared and discussed in 

correlation to theory on motivation and SDT. Intrinsic and extrinsic motivation is discussed in 
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correlation to extrinsic regulation of behaviour in IPS and JMO. It is discussed if IPS and JMO 

support basic psychological need, and how these needs correlate in SDT theory on motivation. 

The thesis concludes that motivation has consequences, and therefore should be a focus in 

supported employment. This thesis also concludes that some parts of SDT theory on motivation is 

supported in IPS and JMO, other parts is supported to a lesser degree. 
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1 Innledning 

1.1 Tema og grunnlag for oppgaven, samt presentasjon av problemstilling 

I denne oppgaven har jeg valgt å skrive om metodisk støtte til arbeid for mennesker med 

schizofreni og psykoselidelser. Jeg har valgt å skrive om dette tema ut fra interesse, samt at jeg 

har arbeidserfaring fra psykisk helsearbeid. Det er også psykisk helsearbeid jeg tar sikte på å 

jobbe med når jeg er ferdig utdannet. Jeg har i tillegg brukererfaring fra feltet, og jeg har vært 

politisk engasjert i forhold til mennesker med psykiske helseplager. 

En av mine erfaringer spesielt fra psykisk helsearbeid var at det mange ganger var uklart 

hvilket ansvar man hadde i forhold til brukere som uttrykte ønske om å komme tilbake i jobb. 

Flere ganger ble jeg også usikker på hvilken rolle jeg hadde i forhold til oppfølging av brukere 

som ønsket å begynne å jobbe. Jeg opplevde at den støtten vi gav kunne bære preg av å være 

"tilfeldig, stykkevis og delt", og at dette var det motsatte av intensjonene i samhandlingsreformen 

om helhet i tjenestene (Helse- og Omsorgsdepartementet 2009). 

Problemstilling i oppgaven er: 

Hvordan kan det være viktig å fokusere på deltageres motivasjon og 

mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni 

og psykoselidelser? 

1.2 Presentasjon av oppgavens kapitler 

Oppgaven er skrevet som en prosjektrapport og vil være inndelt i 5 hovedkapitler. 

Innledning 

Her presenteres grunnlaget for oppgaven, oppgavens struktur og innramming. Innledningen 

vil også inneholde tema, problemstilling og noen begrepsforståelser i oppgaven. 

Kapittel 2 

Metodekapittel hvor det redegjøres for innsamling av data, intern gyldighet og overførbarhet. 
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Kapittel 3 

Teorikapittel som redegjør for forståelse av motivasjon i oppgaven, samt gir et innblikk i to 

ulike metoder for støtte til arbeid. 

Kapittel 4 

Her drøftes problemstillingen ut fra teori om motivasjon og metodisk støtte til arbeid. 

Kapittel 5 

I dette kapittelet presenteres funn og konklusjoner fra drøfting og gjennomgang av teori. 

1.3 Hva er schizofreni og psykoselidelser 

Schizofreni og psykoselidelser vil i oppgaven være knyttet til diagnosene F20, F22, F28 

og F29 fra ICD-10 (Helsedirektoratet 2013b). Oppgaven kan ha mindre relevans i forhold til 

schizotyp lidelse, schizoaffektive lidelser og akutte psykoselidelser med varighet mindre enn 3 

mnd. 

Schizofreni er betegnelsen man bruker på det som sannsynligvis er flere beslektede 

sykdommer preget av psykotiske symptomer og funksjonssvikt (Snoek og Engedal 2004, s. 73). 

Ca 1 % av befolkningen utvikler schizofreni i løpet av livsløpet (ibid, s. 70). Vi vet lite om 

årsaker til sykdommen, men det er vanlig å forklare årsaker som multifaktoriell. Det vil si en 

kombinasjon av biologiske, miljømessige og psykologiske forhold. Genetikk og arvelighet spiller 

sannsynligvis en rolle i forhold til utvikling av lidelsen (ibid, s. 70). En måte å forklare lidelsen 

på er å dele mellom positive og negative symptomer (ibid, s. 72). Positive symptomer kan være 

vrangforestillinger, tankeforstyrrelser eller sanseforstyrrelser. Negative symptomer kan være 

affektavflating, tilbaketrekning fra sosialt miljø eller manglende tiltakslyst (ibid, s. 72-73). 

En måte å forstå lidelsens forløp på er en stress/sårbarhets modell (Helsedirektoratet 

2013a, s. 4). Man tar utgangspunkt i at gruppen har en psykobiologisk sårbarhet i forhold til 

påkjenninger som rusmiddelbruk, høyt stressnivå, manglende psykososial støtte eller manglende 

mestring av ulike oppgaver. Disse forholdene kan medvirke som utløsende årsaker, eller også i 

forløpet forverre symptomnivå og medvirke til tilbakefall. Likeså kan økt opplevelse av mestring, 

og økt sosial støtte fra omgivelsene virke i motsatt retning (ibid). 
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Tradisjonelt har det vært ulike måter å forstå hva som er de fundamentale symptomene 

ved schizofreni på som har dannet forståelsesramme, og vært utgangspunkt for behandling 

(Kringlen 1997, s. 265). Noen vil fokusere på de positive symptomene. Hvis man ser på 

schizofreni på den måten så kan det være naturlig å legge opp behandling med utgangspunkt i 

kognitive metoder. Man ønsker da gjerne å endre problematiske tanker og forestillinger til mer 

hensiktsmessige måter å tenke på (Helsedirektoratet 2013a, s. 5). Andre igjen vil ta utgangspunkt 

i følelser (Bjerke og Svebak 2001, s. 25), og en måte å forstå lidelsen på er følelsesmessig 

tilbaketrekning med utgangspunkt i kontaktvansker (Kringlen 1997, s. 265). En slik forståelse 

kan danne utgangspunkt for psykoanalytisk behandling. Man ønsker da gjerne å motvirke 

isolasjon og tilbaketrekning fra sosialt miljø. 

Selv om denne oppgaven er avgrenset i forhold til diagnose, så er ikke nødvendigvis 

diagnoser viktig som utgangspunkt i metodisk støtte til arbeid. Rinaldi et al. (2008, s. 51) viser til 

at: 

"The indicators that do appear to be robust predictors of work outcomes include recent 

employment history, motivation and self-efficacy. Wanting to work and believing that you 

can are the best predictors of work outcomes." (ibid). 

1.4 Hvordan er avgrensinger og problemstilling relevant for andre vernepleiere? 

Avgrensningen i oppgaven i forhold til diagnose er gjort fordi mange innenfor gruppen 

ofte trenger langvarig og koordinert hjelp. Dersom man faller inn under denne kategorien av 

hjelp, så vil brukere ha rett på å få utarbeidet en individuell plan (Psykisk helsevernlov § 4-1). 

Dermed er gruppen interessant å fokusere på for vernepleiere som arbeider i psykisk helsevern, 

eller med psykisk helsearbeid. Avgrensningen er også gjort fordi det finnes noe kunnskap om at 

ganske mange innenfor gruppen kan ha et uttrykt ønske om å komme tilbake i jobb (Norvoll 

2011, s. 9, Mueser, Salyers, og Mueser 2001, s. 287). 

Fokus på motivasjon og metodisk støtte til arbeid for denne gruppen er relevant for 

vernepleiere av mange årsaker. 

1. Oppgaven vil spesifikt være relevant for vernepleiere som jobber i, eller ønsker å jobbe 

med de metodene som drøftes i oppgaven. 



 9

2. Oppgaven vil ha en generell relevans for vernepleiere som jobber innenfor i forhold til 

motivasjon og metodisk støtte til arbeid. Støtte til arbeid vil ofte, uavhengig av hvor man 

jobber i psykisk helsearbeid eller psykisk helsevern, være et aktuelt tema i møtet med 

brukere. 

3. Oppgaven kan ha noe relevans for vernepleiere som jobber med andre brukergrupper, 

fordi teori om motivasjon i oppgaven ikke er begrenset til kun å gjelde mennesker med 

schizofreni og psykoselidelser. Elementer fra metodisk støtte til arbeid fra oppgaven kan 

også være relevant for andre brukergrupper. 

4. Oppgaven kan ha en teoretisk relevans i forhold til andre studenter som jobber med 

motivasjon eller metodisk støtte til arbeid i ulike profesjonsutdanninger som 

vernepleierutdanning og sosionomutdanning. 

1.5 Hvorfor fokusere på arbeid for mennesker med schizofreni og 

psykoselidelser? 

