
BACHELOROPPGAVE 2015 
 

 

 
 

  

Brukermedvirkning hos representanter i et 
brukerråd 

User involvement with representatives in a user 
council 

 
 

Utarbeidet av: 

Kandidatnummer 106 – Johan Ruben Hansen 

Kandidatnummer 118 – Tone Irene Auberg 

 

Fag: 

Bachelor i Vernepleie 

 

Avdeling: 

Avdeling for helse- og sosialfag 

 



BRUKERMEDVIRKNING HOS REPRESENTANTER I ET BRUKERRRÅD                                 2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Antall ord: 

 

10124 



BRUKERMEDVIRKNING HOS REPRESENTANTER I ET BRUKERRRÅD                                 3 
 

 

  

 

 

Abstract 

 

Intensjonen bak denne studien er å undersøke hvordan brukere, med ulik grad av psykisk 

utviklingshemming, føler at de har medbestemmelse og påvirkningsmulighet i sin egen 

arbeidshverdag. Brukermedvirkning har utviklet seg i det norske samfunnet over årtier: fra 

sentralinstitusjoner hvor brukere var isolert fra samfunnet og levde under enkle kår med svært 

få rettigheter og alternativer, til dagens regelverk hvor brukermedvirkning er hjemlet i lover 

og forskrifter.  

Studentene studerer hvordan brukermedvirkning ivaretas hos brukere som er med i et 

brukerråd ved et arbeids- og aktivitetssenter. Det er fem representanter i brukerrådet som 

deltar i studien.  

Studien blir gjennomført som en kvalitativ N studie i kategorien små studier med en induktiv 

tilnærming og et intensivt design. Data samles inn gjennom semi-strukturerte kvalitative 

intervjuer som består av spørsmål innenfor fire predefinerte kategorier: trivsel, 

aktiviteter/arbeidsoppgaver, inkludering og brukerråd. Resultatene transkriberes og det 

gjennomføres en innholdsanalyse av svarene under hver enkelt predefinerte kategori.  

Respondentene er positive når de beskriver sin arbeidshverdag. De daglige arbeidsaktivitetene 

bestemmes av teamleder, men brukerne får ytre ønsker om prefererte arbeidsaktiviteter og det 

individuelle tas hensyn til i den grad det er mulig ut i fra bedriftens mål om produksjon og 

ordretilgang. Arbeidsmiljøet er viktig, det sosiale samspillet og den muntre tonen mellom 

kollegaer er de trivselsfaktorene som er rangert høyest. Når det gjelder brukerrådet så blir 

respondentene hørt, de taler sine respektive avdelingers sak og de beskriver at de har store 

forventninger til daglig leder i henhold til oppfølging av aktuelle saker.  

 

Nøkkelord: Arbeids- og aktivitetssenter, psykisk utviklingshemming, brukermedvirkning, 

brukerråd. 
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Det norske samfunns historie, når det gjelder behandling av mennesker med psykisk 

utviklingshemming og andre diagnoser, har utviklet seg over årtier. Utviklingen har gått fra 

tanken om sentraliserte institusjoner, til dagens tankesett hvor man ønsker at mennesker med 

psykisk utviklingshemming og andre diagnoser skal kunne ha innflytelse og så høy 

medvirkning på sitt eget liv som mulig. 

Mennesker med psykisk utviklingshemming ble tidligere stemplet som «åndssvake», 

dette er i dag et svært stigmatiserende begrep, men dette var gjeldene terminologi i 

etterkrigstiden. Det ble oppført en sentralregister for åndssvake i 1948 og åndssvakeloven av 

1949 samt landsplanen for åndssvakeomsorgen i 1952 la premissene for behandlingen av 

denne brukergruppen. Behandlingen ble ofte karakterisert ved plassering på sentrale 

institusjoner hvor makt og tvang ofte var en del av hverdagen. Livskvaliteten for personene på 

institusjonene var svært ofte ikke verdsatt og mange døde tidlig. Ved Emma Hjorts hjem i 

Asker var gjennomsnittsalderen for død 22 år. Bymuseets vandreutstilling «Uhørte stemmer 

og glemte steder - fortellinger fra utviklingshemmedes historie» dokumenterer mange av disse 

historiene. (Bymuseet, 2009) 

Den første store motreaksjonen til denne behandlingen av mennesker med psykisk 

utviklingshemming fant sted i Danmark i 1959 da Niels Erik Bank-Mikkelsen definerte 

følgende målformulering i den danske åndsvakeloven av 1959: «å gi psykisk 

utviklingshemmende anledning til å leve et liv så langt opp til det normale som mulig». 

Denne intensjonen ble etter hvert gjeldene politisk ideologi i de skandinaviske landene og 

førte fram til definisjonen av normaliseringsprinsippet. Normaliseringsprinsippet var et 

tydelig paradigmeskifte i hvordan samfunnet så på personer med psykisk utviklingshemming. 

(Askheim, 2003, s.17)  

Normaliseringsprinsippet ble utviklet og konkretisert av Bengt Nirje i 1969, han 

knyttet begrepet til rettigheter innenfor normale levekår, normal døgnrytme og normal 

livssyklus. Den overliggende intensjonen var at mennesker med psykisk utviklingshemming 

og andre diagnoser heretter skulle ses på som fullverdige samfunnsborgere. I praksis betød 

dette at mennesker med psykisk utviklingshemming og andre diagnoser skulle få oppleve 

ulike aktiviteter på ulike arenaer, samt ha muligheter til ferie sammen med nær familie. Ved 

myndighetsalder skulle de få muligheten til å bo i egen bolig i sitt eget nærmiljø, ha kontroll 

over egne eiendeler, en normal økonomisk standard og kunne omgås det motsatte kjønn. 

Brukerne hadde rett til hjelp på sine egne premisser, dette for å bidra til en positiv utvikling av 

evner og ferdigheter slik at de kunne gjøre sine egne erfaringer som samfunnsdeltakere. 
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Intensjonen var ikke å «normalisere» brukeren etter en predefinert standard, men heller 

oppmuntre til selvbestemmelse hos den enkelte. (Askheim, 2003, s.18-24) 

Normaliseringsprinsippet var gjeldende standard på 1970- og deler av 80-tallet, men 

på begynnelsen av 1980-tallet utviklet det seg en ny idelogi kalt «Verdsetting av sosiale 

roller» (VSR). VSR bygger på Wolf Wolfenbergers forskning som beviste at mennesker med 

psykisk utviklingshemming og andre diagnoser svært ofte ble tildelt lave sosiale roller og ble 

ansett som avvikende og mindreverdige sammenlignet med resten av samfunnet. I lys av slike 

opplysninger ble normaliseringsprinsippet vanskelig å opprettholde da premissene for 

samfunnsdeltakelse hos brukerne ble endret. Lavt verdsatte roller førte til lavt verdsatte 

samfunnsborgere. (Askheim, 2003, s. 28-30) 

Hovedintensjonen bak VSR blir da todelt; man må forebygge stigmatisering i 

samfunnet, dette gjøres gjennom å utdanne og opplyse om personer med psykisk 

utviklingshemming og andre diagnoser. Det legges vekt på hvilke verdier denne gruppen 

tilbyr samfunnet. Man ønsker også å øke kompetansen og høyne det sosiale bildet til gruppen. 