 

1.5.1 Verdien av arbeid på individnivå og på samfunnsnivå 

 

Argumentene for å fokusere på arbeid for denne brukergruppen er mange. Deltagelse i 

arbeidsliv sikrer inntekt på individnivå. Arbeid bidrar til deltagelse og tilhørighet i samfunnet, gir 

sosialt nettverk og status (Rinaldi et al. 2008, s. 50). Arbeid kan individuelt også styrke 

opplevelsen av kompetanse og kontroll (Borg 2006, s. 53). 

 

På samfunnsnivå er støtte til arbeid et grep for å bedre levekår og bekjempe fattigdom 

(Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet 2007, s. 10). 

Deltagelse i arbeidslivet er en sentral verdi i vårt samfunn (Arbeids- og 

Inkluderingsdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet 2007, s 10, Steihaug og Harsvik 

2009, s. 7), og det kan på den måten oppleves som en samfunnsnorm. 

 

I faglitteratur kan det virke som om det er stor enighet om verdien av arbeid for 

mennesker med psykiske helseplager generelt, og schizofreni og psykoselidelser spesielt. 
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Generelt kan vi dele argumentene inn i tre kategorier. På den ene siden samfunnsøkonomiske 

hensyn, og på den andre siden individuelle hensyn. Til sist kan arbeid også være et ledd i 

behandling for gruppen. 

 

1.5.2 Forholdet mellom støtte til arbeid og anbefalt behandling for mennesker 

med alvorlig psykiske helseplager  

 

Kringlen (1997, s. 283) vektlegger, blant en rekke ulike tiltak, støtteterapi som behandling 

for denne gruppen. Det som da menes er at man tar utgangspunkt i sosial tilbaketrekning, eller 

kontaktangst (Kringlen 1997, s. 265-266), samt at gruppen faller utenfor i forhold til arbeid og 

utdanning, som et utgangspunkt til å legge opp behandling.  Ut fra et slikt syn på lidelsen så kan 

vi si at fokuset på å støtte mennesker med alvorlig psykiske lidelser tilbake i forhold til aktivitet 

og arbeid ikke bare handler om brukernes eget ønske om å komme tilbake i jobb, sentrale 

samfunnsverdier eller normer. Det kan også ses på som et ledd i behandling for mennesker med 

schizofreni eller psykoselidelser. 

 

Også andre steder kan vi finne tilbakeføring til arbeid som en del av en 

behandlingsstrategi. Arbeid kan ha positiv effekt på funksjon, symptomer, livskvalitet og 

selvtillit, uten at man klarer å påvise de kausale sammenhengene (Marwaha og Johnson 2004 i 

Ose et al. 2008, s. 13). Det ser ut som det kan være en sammenheng mellom arbeidsledighet og 

utvikling av psykiske helseplager (Warr 1987 i Rinaldi et al. 2008, s. 50, Warner 1994 i Rinaldi 

et al. 2008, s. 50). Det kan være en sammenheng mellom arbeidsledighet og økt risiko for 

selvmord (Lewis og Sloggett 1998 i Rinaldi et al. 2008, s. 50). 

 

1.5.3 Arbeidslinjen 

 

I forbindelse med NAV reformen, vedtatt blant annet etter forslag fra St.prp. nr. 46 

(Arbeids- og Sosialdepartementet 2005), som slo sammen arbeids- og velferdsforvaltningen, så 

fikk vi en rekke endringer som har betydning for mennesker med funksjonsnedsettelsers forhold 

til arbeid og trygd (Norvoll og Fossestøl 2010, s. 7). Reformen førte til en skjerping av vilkårene 

for å få innvilget økonomiske ytelser som f eks uføretrygd, og ytelsene i seg selv ble også 
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redusert. 

 

De velferdspolitiske og samfunnsøkonomiske argumentene for å fokusere på å støtte 

brukere tilbake i arbeid, kommer til syne gjennom arbeidslinjen, som er et begrep som har preget 

arbeids- og velferdspolitikken siden 1990 tallet (Norvoll og Fossestøl 2010, s. 7). NOU nr. 21, En 

strategi for sysselsetting og verdiskaping (2000), viser hvordan arbeidslinjen ble en uttalt del av 

velferdspolitikken i etterkant av det som het sysselsettingsutvalgets mål og tiltak for utvikling av 

arbeidsmarkedet. Dette innebar blant annet en ”...en forsterkning av arbeids- og utdanningslinjen 

bl.a. med sikte på å begrense veksten i antall uføretrygdede i 1990-årene.” (ibid). Erfaringer fra 

økonomisk krise på slutten av 1980 årene, og en utvikling og beskrivelse av at flere og flere 

mennesker sto utenfor arbeidslivet pga sykdom, er dermed noen av forutsetningene for 

arbeidslinjen. Aktivitet og arbeid skulle være i fokus. Dette fokuset preger altså utviklingen i 

velferdspolitikken fra 1990-tallet og frem til i dag overfor flere grupper som havner utenfor i 

arbeidslivet. Herunder personer med schizofreni og psykoselidelser. Dette var en del av en 

politikk som skulle sikre et ansvarlig økonomisk grunnlag for de velferdsordningene vi har i dag. 

1.5.4 Hva sier brukere selv om verdien av arbeid? 

Det finnes flere norske forskningsrapporter som sier noe om hvilken verdi brukerne selv 

legger i det å ha en jobb (Norvoll 2009, Steihaug og Harsvik 2009). Deltagerne i Sintefs 

evalueringsrapport av prosjektet "Jobbmestrende oppfølging" i Oslo og Akershus forteller 

hvordan arbeidet strukturerte dagene, og flere svarte at det var viktig å ha noe "ordentlig" å gå til 

(Steihaug og Harsvik 2009, s 39). Flere av deltagerne i denne studien forteller også hvordan 

arbeidet blir en sosial møteplass som motvirker isolasjon (ibid, s 39). Vi kan av dette si at det kan 

virke som om støtte til arbeid har verdi på flere områder for brukere. Det å komme tilbake i 

ordinært arbeid ikke nødvendigvis er det eneste som vektlegges av verdi av brukere selv. På tross 

av at flere håpte på at deltagelse i prosjektet skulle føre til jobbmuligheter videre, så handlet 

uttalelsene fra brukerne i rapporten ofte om hvordan prosjektet i seg selv bidro til struktur på 

dagene, og motvirket isolasjon (ibid). 

 

Borg (2006, s. 53) skriver om betydningen av hvordan man trer inn og ut av ulike roller. 

Hun vektlegger her hvordan arbeidsrollen kan være befriende for mennesker som lever med 
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psykiske helseplager. Man trer ut av sykerollen og over i rollen som arbeidstaker. De 

forventninger, og det blikket man nå lever under er ikke forventninger ut fra at man er syk, men 

"normale" forventninger, forventninger om at man kan noe, en ny rolle som gir status. Hun 

skriver og om hvordan arbeidsrollen kan være en kontinuitet av noe "friskt" i en verden der man 

stadig blir definert som syk. Borg (2006, s. 59).  Det kan da beskrives som noe å holde fast ved 

fra det alminnelige livet, gjennom sykdom og en opplevelse av å være på utsiden av samfunnet. 

 

Kan hende det er dette mange opplever som motivasjon bak ønsket om jobb som en god 

del mennesker med schizofreni uttrykker. Arbeid blir sett på som noe befriende, og et mål der 

fremme der man trer ut av en ubehagelig sykerolle, og trer inn i en befriende rolle som frisk. At 

man etter mange år med sykdom drives mot en verden der man blir sett på som frisk. 

 

Ut fra egne erfaringer kan jeg kjenne meg godt igjen i dette. Rollen som syk oppleves som 

en belastning hvor man stadig føler at man ikke lever opp til forventninger som stilles til en. 

Arbeid blir da en befrielse gjennom at rollen har en annen status, og at den gir en annen 

opplevelse av tilhørighet. 
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2 Metode 

Jeg har skrevet denne oppgaven som en prosjektrapport hvor jeg drøfter hvordan man 

stiller seg til motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid. Jeg valgte å bygge 

oppgaven på litteraturstudier, og den vil dermed utelukkende være bygget på sekundærdata. Jeg 

vil drøfte et utvalg av teori om motivasjon, og teori om metodisk støtte til arbeid, i forhold til 

problemstillingen. 

Valg av undersøkelsesmetode har betydning for oppgavens gyldighet og reliabilitet 

(Jacobsen 2010, s. 53). Metoden man velger skal være egnet til å besvare problemstillingen, og 

valget av metode kan også påvirke resultatene (ibid). Litteraturstudier ble vurdert i forhold til 

intervju tidlig i arbeidsprosessen. Hvis jeg hadde valgt intervju så kunne jeg kommet nærmere på 

innsiden og drøftet ulike aspekter av dag til dag samhandling mellom hjelpere og brukere. 