Et annet viktig aspekt er rollemodeller, VSR fokuserer på at en lavt verdsatt gruppe må ha 

rollemodeller som er høyt verdsatte. Utover 1990-tallet møtte VSR motbør da idelogien ble 

for empirisk og fokus skiftet mer over på tilrettelegging og selvbestemmelse for personer med 

psykisk utviklingshemming og andre diagnoser. Dette utkrystalliserte seg i empowerment 

ideologien. (Askheim, 2003, s.50-51) 

Empowerment handler om at brukere selv skal kunne bestemme over sin egen hverdag 

og innholdet i sitt eget tjenestetilbud, dermed fungerer det på to dimensjoner; individ- og 

samfunnsdimensjon. Dette ble den rådende tankegangen på 1990-tallet og var en reaksjon på 

et stadig mer standardisert tjenestetilbud fra velferdsstaten. Empowerment baserer seg på en 

maktoverføring fra de «mektige til de avmektige», det ble også lagt stadig større vekt på juss 

og lovverk for å ivareta brukernes rettigheter. Empowerment la dermed grunnstrukturen for 

dagens tankesett; brukermedvirkning. (Askheim, 2003, s.124-125) 

De ulike idelogiene og utviklingsstadiene har ført frem til det rådende ideologiske 

tankesett i dagens helsevesen, brukermedvirkning. Brukermedvirkning er et overordnet 

premiss som ligger til grunn for behandling av brukere av helsetjenester i Norge. Det ble først 

introdusert i stortingsmelding 34, 1996-97 (Resultater og erfaringer fra Regjeringens 

handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre). «Med brukermedvirkning menes at 

de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på 

beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.» (Stortinget, 1997) 
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Premisset er nedfelt i nasjonal helseplan som ble lagt fram 6 oktober 2006: «Det er en 

overordnet målsetting for kommunenes helse- og sosialtjenester å bidra til å styrke 

enkeltmenneskers evne til å mestre tilværelsen og eget liv for de som har behov for slik hjelp. 

Til grunn for perspektivet ligger et syn på mennesket som den fremste eksperten på sitt eget 

liv og som selv vet best hva som er bra, nyttig og viktig for ham eller henne. 

Brukermedvirkning er en rettighet nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå; på individnivå 

som for eksempel rett til å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet, påvirkning på 

systemnivå og gjennom medvirkning i politikkutforming gjennom brukerorganisasjoner. 

Systematisk innhenting av brukererfaring og læring av resultatene av tilsynsutøvelse og av 

klagesaker er viktige verktøy i utvikling av tjenestetilbudene i kommunene. Kommunene står 

overfor en rekke utfordringer for å sikre at mestrings- og brukerperspektivet preger arbeidet 

til ansatte og til helsepersonell de har avtale/ kontrakt med». (Regjeringen, 2006) 

Helse- og omsorgsdepartementet har på sin hjemmeside delt opp og definert begrepet 

brukermedvirkning. De starter med spørsmålet: «Hva innebærer brukermedvirkning?» Dette 

blir da besvart med følgende forklaring: «Brukerne opplever hvordan tjenestene fungerer i 

praksis og kan ofte komme med de beste forslagene til forbedringer av helsetjenestene. 

Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten 

for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet 

på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning betyr 

ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar.» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2008) 

Videre forsøker Helse- og omsorgsdepartementet å definere hvem som er brukere: 

«Brukere er personer som mottar tjenester direkte eller blir berørt av tjenestene indirekte som 

pårørende eller barn». De avslutter med forklaringen av brukermedvirkning som en rettighet: 

«Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 slår fast at pasient og bruker har rett til å medvirke 

ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Helseforetaksloven slår fast at de regionale 

helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. Helse- og 

omsorgsdepartementet har i styringspålegg slått fast at dette også skal være gjennomført for 

helseforetakene. Brukerutvalg er etablert ved helseforetak og regionale helseforetak. 

Brukerorganisasjoner og organisasjoner for eldre foreslår medlemmer til brukerutvalgene». 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2008) 

Disse sitatene viser de tydelige føringene som Stortinget har lagt på de ulike 

helseforetakene når det gjelder brukermedvirkning. Det skal ikke være et subjektivt eller 

lokalt premiss uten klare føringer, tvert imot skal det være et overordnet premiss som skal 

være gjeldende i all behandling av brukere av helsetjenester i Norge. Brukermedvirkning 
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indikerer ikke et totalt ideologisk skifte fra empowerment, men heller et mer subtilt skifte av 

fokus. Fokuset skal nå ikke ligge på brukerens egne evner, men mer på brukerens deltakelse 

og medbestemmelsesrett.  

Nasjonal helseplan tar også opp viktigheten av å fokusere på brukermedvirkning i 

utdanningen av helsepersonell ved utdanningsinstitusjoner i Norge. «Pasientenes 

egenmestring i hverdagen og behovet for samhandling er i større grad vektlagt, og dette 

krever økt fokus på brukermedvirkning og samhandling. Det er derfor avgjørende at innholdet 

i utdanningene endres i takt med denne utviklingen». (Regjeringen, 2009) 

Brukermedvirkning dreier seg ikke bare om praktiske og lovfestede rettigheter, det 

omfatter også de mer subjektive dimensjonene respekt og livskvalitet. Respekt for andre 

individer, eller i dette tilfellet – brukere, er jo en av grunnpilarene som hele helseutdanningen 

bygger på. Et problem med slike politisk korrekte uttrykk er de fort kan bli såkalte 

«honnørord» - et begrep som er vanlig å bruke og som har positive konnotasjoner, men kan 

være vanskelig å operasjonalisere. (Humerfelt, 2005, s.15) 

I og med at brukermedvirkning er den første av ideologiene som inneholder en direkte 

referanse til personene som er berørt (bruker), er det naturlig å se på brukeren som en mer 

separat enhet enn hva som har vært gjort tidligere. De andre ideologiene (normalisering, VSR 

og empowerment) fokuserer alle mer på samfunnsmessige oppfatninger og rettigheter. 

Brukermedvirkning har en mye tydeligere subjektiv intensjon. Det handler mer om at bruker 

skal være deltakende og bli hørt, ikke fordi man skal eller fordi man har rett til det, men mer 

fordi brukerens input er verdifull. 