Samtidig så vil valget av litteraturstudie som metode potensielt kunne gi oppgaven større relevans 

i forhold til spørsmål om teoretisk rammeverk. Vekting av fordeler og ulemper ved disse 

metodene, samt vurdering av tilgjengelige resurser, ligger bak valget av litteraturstudie som 

metode. 

Det finnes i dag en rekke ulike kjente tilnærminger for å støtte mennesker med psykiske 

helseplager tilbake i jobb. Avdeling for Sosialtjenesteforskning (Sosial- og Helsedirektoratet 

2005) har gjort en gjennomgang av internasjonal forskning av metodisk støtte til arbeid, for å 

prøve å gi svar på hva som har effekt. Jeg har i oppgaven valgt ut to ulike metoder fra denne 

gjennomgangen, og vil belyse problemstillingen i forhold til disse metodene. Jeg la noen kriterier 

til grunn for utvelgelsen: 

1. De to utvalgte metodene skulle ut fra forskning ha påviselig god effekt i forhold til 

utfallsmål om tilbakeføring til jobb. 

2. Metodene skulle være aktuelle i forhold til målgruppen mennesker med schizofreni eller 

psykoseproblematikk. 

3. Metodene skulle kunne knyttes til arbeidsplasser hvor det er aktuelt for en vernepleier å 

jobbe. 

De to metodene som er valgt er: 
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1. Individual Placement and Support (IPS). 

2. Jobbmestrende oppfølging (JMO), støtte til arbeid i form av kognitiv atferdsterapi (CBT) 

eller kognitiv trening. 

Oppgaven har ikke et metaperspektiv, og utvelgelsen er ikke ment å være oppsummert 

kunnskap. Feltet er stort, med en rekke metodiske tilnærminger. Jeg har valgt å belyse noen 

teorier og metoder noe grundigere i forhold problemstillingen, i motsetning til en mer generell 

gjennomgang av flere teorier og metoder om metodisk støtte til arbeid. En slik utvelgelse har 

fordeler og ulemper. Jeg kan ut fra oppgavens størrelse, gå noe dypere inn i de teoriene jeg har 

valgt å fokusere på. På den andre siden så vil oppgaven miste relevans og overførbarhet i forhold 

til andre metoder for støtte til arbeid. 

2. 1 Intern gyldighet og overførbarhet 

Intern gyldighet handler om vi kan stole på at vi faktisk måler det vi tror vi tror vi måler 

(Jacobsen 2010, s. 21). Ekstern gyldighet sier noe om hvorvidt resultatene fra målinger på et 

avgrenset område også kan overføres til andre sammenhenger (ibid). 

2.1.1 Intern gyldighet 

Det finnes flere måter å kontrollere og styrke intern gyldighet i en oppgave på. En måte er 

å sammenligne resultatene fra studien med resultater fra andre undersøkelser, og se om man har 

kommet til samme resultat (Jacobsen 2010, s. 159). Siden denne oppgaven er knyttet til nokså 

spesifikk teori om motivasjon, drøftet i forhold til to spesifikke metoder for støtte til arbeid, så 

klarte jeg ikke å finne andre studier å sammenligne resultater med. En annen måte å sikre intern 

gyldighet i en oppgave på er åpenhet (ibid). Hvis metoden, gjennomføring av datainnsamling og 

analyser klargjøres for lesere og andre, så blir det opp til leseren og vurdere en oppgaves interne 

gyldighet (ibid). Dette handler og om at man viser refleksivitet i forhold til egen rolle og kontekst 

ved datainnsamling (ibid). Refleksivitet, struktur og åpenhet i forhold til datainnsamling og egen 

rolle har jeg prøvd å etterstrebe som ideal i arbeidet med oppgaven. 

2.1.2 Ekstern gyldighet og overførbarhet 

Konklusjoner og drøfting i oppgaven vil kun være knyttet til to spesifikke metoder for 
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støtte til arbeid. Dermed har oppgaven mindre overførbarhet til andre metoder som skiller seg 

vesentlig fra de metodene som er valgt i oppgaven.  

Ekstern gyldighet kan gjøres i forhold til flere variabler. Hvorvidt er funnene gyldige i 

forhold til andre brukergrupper? Hvorvidt er funnene og teori om motivasjon overførbare til 

andre metoder og støtte til arbeid? Er funnene overførbare mellom ulike aldersgrupper, mellom 

kjønn eller på tvers av ulike kulturer? I forhold til noen av disse spørsmålene så vil sannsynligvis 

funn og konklusjoner ha lite, men noe overførbarhet. Deler av teori om motivasjon slik den 

presenteres i oppgaven er teori om universelle behov hos mennesker på tvers av kulturer (Deci og 

Ryan 2002, s. 26). Miljøbetingelser vil likevel variere mellom land, og dermed vil oppgaven 

miste overførbarhet av den grunn. IPS er en internasjonalt standardisert form for metodisk støtte 

til arbeid (Helle og Gråwe 2008). Oppgaven vil dermed ha noe overførbarhet såfremt man 

arbeider ut fra de samme prinsippene slik de drøftes i oppgaven. JMO er utarbeidet i Norge med 

tanke på norske forhold. JMO kan av den grunn ha mindre relevans andre steder. 

2.2 Litteratursøk 

Jeg gjorde flere søk etter relevant litteratur i BIBSYS og PubMed. 

Søkeordene jeg brukte i BIBSYS var: 

• arbeid og psykisk og helse, som gav 155 treff. 38 av disse treffene ble valgt vekk pga de 

ble vurdert som gamle. 117 treff ble screenet for relevans. 6 treff ble lest og vurdert som 

svært relevant til oppgaven. 4 treff er blitt brukt i oppgaven. 

• IPS gav 10 treff, alle ble vurdert i forhold til oppgaven. Ingen ble brukt fordi de enten var 

svært gamle, eller at de ikke handlet om metodisk støtte til arbeid. 

• Jobbmestrende og oppfølging gav 1 treff som ble lest sammendrag av, men vurdert som 

ikke relevant for oppgaven fordi den ikke handlet om den aktuelle målgruppen. 

• Self og determination og theory gav 12 treff. Alle ble vurdert, ett ble lest og var med i 

arbeidet med oppgaven, men ble til slutt ikke brukt fordi originalkilder var bedre på det 

aktuelle området. De 11 andre treffene ble ikke brukt i oppgaven fordi de var gamle, eller 

at de ikke handlet om metodisk støtte til arbeid, eller at de ikke handlet om self 
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determination theory. 

Søkeordene i PubMed var: 

• IPS schizophrenia som gav 34 treff. Alle ble vurdert, men flere ble valgt vekk fordi de var 

for gamle, eller ikke relevant i forhold til metodisk støtte til arbeid. 6 abstract ble lest, 

men ingen ble brukt i oppgaven fordi andre kilder ble vurdert å dekke tema like godt. 

• self determination theory schizophrenia gav 4 treff. Alle ble vurdert. 1 ble lest. Ingen ble 

brukt i oppgaven fordi originalkilde ble vurdert som like god og mer relevant. 

Med utgangspunkt i artiklene jeg fant i BIBSYS så ble det en "snøballeffekt" ved at jeg 

fulgte referansene i artiklene, og at det ledet meg til nye artikler som er brukt i oppgaven. 

Ulempen ved å jobbe på denne måten er at man risikerer å bare finne artikler som understøtter det 

samme synet på tema som man har i hovedartikkelen. Referansene i en artikkel kan ha en tendens 

til å underbygge de konklusjonene man har i hovedartikkelen, og at dette samlet sett kan bli en 

serie artikler med relativt likt syn på det tema som drøftes. Likevel, siden det er gjort søk i 

databaser, så skulle disse søkene fange opp artikler som underbygger eventuelt andre syn og 

innfalsvinkler på det tema som drøftes. Samtidig så var denne ”snøballeffekten” en konstruktiv 

måte å jobbe på som gav mye resultater. Ved å jobbe på denne måten kunne jeg relativt raskt få 

en oversikt over hva som finnes av forskning om tema, både nasjonalt og internasjonalt. 

Jeg har også i veiledning blitt anbefalt litteratur fra veileder som er blitt brukt i oppgaven. 

Jeg ønsker å takke veileder for innspill og god hjelp med oppgaven. 