Det vil alltid være et balansepunkt mellom brukers kontroll/makt og helse- og 

sosialarbeiderens kontroll/makt. Mye av nøkkelen for en suksessfull brukermedvirkning vil 

ligge i balansen mellom disse to ulike sfærene. Kristin Humerfelt beskriver i boken 

«Brukerens Medvirkning! – Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene» denne 

maktbalanseringen, og hun viser til 5 ulike nivåer hvor bruker kan påvirke prosessen med å 

utforme tjenestetilbudet. Det første nivået er informasjon, dette nivået ligger fundamentert på 

tjenesteyters side. Det er opp til tjenesteyter å gi tilstrekkelig informasjon slik at 

tjenestemottaker kan fatte velinformerte beslutninger. Det neste nivået, konsultasjon, har også 

hovedvekten på tjenesteytersiden. Dette dreier seg om i hvor stor grad bruker blir rådført før 

beslutninger fattes. Det tredje nivået ligger i skjæringspunktet hvor tjenestemottakers og 

tjenesteyters makt er likt fordelt, nemlig partnerskap. Dette er ofte den ideelle løsningen hvor 

man har to likeverdige parter. Det fjerde nivået er delegasjon, her har makten skiftet over til 

tjenestemottaker, i og med at nå kan han/hun selv delegere noen til å fatte beslutninger på 
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deres vegne. Det siste nivået er brukerstyring, her har bruker all makt og tjenesteyter vil bare 

være en passiv deltaker som utfører oppgaver basert på brukers ønsker. Denne modellen 

beskriver de ulike måtene brukermedvirkning kan utføres på, men det er viktig å huske på at 

brukere ikke er en homogen gruppe. Man vil ha brukere som ønsker total kontroll over eget 

liv og tjenestetilbud, mens andre ikke ønsker eller ikke har mulighet til å kontrollere disse 

tingene. Brukermedvirkning omfatter svært mye; livskvalitet, praktisk tilrettelegging, 

muligheter til å påvirke beslutninger, gjensidig respekt og lovfestede rettigheter – alle disse 

parameterne vil være viktige når man forsøker å operasjonalisere fenomenet 

brukermedvirkning. (Humerfelt, 2005, s.32-33) 

Retten til et selvstendig liv og det å være en del av samfunnet, krever også økt 

mulighet for deltakelse i arbeidslivet. På mange måter kan man si at deltakelse i arbeidslivet 

er et tverrsnitt av de ulike ideologiene som har preget behandlingen av mennesker med 

psykisk utviklingshemming og andre diagnoser. De skal få en så tilnærmet lik arbeidshverdag 

som overhodet mulig (normalisering). Arbeidet de utfører skal bli verdsatt (VSR), de har rett 

til å delta (empowerment), og de skal kunne påvirke sin egen arbeidshverdag 

(brukermedvirkning). 

Fokus i denne oppgaven vil ligge på de tidligere nevnte subjektive dimensjonene 

innenfor brukermedvirkning. Studentene ønsker å lære mer om hvordan brukere selv opplever 

sin arbeidshverdag og hvilken forståelse de har for bedriftens overordnede mål og produksjon. 

Studentene ønsker videre å se hvordan brukere med et brukerråd kan påvirke og få 

gjennomslag for sine tanker og ønsker på tvers av ulike avdelinger. 

 Som studenter innen vernepleierfaget, er det ønskelig å lære mer om den faktiske 

graden av brukermedvirkning i arbeidslivet. Både hvordan brukerne selv opplever sin egen 

brukermedvirkning, men også hvor godt det blir tilrettelagt for det i arbeidslivet. Er det kun et 

honnørord, eller har det blitt modus operandi innen Norsk helsevesen? 

Hvordan beskriver representanter, med en ulik grad av psykisk utviklingshemming, 

sin medbestemmelse og påvirkningsmulighet i et brukerråd ved et arbeids- og 

aktivitetssenter? 
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Metode 
 

 
Deltakere 
 

Denne studien består av fem deltakere som alle har vedtak gjennom kommunen om 

dagtilbud. I tillegg sitter de i et brukerråd hvor de representerer til sammen 90 brukere fordelt 

på 6 avdelinger i et arbeids- og aktivitetssenter. De har spesifiserte og uspesifiserte diagnoser, 

men har alle en ulik grad av psykisk utviklingshemming.  

Deltakerne har et aldersspenn fra ung til eldre og består av 3 menn og 2 kvinner. De 

har ulik fartstid på arbeids- og aktivitetssenteret og har ulik tilrettelegging av 

arbeidshverdagen. De har ulike bistandsbehov og har i tillegg behov for hjelp til individuell 

tilrettelegging for å utvikle nye ferdigheter.  

Noen kommer direkte fra endt videregående skole og andre har fartstid helt tilbake fra 

HVPU reformen. Hver enkelt deltaker i ulike deler av kommunen, noen tilhører en bolig med 

døgnbemannet personale og noen bor hjemme hos mor og far. De har alle et godt fungerende 

verbalt språk, men språkforståelsen er ulik fra bruker til bruker. De har ulike interesser, 

enkelte har kjærester og en sitter i et styre innenfor sin fritidsaktivitet. Noen har utviklet gode 

skrive- og leseferdigheter som de bruker effektivt under brukerrådet. De fleste er glad i kaffe 

og de er en munter gjeng. Enkelte brukere er litt mer utadvendte enn andre, noen er usikre, 

men de er alle engasjerte. Enkelte er glade i fiske og skisport mens noen er interessert i 

politikk og gjerne tar en diskusjon. De er ivrige etter å dele sine opplevelser og vise fram sine 

respektive avdelinger. Enkelte er kontaktsøkende, mens andre er litt mer reserverte og 

sjenerte.  

 

Setting 
 

Studiet foregår ved et arbeids- og aktivitetssenter som gir dagtilbud til 

funksjonshemmede i kommunen. Her er brukerne med på å produsere varer og de utfører 

ulike oppgaver for større bedrifter. Det finnes også en avdeling som er et rent dagsenter, hvor 

det finnes aktiviteter som multisensoriske aktivitetsrom og daglige aktiviteter som for 

eksempel strikking. Senteret har 6 avdelinger som holder til på forskjellige steder i 

kommunen hvor 90 brukere er fordelt etter ønske, bistandsbehov og individuell tilrettelegging 

i forhold til funksjonsnivå. Det er gjennomsnittlig 18 brukere per avdeling. De mottar trygd, 
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som er deres hovedinntekt, men de får i tillegg oppmuntringspenger gjennom kommunen for 

arbeid de utfører på stedet. Dette utgjør 6 kroner i timen, og blir 800 kroner per måned om de 

er 100% tilstede på dagtilbudet. De fører timelister selv. 

Det er 5 teamledere fordelt på hver avdeling hvor en teamleder har et overordnet 

ansvar for 2 avdelinger. Deres ansvar ligger i å kvalitetssikre arbeidet og overholde tidsfrister 

for levering av varer. Teamlederne skal i den grad det er naturlig samarbeide med foresatte og 

personer som yter service til brukerne.  

Den felles målsettingen for samtlige avdelinger er at de skal skape grunnlag for sosial 

kontakt og fellesskap. De skal gi trening, opplæring og arbeidstilbud tilpasset den enkeltes 

funksjonsnivå. Videre skal de motvirke isolasjon og bistå til at brukerne vedlikeholder og 

videreutvikler innlærte ferdigheter. Og til sist skal brukerne få lov til å bli «gamle» i deres 

system, tilbudet skal da reorganiseres og tilpasses enten på den aktuelle avdelingen, eller ved 

at brukerne bytter avdeling. 

Arbeids- og aktivitetssenteret driver foruten et aktivitetstilbud en produksjon av ulike 

varer og tjenester. Det er her kunder og bedrifter tar kontakt for kjøp av produkter og 

tjenester. Arbeids- og aktivitetssenteret er delt inn i seks avdelinger som både har 

overlappende og ulike oppgaver. 

Den første avdelingen har primæroppgaver knyttet til industrioppdrag og i tillegg har 

de noe håndarbeid, sløyd og diverse småjobber. De opprettholder og knytter seg til offentlig 

arbeidsliv i forhold til arbeidsoppgaver. Den andre avdelingen har sanserom og sosiale 

aktiviteter som for eksempel sangstund eller spill. Dette er et dagsentertilbud. De produserer 

formingsaktiviteter for salg, promoterer fysisk aktivitet, arbeider med ved og visse enkle 

oppdrag fra industrien. Tredje avdeling driver en butikk hvor de da i tillegg produserer 

salgbare gaveartikler. Fjerde avdeling produserer ulike plastartikler og samarbeider med en 

bedrift. Femte avdeling driver hovedsakelig med ved og salg av dette, samt noe dyrehold. I 

tillegg utføres felling av trær for privatpersoner. Siste avdeling er basert på 

produksjonsrettede arbeidsoppgaver og diverse oppdrag fra privat industri, vedproduksjon, 

skogsarbeid, diverse hagearbeid, egenproduksjon innen trearbeid, matlevering til eldre og 

rammeverksted. 

Arbeids- og aktivitetssenteret har tett samarbeid med videregående skole hvor elever 

som går i andre og tredje klasse får hospitere på dagtilbudet. Dette skjer over ulike perioder, 

hvor de er 3 måneder på hver avdeling. Når det nærmer seg skoleslutt sender de i samarbeid 

med skolen en mail til daglig leder ved arbeids- og aktivitetssenteret hvor de uttrykker sine 

ønsker om hvor de vil være når de begynner i «arbeidslivet». Dette er en form for jobbsøknad, 
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selv om bedriften ikke har lov å si nei til noen. Daglig leder har tett kontakt med skolen, 

elevene og deres foresatte, og det er en møysommelig og grundig prosess. 

Arbeids- og aktivitetssenteret har tverrfaglig samarbeid med forskjellige yrkesgrupper. 

For å kunne utføre de tjenestene de tilbyr må de ha tilgang til personell som har bakgrunn som 

gartner, skogsarbeider, snekker, samt fagpersonell som aktivitører, miljøarbeidere, 

barnevernspedagoger, vernepleiere og fagarbeidere. En avdeling har begynt med 

medarbeidersamtaler. De lager også en avis om sin egen bedrift, som utgis 2 ganger i året. 

Brukerrådet består av 5 representanter som representerer 5 ulike avdelinger ved 

bedriften. Dagsenteravdelingen representeres av teamleder som har dialog med daglig leder. 

Møtene starter opp med at daglig leder leser opp referat fra foregående møte, deretter 

diskuteres aktuelle saker som de ulike representantene fremmer. Etter gjennomført brukerråd 

sendes referat tilbake til representantene i de ulike avdelingene. Referatet blir deretter lest opp 

ved allmøter på de ulike avdelingene. 

   

Verdier for deltakere 
 

Verdier for deltakere i studien er delt inn i 4 nivåer. Det første er individnivået. Her 

blir det sett på verdiene for brukerne av tjenestene, og det er disse som utgjør bakgrunn for 

studien. Det andre nivået er mikronivået hvor studentene ser på den lokale ledelsen ved 

arbeids- og aktivitetssenteret. Det tredje nivået er makronivået. Her fokuseres det på den 

overliggende styringsstrukturen, i dette tilfellet, kommunen. Det fjerde nivået er det 

subjektive nivået. Her vil studentene se på egne verdier da de også blir deltakere, og benytter 

en induktiv tilnærming til studien. (Jacobsen, 2005, s. 37) 
Individnivået inneholder som sagt de viktigste verdiene i studien. Sett fra brukerne av 

tjenesten sin synsvinkel, så vil nytteverdien ligge i å få dele erfaringer og opplevelser de har 

hatt i dagtilbudet med en objektiv part. Det å kunne fortelle studentene om sine synspunkter 

samt få annerkjennelse for at de er delaktige med sine bidrag. Det at de blir sett og hørt, at de 

betyr mye som enkeltindivider og at deres meninger er viktige. Dessuten kan det bidra til at 

tjenestetilbudet forblir og at fremtidige endringer i tjenestetilbudet kan komme dem til gode. 

Det at studentene er interessert i deres daglige arbeid, hvordan de trives og på hvilken måte de 

blir inkludert i arbeidsmiljøet. Deltakerne får annerkjennelse som en viktig del av 

fellesskapet. Brukerrådet vil også få annerkjennelse som et viktig instrument for 

brukermedvirkning og vil kunne bli en mer etablert prosess. 
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Forholdet mellom ledelse og bedrift utgjør mikronivået. Her kan de aktuelle parter få 

mer dybdeinnsyn på hvordan deres brukere og arbeidstakere har det på dagtilbudet og om det 

finnes potensiale for forbedring av mål, tiltak og tjenester. Man kan også få kunnskap om 

mulige forandringer og oppfølging av rutiner, rammeverk og arbeidsoppgaver. Det kan vise 

hvilke prioriteringer og forandringer som må til for å forbedre både produksjon og trivsel 

blant brukerne. Man kan få vurdert kvalitetssikring av tilbud og tjenester og bemanning. Man 

kan i det store og hele lære mer om eventuelle endringer som må til for å kunne gjøre en 

helhetlig innsats for arbeidsmiljø blant brukere, teamledere, daglig leder og ansatte. 

Det overordnete maktnivået, kommunen, utgjør makronivået. Representanter for dette 

nivået vil kunne se om dagtilbudet de har er noe å satse på, uten å gjøre noen nedskjæringer 

innen midler eller personale. Det å ivareta noe som fungerer, og er forutsigbart, er viktig for 

brukergruppen. Kommunen vil også kunne se en økonomisk gevinst siden brukerne er aktiv 

arbeidskraft, ikke bare passive mottakere av tjenester de tilbyr. 

Det fjerde, og siste nivået er det subjektive nivået og det omhandler studentene som 

utfører studien. Som studenter ønsker man å lære bruk av formelle verktøy og få trening i 

bruken av dem, noe som igjen gir relevant erfaring til videre yrkesutøvelse innen 

vernepleierfaget. Det vil være lærerikt å kunne samarbeide med både tjenestemottakere og 

tjenesteytere av kommunale tjenester. Studentene vil lære å arbeide som forskere og ikke 

praktikere samt få mer førstehåndskunnskap i interaksjonen mellom ledelse og brukerne av 

tjenester. Studentene vil også få verdifull kunnskap innen brukeres oppfatning av 

arbeidsmiljø, ivaretakelse av brukermedvirkning og deres medbestemmelse i sin egen 

hverdag. 