Mye av materialet om JMO har jeg hentet fra en rapport til styringsgruppen for dette 

prosjektet (Helsedirektoratet 2013a). Rapporten er en effektevaluering utarbeidet av Oslo 

Universitetssykehus. Det bemerkes i denne rapporten fra Oslo Universitetssykehus at analysene 

er forløpige, og at resultatene kan komme til å endre seg når mer data er analysert. Jeg vurderte 

likevel rapporten som svært god på en rekke områder i forhold til annet tilgjengelig materiale om 

JMO. Rapporten fra Oslo Universitetssykehus var oppdatert og gav god innsikt på flere områder i 

forhold til annet tilgjengelig materiale. 
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2.3 Pålitelighet og troverdighet 

Som nevnt i innledningen så har jeg også brukererfaring og arbeidserfaring fra feltet. Jeg 

følte dermed at jeg ut fra hensyn til pålitelighet og troverdighet, måtte vurdere om tema og 

problemstilling kunne bli for farget av mine holdninger til feltet. Det å undersøke noe som man 

kjenner fra før har både fordeler og ulemper. Fordelene med å studere noe man kjenner fra før 

kan være at man har med seg både engasjement og innsikt i forhold til tema. Dette innebar 

spesifikt for eksempel at jeg ganske raskt kunne ramme inn tema i forhold til nasjonal 

strategiplan for arbeid og psykisk helse (Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og 

Omsorgsdepartementet 2007). Jeg hadde også en forkunnskap slik at jeg kunne vurdere om kilder 

i forhold til sykdom var relevant, eller om jeg måtte vurdere andre kilder i forhold til sykdom. 

Ulempen ved å studere noe man kjenner fra før kan være at man kan ha utviklet "blinde flekker", 

og at man bærer med seg en forforståelse om hvordan ting er (Jacobsen 2010, s. 22). Faren med å 

skrive om noe som man er knyttet til gjennom arbeid og egne erfaringer, er at oppgaven kan bli 

for farget av mine holdninger og verdier i forhold til tema. Jeg har prøvd å motvirke dette 

gjennom hele tiden å forholde meg strukturert til kilder og litteratur om motivasjon og metodisk 

støtte til arbeid. Jeg har prøvd å holde en refleksiv distanse gjennom strukturert å bruke kilder og 

litteratur når jeg drøfter tema. Refleksiv distanse har også vært et tema i veiledning, og veiledning 

har i noen tilfeller blitt brukt for å motvirke at oppgaven skulle bli farget av mine holdninger. 

Min nærhet til arbeid og psykisk helse er av en mer generell karakter. Jeg har ikke arbeidet 

spesifikt i de aktuelle metodene for støtte til arbeid som er brukt i oppgaven. Jeg har heller ikke 

vært bruker i noen av disse metodene for støtte til arbeid. Jeg har av hensyn til pålitelighet og 

validitet valgt å være åpen om forhold knyttet til min person og mitt arbeid. 
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3 Teori 

I dette kapittelet vil jeg gå gjennom konkret teori om motivasjon og teori om to metoder for støtte 

til arbeid. Teori og metodene vil videre drøftes i kapittel 4. 

3.1 Hva er motivasjon? 

Motivasjon sier noe om hva som er forutsetningene for, eller årsaken til at vi handler som 

vi gjør.  I Store norske leksikon (2012) er motivasjon beskrevet som en "Samlebetegnelse for de 

faktorer som setter i gang og som styrer atferden..." . Det inneholder da gjerne en 

energikomponent, samtidig som det sier noe om hvilken retning atferden har (ibid). Selv om 

motivasjon er et begrep som kan virke utydelig, og som noen kanskje vil tenke er vagt og lite 

konkret, så har uttrykket en lang tradisjon i litteratur innen psykologifeltet (Bjerke og Svebak 

2001, s. 78).  

Innen psykologi som felt kan man finne flere ulike perspektiver og syn på hva motivasjon 

er. Veldig grovt kan vi dele disse perspektivene inn i to grupper. En gruppe vektlegger "ytre 

motivasjon", og en annen gruppe vektlegger "indre motivasjon". Denne inndelingen i indre og 

ytre motivasjonsteorier kan vi trekke tilbake til gammel filosofisk psykologi der man kan:  

"...skille mellom voluntaristiske motivasjonsteorier, som forklarer menneskelige 

handlinger ved å vise til en hypotetisk viljekraft, og hedonistiske teorier, som sier at både 

mennesker og dyr velger sine handlinger ut fra prinsippet om å oppnå lyst og unngå 

smerte." (Store norske leksikon 2012). 

Den ene gruppen er altså opptatt av hvordan atferd endres gjennom betingelser som vi kan 

finne i miljøet (Bjerke og Svebak 2001, s. 21). Ut fra et slikt perspektiv vil man gjerne stille seg 

kritisk til at det finnes noen indre "kraft", eller at mennesket har en indre struktur som gjør oss 

predestinert til en utvikling i en gitt retning (Deci og Ryan 2002, s. 3). Holden (2010, s. 60) 

skriver at private hendelser som tenking og føling i atferdsanalyse ikke benektes å være 

motivasjonelle årsaker. Tanker og følelser kan være motivasjon for handling hvis de er reelle, 

men de anses likevel bare som et ledd i en mer grundigere forklaring av motivasjonelle årsaker. I 

atferdsanalyse vektlegges det at endelige årsaker er å finne i miljøet, og at en fullstendig 

forklaring om motivasjon kan ikke gjøres uten å vise til ytre årsaker (ibid). 
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Blant de andre hovedretninger innen psykologi, kan vi innen flere perspektiver finne ulike 

måter å forklare motivasjon for handling med utgangspunkt i indre prosesser. Årsaken til at 

mennesket ser ut til å utvikle seg i en bestemt retning, kan man finne i grunnleggende behov hos 

mennesket. I biologisk psykologi vil man da vektlegge f eks behov for søvn, mat og drikke. 

Psykodynamisk teori vil vektlegge følelsesmessige reaksjoner, og at mennesket søker å løse 

konflikter og spenninger knyttet til indre drifter (Bjerke og Svebak 2001, s. 25). Deci og Ryan 

(2002, s. 3) beskriver hvordan man historisk har sett på mennesket som om det drives mot nye 

utfordringer. Vi ønsker å bruke våre evner, samt synliggjøre vår kapasitet og potensial (ibid). Vi 

har altså en ide om at mennesket ser ut til å ønske å sosialisere seg inn i våre samfunn og 

kulturelle fellesskap. Denne retningen i det enkelte menneskets vekst og utvikling forklares i 

humanistisk psykologi som vårt behov for selvaktualisering. Selvaktualisering har sammenheng 

med grunnleggende psykologiske behov, utviklingen av et selv, og hvordan mennesker søker en 

opplevelse av sammenheng (coherance) og tilhørighet. Vi søker å utvikle vårt potensial gjennom 

våre evner, og integrere våre sosiale normer, fordi vårt selv søker mot en tilstand av sammenheng 

og "harmoni" (ibid). 

En måte å se på motivasjon på er at man kan si at mennesket ikke er styrt enten av ytre 

motivasjon, eller av indre motivasjon, men at vi beveger oss på et kontinuum mellom de to. Noen 

ganger handler vi ut fra ytre krav, normer eller belønning. Andre handlinger kan være mer preget 

av indre motivasjon (Deci og Ryan 2002, s. 16-17). Ofte kan det være en kombinasjon av de to. F 

eks kan man si at motivasjon for å arbeide både kan forklares ut fra indre behov i forhold til 

selvaktualisering, samtidig som det tilfredsstiller ytre "krav" og normer, og - ikke minst, vi blir 

belønnet for det. Det er heller ikke gitt at motivasjon internaliseres av seg selv. Den er avhengig 

av forhold i miljøet, og kan forandres hvis betingelser i miljøet forandrer seg (Owren og Linde 

2011, s. 124). 