Studentene må foreta kontinuerlige etiske valg og refleksjoner gjennom hele 

forskningsprosessen. Studentene må være bevisst på hva slags forskning de driver med og 

hele tiden ha respondentens behov og verdier i fokus. Alle opplysninger må behandles med 

respekt og anonymiseres. Det er også viktig å ha et åpent sinn samt være lyttende og 

nysgjerrig. Intervjuene gjennomføres i en trygg og naturlig setting for deltakerne ved deres 

egen avdeling og de får tilbud om å ha med en ansatt de stoler på. Når det forskes på 

mennesker vil man tre inn på et annets menneskes private sfære, noe som igjen kan skape 

etiske dilemmaer. (Jacobsen, 2005, s. 44) 

  

Samtykke 
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Høgskolen i Østfold er en av institusjonene som har NSD som sitt personvernombud 

for forskning. Dette innebærer at forskere og studenter ved disse institusjonene skal melde 

sine forskningsprosjekter til personvernombudet. «Prosjektet er meldepliktig dersom du skal 

behandle personopplysninger ved hjelp av: datamaskinbasert utstyr (f.eks. i form av 

dokumenter/lyd/bildefiler på pc, minnepenn, smarttelefon) og/eller manuell systematisering 

av sensitive opplysninger, ordnet etter navn/fødselsnummer». (NSD – Personvernombudet, 

2012). 
Loven om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) fra 2001 setter 

de juridiske parameterne for behandling av personopplysninger. Lovens formål er nedfelt i 

§1: «Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende 

personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig 

kvalitet på personopplysninger». Kapittel 2 i loven (Alminnelige regler for behandling av 

personopplysninger) summerer opp flere av de viktigste punktene som ligger til grunn for 

samtykket til studiet: «den registrerte samtykker i behandlingen, det utelukkende behandles 

opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent og det utføres en 

oppgave av allmenn interesse» (Lovdata.no - Lov om behandling av personopplysninger, 

2001) 

I tillegg til generell behandling av personopplysninger er det også imperativt å 

anonymisere opplysningene som blir samlet inn. Anonymisering betyr at det er umulig å 

knytte opplysninger til enkeltpersoner. Ved at opplysningene anonymiseres ivaretas flere 

hensyn; generelle hensyn til personvern, men også tryggheten til respondentene ved at alle 

opplysninger behandles konfidensielt. 
Ved forskningens start blir mulige respondenter informert om studien, de får ulevert et 

samtykkeskjema som beskriver studiens formål og tidsramme, hvilken institusjon som er 

behandlingsansvarlig, relevante kontaktopplysninger, behandling av opplysninger samt at det 

er frivillig og man kan trekke seg når man måtte ønske (vedlegg 1 – samtykkeskjema). 

Samtykkeskjemaene blir oppbevart hos daglig leder. 

 

Kartlegging og vurderinger 
 
 Ved studiens oppstart valgte studentene brukermedvirkning som overliggende tema. 

Dette var et begrep studentene hadde god teoretisk kjennskap til, og dette sammen med 

relevant arbeidserfaring la grunnlaget for den første problemstillingen. 
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 Ved første kontakt med det aktuelle praksisstedet fikk studentene kjennskap til stedets 

oppbygning, rammeverk og rutiner. Studentene var både nysgjerrige og interesserte i hvordan 

stedet ivaretok brukermedvirkning. Det var også viktig for studentene å bli kjent med 

bedriftens mål og funksjon. Ved første veiledningstime var studentene interessert i å finne ut 

om det var blitt gjennomført noen tidligere brukerundersøkelse ved praksisstedet, for dette 

kunne ha vært en kvantitativ undersøkelse som ville gitt studentene bedre datagrunnlag for å 

forstå praksisstedet før intervjuguiden og spørsmålsformuleringen ble designet. Det var ikke 

blitt gjennomført noen slik undersøkelse. 

Opprinnelig var det tenkt å gjennomføre 3 intervjuer med ansatte og 3 intervjuer med 

brukere for å skaffe komparative data, men da studentene gjennomførte første veiledningstime 

med praksisveileder ble de informert om et brukerråd. Dette ga studentene en ny 

innfallsvinkel i forhold til temaet brukermedvirkning. Ikke bare ville de lære brukernes syn, 

men også få kunnskap om lokaldemokrati og brukermedvirkning i en større, strukturert skala. 

Det faktum at praksisstedet hadde et slikt brukerråd, ga studentene tilgang til nye 

innfallsvinkler vis-a-vis respondentene. Brukerrådet bestod av representanter fra de ulike 

avdelingene, det er seks avdelinger totalt, og disse representerer igjen 90 brukere. 

 Arbeidsplan, samtykkeskjema og intervjuguide ble godkjent av skoleveileder og 

studentene fikk støtte fra både skole- og praksisveileder når det gjaldt å fokusere 

datainnsamlingen på brukerrådet. Praksisveileder tilbød studentene å observere neste 

brukerråd, og ga tilgang til referater fra tidligere gjennomførte brukerråd. Praksisveileder ble 

da behandlet som en informant som hadde kjennskap til emnet, men ikke representerte 

gruppen studien fokuserte på (Jacobsen, 2005, s. 171). 

 Ved at studentene var med på et brukerråd fikk de presentert seg selv og studien. 

Brukerrådet ble forklart hvordan intervjuprosessen ville foregå og introdusert for 

samtykkeskjemaet som de aktuelle respondentene måtte skrive under på. Det var stort sett 

svært positive reaksjoner blant de aktuelle respondentene. Bare en uttrykte usikkerhet, men 

det skyltes manglede kjennskap til prosessen, ikke en uvillighet til deltagelse. 

 Det ble bestemt at intervjuene skulle gjennomføres ved den enkeltes brukers avdeling 

for å skape en tryggere atmosfære og gjøre intervjuprosessen mindre formell. Dette ga 

studentene muligheter til å hente personell som kjenner brukeren hvis den aktuelle 

respondenten skulle gi uttrykk for usikkerhet. Man kunne også la brukeren vise studentene 

rundt på sin avdeling for å illustrere hva han/hun driver med. Intervjuene ble gjennomført på 

den enkelte avdelings pauserom for å skape en mest mulig komparativ setting for alle 

intervjuene.  
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Intervju 

  
Kvalitative intervjuer ble vurdert som den beste metoden for å samle inn data fra ulike 

respondenter når man ønsker «dybdekunnskap om hendelsesforløp, meninger, vurderinger, 

argumenter, beslutninger, tiltak eller utviklingstrekk» (Jacobsen, 2005 s.141). Da kvalitative 

intervjuer er subjektive av natur, vil man få en rekke ulike utsagn som man må kategorisere 

og strukturere før man presenterer resultatene. Hensikten med et slikt dybdeintervju er ikke å 

teste hypoteser eller evaluere påstander. Kjernen til et dybdeintervju er å forstå en annen 

persons opplevde erfaringer og hvilken mening de gir disse erfaringene. Det å være interessert 

i andre er nøkkelen til noen at de under liggende påstandene som utgjøre intervjuteknikk. Det 

betyr at intervjueren holder seg objektiv, og at man forstår at man ikke er den viktigste i 

denne settingen. Det kreves at intervjueren indikerer at respondenten sine beskrivelser er 

viktige. (Seidman, 2013, s.9) 

 Før selve gjennomføringen av intervjuene ble det innhentet samtykke fra de aktuelle 

respondentene. Intervjuguiden (vedlegg 2) ble benyttet. En av studentene gjennomførte det 

faktiske intervjuet mens den andre var referent og tok kontinuerlige notater for å sikre 

kontinuitet og forutsigbarhet mellom intervjuene. Det ble samlet inn data innenfor 4 

predefinerte kategorier.  

 Det var fokus på interaksjon og spontanitet. Respondenten skulle føle seg avslappet og 

trygg slik at intervjuet skulle oppleves mest mulig som en samtale. Det ble fokusert på at 

samtalen ikke måtte være en ren dialog, men mer som en monolog med respondenten i 

sentrum. Det var rom for oppfølgingsspørsmål under hver kategori slik at intervjuer kunne få 

oppklart eventuelle mangelfulle utsagn.  

  
Kategorier 
 

Spørsmålene som ble stilt har til hensikt å skaffe data innen visse predefinerte 

kategorier, men også å være åpne nok slik at også annen relevant informasjon kan samles inn. 

Målet med kvalitativ forskning er å analysere data for å generere nye teorier. En slik 

metodikk, teorier utviklet basert på data, kalles for Grounded Theory (GT). (Auberbach, 

2007) 

Spørsmålene til intervjuguiden ble separert inn i fire ulike kategorier. Kategorier vil, i 

dette tilfellet, bety gruppering av tilfeller som for eksempel begivenheter, prosesser eller 
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hendelser som alle deler sentrale fellestrekk. Studentene måtte også være klar over at 

kategorier kunne bli dannet med bakgrunn i data samlet inn. Grounded Theory som metode 

eksemplifiserer hvordan man kan etablere kategorier. Referanser til frykt, sinne og medfølelse 

kan samles i den overliggende kategorien emosjoner. (Willig, 2013, s. 70) 

Den første kategorien går under fellesbetegnelsen trivsel. Trivsel operasjonaliseres 

som godt arbeidsmiljø, lavt stressnivå samt det å like å være på jobb. Intensjonen med disse 

spørsmålene er å skaffe data om respondentenes generelle trivselsnivå, det være seg i 

interaksjon med andre, generelt arbeidsmiljø eller personlige preferanser. 

Den andre kategorien beskrives som inkludering. Inkludering operasjonaliseres som i 

hvor stor grad brukeren kan planlegge sin egen hverdag, føle ansvar og oppleve at han/hun 

har tillit. Her ønsker studentene å samle inn data som omhandler brukermedvirkning på 

individnivå. Studentene ser på ulike ting som tilrettelegging, respondentens forståelse av 

bedriftens intensjoner og muligheter for å kunne ytre meninger eller påvirke sin egen 

arbeidssituasjon. 

Den tredje kategorien viser til arbeidsoppgaver. Innenfor denne kategorien har 

studentene samlet spørsmål om de faktiske oppgavene respondentene utfører ved arbeids- og 

aktivitetssenteret. I tillegg ser studentene på hvilke arbeidsoppgaver respondentene ønsker å 

utføre og ser dette i relasjon til fritidsinteresser. 

Den siste kategorien identifiseres som brukerråd. Respondentene er representanter for 

hver sin avdeling, de skal fremme sine respektive avdelingers ønsker og behov samt 

informere de andre representantene om produksjonsfremdriften ved deres avdeling. Denne 

kategorien er den mest konkrete da alle respondentene er medlemmer av brukerrådet. 

Spørsmålene dekker flere ulike aspekter slik som relasjonen brukere-ledelse, 

brukermedvirkning på velgernivå, personlige erfaringer og lærdommer fra brukerrådet samt 

tjenestevei og saksgang innen brukerrådet. 

  
Design 
 

Undersøkelsen gjennomføres som en kvalitativ N studie i kategorien små studier. Det 

indikerer at man kun har et fåtall enheter, i dette tilfellet 5 respondenter, noe som lar 

studentene gå i dybden på datamaterialet og få en rik beskrivelse av et fenomen. (Jacobsen, 

2005, s. 93) 

Som undersøkelsesdesign ble det valgt intensiv design for å få frem bredden i 

materialet ved et kvalitativ studie. Kjennetegnet på intensiv design er man går i dybden når 
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man undersøker et fenomen, for å få frem så mange nyanser og detaljer som mulig. (Jacobsen, 

2005, s. 89-90).  Begrunnelsen for valget av denne type design er at dette er et åpent og 

fleksibelt design som gir mulighet for tilpasninger av problemstillingen gjennom hele 

undersøkelsesprosessen samt at det fungerer godt sammen med en kvalitativ N studie. 

Når det kommer til analysedelen av oppgaven, ble det vurdert både innholdsanalyse og 

narrativ analyse av data. Studentenes vurdering er at innholdsanalyse er den analyseformen 

som gir en best presentasjon av innsamlede data. «Innholdsanalyse er basert på en antagelse 

om at det en person sier i et intervju, eller det mennesker gjør når man observerer dem, kan 

reduseres til et sett færre tema eller kategorier. Det sentrale blir dermed å finne de relevante 

kategoriene, og fylle disse kategoriene med innhold. Når intervjuet eller observasjonen er 

kategorisert, vil neste skritt bestå i å tilordne enheter til de enkelte kategoriene, og til slutt se 

på likheter og ulikheter mellom de ulike enhetene knyttet til de kategoriene vi har definert.» 

(Jacobsen, 2005, s 193) 

 
Avbrytelseskriterier 
 

Studentene må få godkjent intervjuguiden fra skoleveileder ved Høgskolen før 

gjennomføring av intervjuer finner sted, i henhold til krav fra Høgskolen. 

Om respondentene gir uttrykk, verbalt eller non verbalt, for at de ikke ønsker å bli med 

før, under eller etter intervjuet kan ikke dataene fra det intervjuet brukes. Det samme gjelder 

om det fremkommer sensitive opplysninger som kan identifisere respondentene eller om 

taushetsplikten ikke overholdes. Disse parameterne er nedfelt i samtykkeskjemaet som 

respondentene fikk forelagt ved studiets oppstart. Dette er for å sikre at intervjuene 

gjennomføres i samsvar med NSDs rettingslinjer og relevant lovverk. 

Studien vil også blir avbrutt om praksisstedet ikke vil være delaktige i prosessen eller 

om studentene ikke viser forståelse av eget ansvar,-funksjon og kompetanseområdet. Hvis en 

respondent skulle falle fra grunnet sykdom eller andre årsaker så avbrytes det planlagte 

intervjuet med respondenten. 