3.2 Hvordan er motivasjon forskjellig mellom ulike brukergrupper? 

Norvoll (2011, s. 9) skriver en del om hvordan arbeidsidentitet kan være ulikt mellom 

ulike diagnosegrupper. Arbeidsidentitet blir hos Norvoll (2011, s. 9) bruket som begrep på hva 

arbeid betyr for brukere. Av den grunn tolker dette begrepet i oppgaven i forhold til teori om 

selvaktualisering, og at det da har sammenheng med motivasjon (Deci og Ryan 2002, s. 3). Selv 

om et slikt utgangspunkt med fokus på diagnoser som sagt kan være problematisk, så kan disse 
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sammenligningene gi et bilde av hvordan brukere forholder seg til arbeid, og om hvordan 

motivasjon er ulikt mellom mennesker. Det Norvoll (2011, s. 9) fant i sin studie var at personer 

med schizofreni eller psykoselidelser hadde en sterkere arbeidsidentitet målt mot mennesker med 

angst og depresjon. En kan spekulere mye hvorfor det er slik. Kan det være lært gjennom 

behandling fordi den faglige tilnærmingen er ulik i forhold til de to diagnosegruppene? Kanskje 

er det slik at mennesker med angst fokuserer mer på barrierer som hindrer dem i å komme ut i 

arbeid? Som vi skal se senere i oppgaven så kan selvtillit være et hinder for å komme tilbake i 

jobb. Kanskje mennesker med depresjon skaper seg et pessimistisk bilde av mulighetene for å 

lykkes? Eller at man har pessimistiske selvinstruksjoner som sier at dette er noe jeg ikke klarer, 

eller dette vil bare gå galt? Forskning antyder at for mennesker med depresjon er det en stabil 

reduksjon av symptomer og behandling, en endring av de pessimistiske tankene, som er nøkkelen 

for at man skal kunne stå i arbeid over tid (Sosial- og Helsedirektoratet 2005, s 18). Dette er 

muligens ikke like sentralt hos mennesker med schizofreni eller psykoseproblematikk. 

Tanken bak denne sammenligningen er å prøve å vise at det kan virke som om personer 

med schizofreni og psykoseproblematikk kan ha en relativt sterk uttalt motivasjon for å komme 

tilbake i arbeid. Mueser, Salyers, & Mueser (2001 s. 287) viser tall der mellom 53 % og 60 % av 

personer med schizofrenidiagnose som i denne studien ikke er i lønnet arbeid når de blir spurt, 

uttrykker ønske om å jobbe. Denne uttalte motivasjonen for arbeid står i kontrast til det faktum at 

mange med alvorlig psykiske helseplager ikke har lønnet arbeid som viktigste inntektskilde. 

Helle og Gråwe (2008) viser at det har vært en nedgang i antall personer med schizofreni som 

hadde lønn som hovedinntektskilde fra 11 % i 2000, til 5 % i 2004. Vi ser at på tross av økt 

satsing på arbeid gjennom arbeidslinjen og opptrappingsplanen for psykisk helse (se St.prop. nr. 

63 Helse- og Omsorgsdepartementet 1997 - 1998), så har ikke det ført til økt sysselsetting for 

gruppen i denne perioden mellom 2000 og 2004, tvert imot. 

3.3 Motivasjon med utgangspunkt i Self-determination theory (SDT) 

Self-determination theory, slik den har blitt definert av Deci og Ryan (2002) prøver å kombinere: 

1. Teoriene på den ene siden som hevder at mennesket har en iboende tendens eller struktur 

som driver oss mot selvaktualisering og inkludering i våre kulturelle normer og fellesskap 

(organismic theory) (Deci og Ryan 2002, s. 8). 
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2. Teoriene på den andre siden som sier at hvis man skal si noe om utvikling av atferd så må 

man se på betingelsene (contingencies) i miljøet, altså hvilken atferd vi belønner og 

hvilken atferd som gir ubehag (dialectical theory) (Deci og Ryan 2002, s. 8). 

SDT tar utgangspunkt i at det finnes en tendens hos mennesket i forhold til utvikling av et 

selv, eller en indre struktur. Dette gjelder både en iboende tendens mot selvregulering, og en 

utvikling mot regulering, eller integrering av sosiale normer i interaksjon med andre mennesker 

(Deci og Ryan 2002, s. 5). Samtidig sier man at denne utviklingen er ikke noe vi kan ta for gitt. 

Utviklingen er avhengig av forhold i miljøet. Mennesket er altså ikke determinert til en slik 

"positiv utvikling". 

Teorien hevder at mennesket har tre grunnleggende psykologiske behov (ibid, s 7-8). Disse 

behovene er: 

1. Autonomy. En opplevelse av at vi selv er opprinnelsen for våre handlinger. Et behov for 

ikke å oppleve at vi er styrt utenfra, men at vi selv er handlende aktører. 

2. Competence. En følelse av selvtillit, og at vi lykkes i vår samhandling med våre 

omgivelser. Både i forhold til resultat og prosess. Mennesket søker da naturlig 

utfordringer for å utvikle denne opplevelsen. Dette er da ikke en egenskap, men heller 

opplevelsen av å lykkes med å bruke våre evner. 

3. Relatedness. Vi har behov for sosialt samvær utover det å dekke fysiologiske behov (f eks 

sex). Vi har behov for å føle tilhørighet i en gruppe, eller et fellesskap som er større enn 

oss selv (ibid). 

For at mennesket skal utvikle seg i denne retning, så må vi altså legge til rette 

miljøbetingelser slik at disse psykologiske behovene blir dekket. Da støtter vi opp om ønsket 

atferd og en tendens hos mennesket mot psykologisk vekst og utvikling av et integrert selv. 

Motivasjon står svært sentralt i SDT og knyttes i svært stor grad til psykologiske behov, 

og hvordan betingelser i miljøet virker på disse behovene. Motivasjon beskrives i SDT på et 

kontinuum mellom amotivation (AM), ulike grader av extrinsic motivation (EM) til intrinsic 

motivation (IM) (Ryan og Deci 2002, s. 16) (Fig. 1). Extrinsic og intrinsic motivation vil i 

oppgaven oversettes til indre og ytre motivasjon. Forkortelsene IM og EM vil også i stor grad bli 
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brukt. Amotivasjon, umotivert og forkortelsen AM vil bli brukt om amotivation. 

Fig 1. Self-Determination kontinuum (Deci og Ryan 2002, s. 16): 

 

 

Amotivasjon er når man handler uten egentlig å ha noe ønske om å handle slik (Deci og 

Ryan, s. 17). Årsakene til amotivasjon kan være at man ikke ser at man oppnår noen belønning, at 

man ikke føler at man lykkes med det man gjør, eller at man ikke liker hverken aktiviteten eller 

resultatet (ibid). Denne modellen (Fig. 1) (Deci og Ryan 2002, s. 16) viser ulike grader av EM, 

som da beskrives som ulike grader av ytre regulert atferd, og økende grad av internalisering av 

atferd. Atferd beskrives på et kontinuum mellom bare ytre regulert atferd på den ene siden, til at 

atferden i økende grad vurderes og integreres i forhold til egne verdier, preferanser og mål (ibid, 

s. 17-18). Likevel så anses alle disse stadiene som grader av ytre regulert atferd og EM. IM 

beskriver til slutt indre regulert atferd og motivasjon, hvor man handler ut fra egen interesse, og 

fordi atferden er belønning i seg selv. IM anses som et ideal på den måten at konsekvensene og 

resultatet er prototypen av autonom, self-determined atferd og motivasjon (ibid, s. 17).  

 

En sentral del av motivasjonsteori med utgangspunkt i SDT, er at motivasjon har 

konsekvenser (Deci og Ryan 2002, s. 52). En person i en arbeidssitasjon som er indre motivert i 

forhold til arbeidet vil potensielt konsentrere seg mer, ha mer utholdenhet og ha mer utbytte av 

arbeidet enn en person som er umotivert (ibid). En umotivert person som verken liker arbeidet 

eller ser noen gevinst ved arbeidet, vil kanskje til slutt slutte i tiltaket. Disse konsekvensene i 

SDT beskrives som: ”Concequences are decreasingly positive from intrinsic motivation to 

amotivation” (Deci og Ryan 2002, s. 53). 
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Senere i oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i disse teoriene om motivasjon og drøfte hvordan man 

forholder seg til motivasjon i to ulike varianter av metodisk støtte til arbeid. 

3.4 Metodisk støtte til arbeid 

De to metodene jeg har valgt å se nærmere på i oppgaven er Individual Placement and 

Support (IPS), og Jobbmestrende oppfølging (JMO). Begge disse metodene har fått økende fokus 

i Norge i forbindelse med Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet 2007). Likevel er det etter min 

vurdering sannsynlig at IPS ville fått oppmerksomhet i Norge uavhengig av arbeidet i Nasjonal 

strategiplan for arbeid og psykisk helse, fordi det har vert økende fokus på metoden i 

internasjonal forskning (se Rinaldi et al., 2008). 

3.5.1 Individual Placement and Support (IPS) - sosial integrering og 

skreddersøm 

IPS har blitt vurdert i norske gjennomganger av internasjonal forskning (Schafft 2009, s. 