 

Reliabilitet  

 
 Ved et individuelt intervju, intervju med kun en respondent, må man være klar over 

eventuelle intervjueffekter. Dette kan være påvirkning fra intervjuer eller omgivelsene under 
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selve intervjuet (Jacobsen, 2005, s. 167). Ved å ha en forutsigbar og repeterende prosess 

forebygges disse effektene. 

Studentene kontrollerte de eksterne faktorene rundt intervjuene og gjennomførte dem 

så likt som overhodet mulig. De ble gjennomført på samme tid på døgnet, på pauserommet på 

den respektives avdeling. Den samme intervjuguiden ble benyttet og oppfølgingsspørsmålene 

var like. Det var også samme person som var intervjuer/referent, det ble benyttet like 

hjelpemidler og respondentene ble tilbudt lik servering. 

Det ble innhentet samtykke fra de aktuelle respondentene hvor de samtidig ble 

informert om de generelle trekkene ved studien. Intervjuene ble gjennomført etter en 

forhåndsbestemt mal hvor en av studentene gjennomførte det faktiske intervjuet mens den 

andre tok kontinuerlige notater. I tillegg ble det benyttet en diktafon av typen Olympus VN-

40SPC, med mindre respondenten ikke ønsket at det skulle foretas lydopptak. Hensikten med 

en slik dobbelregistering var at studenten som noterte også kunne fokusere på 

atferdsmønsteret til respondenten, ting som en diktafon ikke ville kunne fange opp. Hver av 

studentene lagde individuelle refleksjonsnotater, uten å konferere med medstudenten for å 

prøve å fange opp flest mulig nyanser under selve intervjuet 

Etter fullført gjennomføring ble notatene og lydopptaket transkribert og destruert. Alle 

opplysninger ble anonymisert i henhold til samtykkeskjemaet og de rettingslinjene som lå til 

grunn for studien. Det var viktig å få gjennomført transkriberingen så fort som mulig da 

studentene hadde intervjuet friskest i minnet. Det ble også gjennomført en dialog mellom 

studentene etter transkribering for å være sikre på at all relevant informasjon hadde blitt 

registrert og anonymisert. 

 Etter gjennomført intervju ble den samme prosessen gjentatt hver gang, intervjuer og 

referent snakket ikke sammen, det ble skrevet individuelle refleksjonsnotater, samme person 

utførte transkriberingen deretter delte studentene objektive refleksjoner før analyse ble 

gjennomført. 

  

Resultater 
 
 Etter transkriberingen, ble svarene først fargekodet for å identifisere dem i tilhørighet 

til de predefinerte kategoriene. Fargekodingen ble gjennomført av begge studentene for å 

skape enighet om hvilke svar som tilhørte hver kategori. Dette fordi kategoriene var 

dynamiske og resultatene kunne medføre at kategoriene måtte operasjonaliseres på nytt. 
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Deretter ble svarene gjennomgått for å etablere underkategorier, for og imot den spesifikke 

kategorien. 

Som et resultat av dette ble kategoriene inkludering og aktiviteter slått sammen under 

analyseprosessen. Dette ble gjort da de var svært like av natur og studentene så behovet for 

anonymisering. Kategorien brukerråd, som var den viktigste målt opp mot problemstillingen, 

ble bygget ut med totalt fem underkategorier. Kategoriene ble: valgprosessen, saksfremming, 

saksbehandling, tilbakemelding og personlig gevinst. Disse underkategoriene vil gi best mulig 

data til problemstillingen. 

Det avsluttende punktet i analyseprosessen var å gjennomføre en frekvensanalyse av 

de ulike svarene. Dette ble gjennomført ved å se på de ulike svarene respondentene ga under 

hver kategori, og deretter undersøke om noen av svarene var tilnærmelsesvis like. Det ble 

fokusert på essensen i svarene da ordlyden aldri ville være helt sammenfallende. De svarene 

som da kom oftest opp er da de svarene som ville være mest representative for 

respondentenes samlede oppfatninger. Resultatene ble fremstilt i den form at respondentene er 

anonymisert ved at man kun skriver selve sitatet. 

 Alle respondentene beskrev at de trivdes i sitt respektive arbeidsmiljø. De uttrykte hva 

som utgjør trivsel for dem i løpet av en arbeidshverdag i avdelingen og hvordan de selv 

påvirket arbeidsmiljøet.  

Sitat 1: Jeg trives veldig godt, jeg har mange kollegaer sånn forskjellig prater med dem 

og matpausen og sånn hele tiden. Treffes i fritiden. 

Sitat 2: Sånn jeg påvirker arbeidsmiljø stemninga på jobben, da må være blid og 

hyggelig og positivt til arbeidsoppgavene da. Prøver jeg å være. 

På den andre siden var også hva som gjorde at de ikke følte like stor grad av trivsel 

hele tiden, hvor respondentene fokuserte på ting som forstyrrelser og høyt arbeidstempo. 

Sitat 1: Mange ganger har jeg lagt merke at noen kommer bort til meg når jeg står og 

jobber og slår av en prat. Det er jo i grunnen ikke bra da. At det blir litt forstyrra 

og sånn. 

Sitat 2: Det at jeg ikke trives er for mye stress på jobben, oppgavene går fort. Det blir 

mye sånn tempo, tempo hele dagen. 

 Det viste seg at alle respondentene følte at de var på rett avdeling. Dette kom tydelig 

fram når de nevnte sine fritidsaktiviteter opp imot hva de gjorde på jobb. Alle respondentene 

likte sine arbeidsoppgaver og følte at de var en del av en bedrift som bidro til tilrettelegging 

for individuelle behov. 
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Sitat 1: Jeg føler at jeg forstår oppgavene veldig, veldig godt. 

Sitat 2: De tilrettelegger sånn at vi har nok redskap og verktøy til det vi skal gjøre. 

Sitat 3: Føler at den er riktig den avdelinga, er rettet opp mot at jeg er glad i friluftsliv 

og sånn da. 

Alle respondentene beskrev at de måtte utføre noen arbeidsoppgaver som de ikke alltid 

likte, men de beskrev samtidig bedriftens produksjon og viste varierende grad av forståelse 

for dette. Det ble også nevnt interaksjon med ledelsen. 

Sitat 1: De har sånn tavle på veggen som lederen skriver sånne oppgaver der så ser jeg 

hva jeg skal gjøre for noe. Vi må ta de oppgavene på tavla. Det er ikke så ofte vi 

får velge. 

Sitat 2: Det jeg liker minst ved arbeidsoppgavene er jo hvis jeg skal drive og sage, sage 

ved er ikke så, det går jo, er ikke favoritten. Innimellom, det går. 

Sitat 3: Litt bra i forhold til likestillinga på jobben, selv om det er noen som ikke greier 

ting like godt og sånn, så får man jo vært med så godt man kunne, veldig bra 

likestilling her da. 

 Samtlige respondenter var representanter i brukerrådet og de beskrev prosessen som 

førte til at de ble valgt som representanter.   