55, Sosial og Helsedirektoratet 2005) som lovende strategi og metode i arbeid med mennesker 

med psykiske helseplager. Flere studier underbygger effekt av IPS som svært god målt mot andre 

intervensjoner (Rinaldi et al. 2008, Sosial- og Helsedirektoratet 2005), når utfallsmål er å komme 

tilbake i ordinært lønnet arbeid. Schafft (2009, s. 56) ser metoden som en variant innenfor 

gruppen av metoder som kalles supported employment (SE) og at den dermed har flere 

fellestrekk med det som kalles Arbeid med Bistand (AB). 

IPS har ved seg en grunntanke om at ethvert menneske uavhengig av diagnose vil kunne være i 

stand til å jobbe såfremt vi 

a. Finner et arbeid og en arbeidsplass som "matcher" den enkelte, og- 

b. Vi gir den støtten den enkelte trenger for å stå i denne jobben. 

IPS tar også utgangspunkt i det ordinære arbeidsliv som arena for arbeidsintegrering, og 

stiller seg dermed som en motsetning til et mer tradisjonelt syn på arbeidsrehabilitering med 

arbeidsforberedelse og skjermede, tilrettelagte arbeidsplasser som arena (Rinaldi et al. 2008, s. 

50, Schafft 2009, s. 49). Dette har nok vært en av de mest tydelige endringene på feltet de siste 
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årene, der man grovt kan dele inn tiltakene mellom den tradisjonelle metoden, som vektlegger 

arbeidsforberedelse og trening på skjermede arenaer (train - place), i motsetning til de tiltak som 

vektlegger en integrert tilnærming med støtte til mennesker i det ordinære arbeidsliv (place - 

train) (Schafft, s. 49). 

Samtidig ser man i IPS det som helt sentralt å legge brukernes egne preferanser og ønsker 

til grunn hvis man har tanker om å nå mål i forhold til selvstendighet og inkludering (Rinaldi et 

al. 2008, s. 51). Noe av utgangspunktet og grunnlaget for IPS er en forforståelse av at den støtten 

som tidligere er gitt kan bære preg av for lave forventninger til hva brukere kan klare. Hos 

Rinaldi et al. (2008, s 51) finner vi forklaringer på en modell for hvordan helsearbeideres lave 

forventninger til hva brukerne kan klare, og overdrevne vurderinger av hvilke følger 

arbeidsintegrering vil få for arbeidsgivere, kan bli en barriere for mennesker med psykiske 

helseproblemer som ønsker å komme tilbake i jobb (Fig. 2).  

 

Fig 2. Sirkel av lave forventninger (Rinaldi og Perkins 2005 i Rinaldi et al. 2008, s 51): 
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Funn fra et distrikt i London viser at 44 % av personer med psykiske helseplager som var 

i lønnet arbeid da de ble spurt, hadde blitt rådet av sine hjelpere til ikke å jobbe (Rinaldi og Hill 

2000 i Rinaldi et al. 2008, s 51). Om disse tallene er overførbare til norske forhold er usikkert, 

men likevel så varsler de at lave forventninger fra helsearbeidere kan være et hinder for i 

utgangspunktet motiverte brukere som ønsker å komme tilbake i jobb. 

 

Med en slik forforståelse ses det på som en del av IPS å trene brukeres self efficacy for at 

man skal lykkes med å få folk tilbake i jobb (Rinaldi et al. 2008, s. 55). Self efficasy knyttes først 

og fremst til Albert Banduras teorier om læring og prestasjonsforventninger (Imsen 2005, s. 465). 

Self efficacy kan ses på som motsatsen til modellen fra Rinaldi et al. (2008, s. 51) som er knyttet 

til konsekvensene av lave forventninger. Self efficacy hos Bandura handler om forventninger til 

om vi skal klare de handlingene vi tar sikte på å gjennomføre, samt forventninger om resultat av 

disse handlingene (Imsen 2005, s. 466). Begrepet kan kanskje oversettes til norsk som 

mestringsforventninger (ibid). Bandura er mest kjent for sin teori om modell- og 

observasjonslæring, og modellæring spiller en vesentlig rolle i forståelsen av self efficacy (ibid). 

Self efficacy peker på motivasjonsmuligheter gjennom hjelperes oppmuntring og støtte av 

prestasjonsforventninger hos brukere. På den måten er ikke brukere alene overlatt til egne 

vurderinger av egen prestasjon, og prisgitt egne tolkinger av suksess og nederlag (Imsen 2005, s. 

467). 

 

Selv om fokuset i IPS først og fremst rettes mot brukernes self efficacy, så ser vi her 

hvordan self efficacy, og prestasjonsforventninger generelt i psykologi, har direkte sammenheng 

med forhold knyttet til motivasjon (Imsen 2005, s. 467).  

 

3.5.2 Jobbmestrende oppfølging (JMO) med kognitiv trening eller støtte til arbeid 

ved hjelp av kognitiv atferdsterapi (CBT) 

 

Jobbmestrende oppfølging (JMO) er et forsknings og utviklingsprosjekt som ble satt i 

gang i regi av Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse (Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet 2007). Prosjektet er rettet mot 

mennesker med alvorlig psykisk helseplager, og behov for langvarig koordinert hjelp. En av 
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målsetningene for prosjektet er å utarbeide felles kunnskap for arbeidets betydning for psykisk 

helse (Helsedirektoratet 2013a, s. 2). 

 

Deltagerne i prosjektet jobber på ordinære arbeidsplasser, samtidig som de parallelt får en 

oppfølging i form av behandling eller trening. Støtten som gis er symptomorientert og 

mestringsorientert (Steihaug og Harsvik 2009, s. 9), og man bærer med seg en tanke om at 

parallellitet i behandling og støtte til arbeid kan være en konstruktiv måte å tenke forløp på. Man 

knytter da arbeidskonsulenter (NAV) med annet personell (Helle og Gråwe 2008). 

 

Det kan virke som om den støtten som er blitt gitt har hatt litt ulik karakter i den første 

fasen av prosjektet hvor psykoedukasjon var vektlagt, men at det nå er gått inn i en klar todeling i 

den metodiske tilnærmingen. En gruppe fordelt over 3 ulike grupper på ulike steder i landet får 

kognitiv trening som oppfølging. En annen gruppe fordelt over 3 ulike grupper på ulike steder i 

landet får støtte med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi (CBT) (Helsedirektoratet 2013s, s. 2). 

 

CBT har mer og mer kommet inn i rehabilitering av mennesker med schizofreni og 

psykoselidelser (Helsedirektoratet 2013a, s. 5), og har vist god effekt i forhold til gruppen 

(Tarrier og Wykes 2004 i Helsedirektoratet 2013a, s. 5, Turkington et al. 2004 i Helsedirektoratet 

2013a, s. 5). Man tar i CBT utgangspunkt i hvordan feiltolkning av informasjon og objekt kan 

være med å opprettholde vrangforestillinger og hallusinasjoner (Helsedirektoratet 2013a, s. 5). 

 

Noen fokus i CBT for denne gruppen er blant annet psykoedukasjon og opplæring, gjerne 

i forhold til expressed emotion (ee) i familier (Helsedirektoratet 2013a, s. 5). Familier med høy 

ee, som f eks mye uttalt kritikk og korrigering av atferd hos bruker fra pårørende, anses som 

ugunstig for forløp i en stress/sårbarhets forståelse av schizofreni. Sosial ferdighetstrening i CBT 

kan være i forhold til f eks å kunne ha naturlig blikkontakt, kunne presentere seg på adekvate 

måter, konversere og skifte perspektiv i samtaler (Helsedirektoratet 2013a, s. 5). Atferden trenes 

gjennom modellæring, rollespill og hjemmeoppgaver (ibid). Eksponering brukes også i forhold til 

f eks vrangforestillinger (eks: terapeut sitter på bussen sammen med "Arne" og sier: la oss sette 

oss litt nærmere, og sjekke ut om det er riktig det du sier at de som sitter der fremme på bussen 

snakker om deg). Dette er noen eksempler av hva CBT kan inneholde, og er absolutt ikke 
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utdypende. 

 

Kognitiv trening tar utgangspunkt i kognitiv svikt som grunnforståelse av schizofreni og 

psykose, og treningen kan bestå av f eks PC programmer med øvelser, trening av hukommelse og 

oppmerksomhet (Helsedirektoratet 2013a, s. 6). 
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4 Resultater og drøfting 

 

 Jeg vil i dette kapitellet om drøfting og resultater sammenligne IPS og JMO for å se 

forskjeller og likheter mellom de to metodene. Jeg vil også i dette ta utgangspunkt i teori om 

motivasjon og SDT i kapittel 3, og drøfte problemstillingen med tanke på motivasjon og 

mestringsforventninger i IPS og JMO. 

 

4.1 Likheter og ulikheter mellom IPS og JMO 

 

4.1.1 Likheter mellom IPS og JMO 

 

De tallene vi har viser god effekt fra begge intervensjonene. Effekt fra IPS er godt 

dokumentert gjennom norsk og internasjonal forskning (Rinaldi et al. 2008, Helle og Gråwe 

2008, Sosial- og Helsedirektoratet 2005).  Forløpige tall fra evaluering av JMO viser at hele 77 % 

av gruppen på 150 personer var i en eller annen form for arbeid ved endt intervensjon. 17 % 

hadde arbeid ved intervensjonens start. 45 % hadde enten ordinært lønnet arbeid eller var lønnet 

gjennom NAV tiltak i det ordinære arbeidslivet ved intervensjonens slutt (Helsedirektoratet 

2013a, s. 2-3). 

 

En av de viktigste likhetene mellom IPS og JMO er at begge tilnærmingene fokuserer på 

det vanlige arbeidsliv som arena for arbeid. Der finnes i dag en rekke studier som underbygger at 

en slik integrert tilnærming har bedre effekt i forhold til utfallsmål om å komme tilbake i ordinært 

arbeid, enn en mer tradisjonell tilnærming med skjermede tilrettelagte tilbud og arbeidstrening 

(Helle og Gråwe 2008, Rinaldi mfl 2008, s. 52). Jeg vil likevel i denne sammenhengen påpeke at 

man her måler først og fremst i forhold til dette ene utfallsmålet, og de positive konsekvensene av 

dette utfallsmålet og en slik integrert tilnærming (Rinaldi et al. 2008, s 52). Som vi har sett så kan 

brukere selv ha flere andre mål i tillegg til å komme tilbake i jobb, når de velger å delta i 

metodisk støtte til arbeid (Steihaug og Harsvik 2009, s 39). Andre mål brukere kan ha i tillegg til 

å komme tilbake i jobb kan være å skape struktur på dagene, og at tilbudet er med å motvirke 

isolasjon (ibid). 
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En annen likhet mellom IPS og JMO er at man i begge metodene vektlegger å støtte opp 

om brukeres egne mestringsforventninger i integreringsprosessen. Dette er etter mitt syn 

sammenlignbart mellom de to ulike metodene selv om man har forskjellig teoretisk rammeverk. I 

IPS vektlegges self efficacy som motvekt til et pessimistisk syn på hva brukere kan klare (Rinaldi 

et al. 2008, s. 51). Man ønsker å bygge selvtillit i forhold til arbeid (ibid, s. 53), i motsetning til 

definere hva brukerne ikke klarer. I JMO er mestringsforventninger kanskje ikke like uttalt, men 

støtten man gir både gjennom kognitiv trening og CBT vil potensielt kunne støtte opp om 

brukeres egne mestringsforventninger. I kognitiv trening trenes ferdigheter i forhold til 

hukommelse og oppmerksomhet (Helsedirektoratet 2013a, s. 6), som kan bygge opp om 

mestringsforventninger. I CBT trenes sosiale ferdigheter (Helsedirektoratet 2013a, s. 5), og man 

ønsker å endre ulike tankemønstre, som igjen potensielt kan støtte opp om brukeres egne 

mestringsforventninger. 

 

En siste likhet mellom de to metodene, er at man både i IPS og JMO fremhever verdien 

av tett samarbeid mellom ulike hjelpere og hjelpeinstanser i oppfølging av deltagerne. Man 

kopler sammen arbeidskonsulenter med annet personell (Rinaldi et al. 2008, s. 53, 

Helsedirektoratet 2013a, s. 8) 

 

4.1.2 Ulikheter mellom IPS og JMO 

IPS og JMO har mange likhetstrekk, men samtidig også flere ulikheter. IPS bygger på en 

utarbeidet manual for arbeidsintegrering (Helle og Gråwe 2008), mens man i JMO prøver ut kjent 

behandlingsmetodikk konkret i forhold til støtte til arbeid. JMO trekker med seg verdien av 

kunnskapen og resultatene fra SE og IPS. Samtidig så vektlegges oppfølgingsbehovet i større 

grad enn i IPS, og JMO kombinerer arbeidsintegrering med behandlingsmetodikk i form av CBT 

eller kognitiv trening (Helsedirektoratet 2013a, s. 7). I motsetning til IPS har man i JMO i langt 

større grad formalisert og konkretisert innholdet i den støtten man gir. 

Den viktigste forskjellen mellom IPS og JMO er at man i IPS ikke trener konkrete 

ferdigheter på samme måte som i JMO. ”The primary goal is not to change the individual, but to 

find a natural match between the individual’s strengths and experiences and a job in the 
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community” (Rinaldi et al. 2008, s 52). Selv om man også i IPS er opptatt av å bygge støttende 

team rundt brukerne, så er den støtten man gir ikke like formalisert i form av en konkret 

metodikk. I IPS fokuserer man mer på selve jobbsøkingsprosessen, og støtte som er avgrenset til 

arbeidssituasjonen (Rinaldi et al. 2008, s 53), uten at det er trening av ferdigheter slik som i JMO. 

Støtten i IPS handler mer om at man støtter opp om brukernes egen motivasjon, samt at man 

støtter opp om brukernes self efficacy. 

En annen viktig forskjell mellom de to metodene er at fokuset på brukernes egne 

preferanser og ønsker vektes noe ulikt mellom de to metodene. I IPS er dette et svært viktig, og 

fremhevet tema. Man tar utgangspunkt i at det er mye å tjene på å fremheve brukernes egne 

ønsker og preferanser i forhold til arbeid (Rinaldi et al. 2008, s. 53). Dette betyr ikke at man ikke 

legger brukeres egne ønsker til grunn også i JMO, men etter min vurdering synes å vekte det ulikt 

målt mot det samme fokuset i IPS. 

En annen vesentlig forskjell mellom de to metodene er ulike inngangskriterier for å kunne 

delta i prosjektene. I IPS jobber man ut fra at enhver, uavhengig av diagnose eller andre forhold 

ved bruker, kan implementeres i IPS så lenge bruker er motivert for å jobbe. I JMO blir brukere 

screenet på forhånd, og der finnes flere ekslusjonskriterier i forhold til IQ, vold og suicidfare, 

rusmiddelbruk og ervervet hjerneskade (Helsedirektoratet 2013a, s. 11-12). 

 

4.2 Hvilke bekymringer kan man ha i forhold til motivasjon og 

mestringsforventninger i integrert tilnærming? 

 

På tross av kunnskapen man har i forhold til effekt av IPS og JMO, kan man likevel ha 

noen bekymringer og forbehold i forhold til motivasjon og mestringsforventninger i en slik 

integrert tilnærming? Hos Rinaldi et al. (2008, s. 55) er slike bekymringer beskrevet som: “fears 

and concerns of care coordinators and psychiatrists”. Som vi har sett tidligere så bygger man 

IPS på en analyse om at man tradisjonelt overfor mennesker med schizofreni og psykoselidelser 

har stilt for lave forventninger i forhold til arbeid. Konsekvensen av dette er lavere self efficacy 

og lavere motivasjon. Kan det likevel være slik at man gjennom et fokus på integrert tilnærming 

nå har for høye forventninger, og hva er i så fall faren med det? En av bekymringene som nevnes 

hos Rinaldi et al. (2008, s. 55) er at med høyere forventninger så risikerer vi å sette i gang tiltak 
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hvor brukerne går på nederlag i forhold til hva de kan klare. Man ønsker ikke å utsette mennesker 

for nederlag som kan føre til at man mister motivasjon i forhold til arbeid. 

Schizofreni og psykoselidelser forstås som nevnt ut fra en stress/sårbarhetsmodell av 

forløp og muligheter for bedring. Kan integrering av gruppen i et konkurransepreget arbeidsliv 

med høye krav til individuell selvstendighet og kompetanse virke negativt inn på 

symptombedring og sykdomsforløp? Helsedirektoratet rapport (2013a, s. 23) avkrefter i grunn 

bekymringer om at personer med schizofreni og psykoselidelser er for syke til å jobbe, eller at 

gruppen ikke vil tåle arbeidslivets krav.  

Disse ulike bekymringene kan man ha både i forhold til IPS og for JMO som begge er 

integrerte tilnærminger. Kanskje gjelder de likevel mest for IPS der arbeidsintegrering står 

sterkest, og støtte og oppfølging ved siden av arbeid ikke er like omfattende som i JMO. 

 

4.3 Hvordan forholder man seg til motivasjon og mestringsforventninger i IPS og 

JMO? 

 

Det kanskje mest sentrale vi kan trekke ut av teorien om motivasjon i SDT er 

konsekvensene av å bevege mennesker mot IM som et idealtypisk mål. En slik prosess og 

bevegelse har sammenheng med om vi opplever at vår atferd er ytre regulert, eller om handling 

oppleves som indre motivert. Ytre kontroll kan svekke indre motivasjon. Noen eksempler på ytre 

kontroll kan være trusler om straff eller negative konsekvenser, tidsfrister, overvåkning eller at 

andre definerer mål for oss (Deci og Ryan 2002, s. 12). 

Ut fra teori om IPS og JMO er det lite i noen av disse teoriene som bærer preg av ytre 

kontroll. Likevel vektlegger man i teori om IPS å oppmuntre motivasjon og interesse på en annen 

måte enn i JMO. Med et utgangspunkt om å støtte opp om selvbestemmelse og autonomi i IPS, 

kan man støtte opp om indre motivasjon hos deltagerne. I JMO så trener man ulike ferdigheter. 

Slik trening kan oppleves som ytre regulering. Den samme trening i JMO kan også oppleves som 

støtte og hjelp, og dermed bygge opp om indre motivasjon.  

Ose et al. (2009, s 16) viser til hvordan negative oppfatninger av mennesker med psykiske 

helseplager kan medføre konsekvenser i form av redusert lønn, redusert ansvar, økt kontroll fra 



 32

arbeidsgiver og kollega. Hverken IPS eller JMO har etter min vurdering av teori, verktøy for å 

endre slike forhold på de ulike arbeidsplassene. Noen av disse ytre faktorene kan føre til at 

deltagerne opplever å bli ytre regulert, eller i verste fall bli umotivert i forhold til jobben. 

4.4 I hvilken grad støtter man opp om competance, autonomy og relatedness i 

JMO og IPS? 

Indre motivasjon som tilstand har sammenheng med grunnleggende psykologiske behov 

som i SDT defineres å være autonomy, competence og relatedness (Deci og Ryan 2002, s. 14). 

4.4.1 Competence 

Både i IPS og i JMO støtter man opp om deltagernes behov for competance. Selv om det 

teoretiske grunnlaget mellom de to metodene er forskjellig, så er det sannsynligvis 

sammenlignbart. I IPS vektlegger man begrepet self efficacy, man peker på konsekvenser av lave 

forventninger til hva brukere kan klare, og fremhever verdien av self efficacy hos brukergruppen. 

Også metodikk i JMO kan knyttes til mestringsforventninger. Kognitiv trening av hukommelse 

og konsentrasjon, eller sosial ferdighetstrening kan alle sies å være knyttet til prestasjon- og 

mestringsforventninger. Hvis deltagerne lykkes mer i sin samhandling med objekt og omgivelser 

i forhold til det man trener på, så vil det ut fra SDT kunne bidra til menneskers opplevelse av IM 

og EM. 

4.4.2 Autonomy 

Autonomy handler om selvbestemmelse, og at vi gjør ting ut fra egen interesse eller fordi 

aktiviteten er interessant i seg selv, er i SDT knyttet til IM. Også verdien av autonomy som vi 

finner i SDT kan vi finne igjen spesielt i IPS. Det regnes som et grunnleggende element ved IPS 

at man vektlegger brukernes egne ønsker når man hjelper dem å finne jobb (Rinaldi et al. 2008, s. 

53, Helle og Gråwe 2008). Uten at man konkret bruker et teoretisk rammeverk knyttet til 

motivasjon, så har man likevel et utgangspunkt som kan gi muligheter for at brukerne kan 

oppleve arbeid og integrering med større grad av IM. Dette perspektivet er ikke like vektlagt i 

teori om JMO. 
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4.4.3 Relatedness 

Relatedness har ikke fått den samme oppmerksomheten i forhold til å vurdere IM i SDT 

som autonomy og competece (Deci og Ryan 2002, s. 14). Likevel så finnes noe støtte i SDT for 

at mennesker utfører aktiviteter med høyere grad av IM hvis de får oppmerksomhet enn hvis de 

blir ignorert (ibid). Både i IPS og JMO vil hjelper og deltager jobbe sammen i trening, oppfølging 

eller støtte. På den måten kan man si at psykologiske behov om relatedness er ivaretatt i begge 

metodene. Deltagere i noen norske studier har også uttalt at arbeid motvirker isolasjon (Norvoll 

2009, Steihaug og Harsvik 2009, s. 39). Dette kan ha sammenheng med relatedness. 
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5 Konklusjoner 

Motivasjon har konsekvenser. Dette fremheves i teori om SDT. Med tanke på det kan 

man vurdere både i IPS og JMO nytten av å fokusere mer enn man nå gjør på motivasjon og 

verdien av at deltagere oppnår høyest mulig grad av indrestyrt motivasjon når de skal integreres i 

vanlig arbeid. 

Selv om effekt av disse ulike metodene virker å være nokså lik, så innebærer etter mitt 

syn forskjellene mellom de ulike metodene noen muligheter og konsekvenser. I IPS er man i 

større grad enn i JMO avhengig av at brukere er motivert når de blir deltagere. Denne 

sammenhengen mellom motivasjon og effekt beskrives på den måten at IPS er den mest effektive 

støtte til arbeid man kan gi for mennesker med psykiske helseplager, når de er motivert for å 

komme tilbake i jobb (Nystuen 2005 i Schafft 2009, s. 55). IPS har færre konkrete verktøy 

tilgjengelig hvis brukerne ikke er motivert for å arbeide, eller hvis motivasjon forandrer seg hos 

deltagerne gjennom arbeidsforholdet. I JMO har man i langt større grad konkretisert at 

motivasjon er et aktuelt fokus, og kan trenes i samarbeid med deltagerne. Man er dermed ikke på 

samme måte avhengig av at brukere er motivert for å jobbe. Motivasjon kan trenes og endres 

underveis. Det er ett av flere aktuelle fokus i den støtten man gir (Helsedirektoratet 2013a, s. 16). 

Det kan dermed være grunnlag for å si at hvis brukere er motivert for arbeid så passer IPS best 

som metode. Hvis brukere er mindre motivert for arbeid, men likevel ytrer ønske om å prøve ut 

metodisk støtte til arbeid, så kan JMO passe bedre. 

 

Noe av det viktigste vi kan lære av teori om motivasjon i SDT, er hvordan ytre regulert 

atferd ikke nødvendigvis vil gi de resultatene vi som hjelpere ønsker å oppnå. Dette er et 

perspektiv som ut fra tilgjengelig materiale om IPS og JMO er lite utforsket i disse metodene. 

Alle hjelpere som støtter mennesker med schizofreni og psykoselidelser i forhold til IPS og JMO 

kan potensielt undergrave IM ved at man regulerer atferd hos brukere. Bevisst holdning og 

refleksjon i forhold til konsekvenser av at man regulerer atferd kan være nyttig. Teoretisk 

kunnskap om motivasjon kan av den grunn styrke hjelpere som er knyttet til metodisk støtte til 

arbeid i IPS og JMO. 

IPS og JMO har lite konkrete verktøy til å endre forhold på de ulike arbeidsplassene til 
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deltagerne. I JMO fokuserer man på å trene ferdigheter hos individet som en støtte på siden av 

arbeidsforholdet. Hvis deltagere blir umotivert så kan årsakene til det; ytre regulering av atferd 

eller manglende støtte til psykologiske behov, være å finne ute på de ulike arbeidsplassene. Det 

kan vurderes om det er noe verdi i å ha en åpen dialog mellom hjelpere i JMO eller IPS og 

arbeidsplassene i forhold til å redusere konsekvensene av ytre regulert atferd og manglende 

motivasjon. 

I JMO finnes lite teoretisk rammeverk om verdien av selvbestemmelse, eller verdien av at 

brukernes egne ønsker og preferanser legges til grunn når man velger arbeidsplass for den 

enkelte. Man kunne her vurdere nytten av å fremheve og støtte opp om brukernes egne 

preferanser og ønsker i større grad enn det man allerede gjør. Dette er en sentral del i IPS, og man 

har godt dokumentert gjennom forskning hvordan det å støtte opp om selvbestemmelse og 

autonomi har verdi om man vil lykkes å integrere mennesker i ordinært arbeid (Rinaldi et al. 

2008, s. 53). 

Både i JMO og i IPS så støtter man opp om brukeres behov for competance. Slike 

prestasjons- og mestringsforventninger sammen med autonomi og selvbestemmelse anses i SDT 

som svært nøye knyttet til IM, som er prototypen av motivasjon vi ønsker å oppnå. 
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