Sitat 1: Det var de valgte 4 stk. Det var jeg og tre til da, så jeg ble valgt. Det var helt 

greit, spennende det. 

Sitat 2: Nei, sånn jeg ble representant i brukerrådet var at det var det en eller to år siden 

et starta opp. Så var det vel (…) som spurte meg i og med at det er jeg er en av 

de som fungerer best opp på (…). Om jeg ville være med på brukerrådet, og så 

snakka vi om litt hva det var og når det skulle starte opp da. Så ble det vel mange 

representantene som er her nå da har jo vært med fra førsten. Men så er det noen 

av de avdelingene som har valgt å bytte ut noen av representantene så alle kunne 

få lov å prøve seg litt flere kan, være med å se hva vi gjør på brukerrådet da. 

Respondentene beskrev en ryddig prosess med saksgang fra avdeling til brukerråd og 

at de følte delaktighet i sin egen avdeling og bedrift. 

Sitat 1: Jeg skriver på sånn lapp så blir vi enige derfra. Jeg spør alle sammen hva jeg ta 

opp noen ganger spør jeg sjefen her hva som skal tas opp. Ting så tar jeg det 

videre vi har sånn allmøte annenhver fredag. 

Sitat 2: Vi pleier å ha sånn annenhver fredag så har vi allmøter som lederne sitter også 

spør om at det er saker, så skriver vi opp på ark. Og da er det sånn at alle som er 



BRUKERMEDVIRKNING HOS REPRESENTANTER I ET BRUKERRRÅD                                 21 
 

 

på avdelingen er på (…) på fredagen kan ha muligheten å påvirke sakene. Så 

skriver vi opp sakene som er til det brukerrådet da. 

Sitat 3: Det er det samme bare det kommer i boka. Hvis det er saker, eksempel håndtak 

som ikke virker, hvis vi trenger nytt speil, sånne ting. Da må jeg jo spørre om vi 

har råd til det eller ikke og for eksempel høyere lønn. 

Under brukerrådet var det store forventninger fra representantene til daglig leder for 

saker de ville ta opp og tilhørende saksgang. 

Sitat 1: Det synes jeg er greit, så det ikke blir sånn det har vært noen ganger at vi har 

bedt om en ting så har det vært at vi må ha tatt opp saken på nytt igjen også blir 

det det atter kaster gjerne ballen til arbeidslederne, og at det kan arbeidslederne 

bestemme sier (…). Og så blir det ikke gjort noe med, på nytt igjen og så blir det 

sånn atter arbeidslederne kan egentlig ordne. Noe sånn innkjøp av større ting så 

må vi gjerne ta det opp her da. 

Sitat 2: Jeg forventer av ho skal si noe gode nyheter eller om det der huset, vi skulle 

egentlig ha flytta inn på (…) vet du. Jeg forventer at ho sier hva som skjer videre 

der. Forventer at ho sier det, jeg. 

Respondentene fortalte om tilbakemelding fra brukerrådet til den respektive avdeling 

Alle respondentene beskrev opplesing av referater på avdelingene, men en respondent uttrykte 

også frustrasjon over mangel på hyppigere møter. 

Sitat 1: Kunne vært jevnligere. Vet at (…) er på møter så er det at ho er leder så skal det 

passe hennes arbeidstid og da. Når det er, da blir det kan gå en måned eller 1 ½ 

måned mellom hver gang. 

Sitat 2: Vi får sånn lapp fra daglig leder hun sender ut lapp på hver avdeling så leser jeg 

opp referatet, på allmøtet. 

 De fleste respondentene beskrev situasjoner hvor man var mest interessert i sin egen 

avdeling, men også hendelser hvor man lærte nye ting om andre avdelinger ved bedriften. 

Sitat 1: Ikke sånn veldig. De gjør sånn forskjellig på hver avdeling. Er ikke alltid jeg 

følger med på det [ler] hva de driver med. 

Sitat 2: Da lærer jeg at litte gran om hvordan man kan fremskaffe sakene og hvordan 

man kan presentere sakene på brukerrådet her da. På en bedre måte da. Lærer 

jeg å høre på de andre og så lærer jeg å huske ting om det er andre saker som 

dem tatt opp som jeg kanskje vi trenger å ta opp og da. Hvis jeg lytter til de 
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andre kan det være noe som saker som vi egentlig har som ikke vi har tenkt å tatt 

opp. 

Sitat 3: Det er jo spennende da å høre litt om sakene, avdelingene og gjerne dele litt sånn 

kunnskap på tvers da. Det må jeg si. 

 Det var en respondent som tok initiativ til videre samtale etter at intervjuet var 

avsluttet. Respondenten sa følgende da intervjuer spurte om generalisering og om brukerråd 

kunne vært realisert flere steder i landet. 

Sitat 1: Ja, jeg mener at det egentlig skulle vært det for da ville flere synspunkter og 

meninger fra de som er på forskjellige avdelinger kommet fram, enn at det ikke 

er for da er det hele tiden arbeidslederen som kommer med forslag til hva en skal 

gjøre. Men her det jo vi som får være med og bli mer inkludert liksom. I det store 

og hele på jobben her og det synes jeg er litt bra. Litt bra i forhold til likestillinga 

på jobben selv om det er noen som ikke greier ting like godt og sånn så får man 

jo vært med så godt man kunne, veldig bra likestilling her da. 

 

Diskusjon 
 

Ved å studere et brukerråd ved et arbeids- og aktivitetssenter, observerte studentene 

hvordan mennesker med ulik grad av psykisk utviklingshemming, kan ha en medbestemmelse 

og påvirkningsmulighet ved et arbeids- og aktivitetssenter. Studentene har endret 

problemstillingen flere ganger i løpet av prosessen. Tidlig i veiledningsprosessen fikk 

studentene informasjon om et brukerråd. For å videre fokusere studiet avgrenset studentene 

spørsmål til intervjuguiden ved å predefinere kategorier. Det var en naturlig avgrensning til 

brukerrådet da de fem aktuelle respondentene representerer 90 brukere på tvers av bedriften. 

Disse representerte både individuell brukermedvirkning samt brukermedvirkning på to plan; 

velgernivå og representantnivå.  

For å se om medbestemmelser og påvirkningsmuligheter ved å sitte i et brukerråd, har 

blitt beskrevet riktig og om det er opp mot lovfestede betingelser for brukermedvirkning, blir 

svarene vurdert for å finne intersubjektivitet. (Jacobsen, 2005, s. 214). Valgprosessen 

innebærer et demokratisk valg og siden flertallet av respondentene beskriver dette kan vi 

anslå, med bakgrunn i intersubjektivitet, at valgprosessen er korrekt beskrevet. 

Respondentene beskriver saksgangen likt, men vektlegger ulike deler av prosessen. Dette 

kommer frem i sitatene hvor en må ha bistand av sin teamleder og en annen viser stor grad av 

selvstendighet ved å innhente saker som skal bringes til brukerrådet. Da det naturlig 
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forekommer variasjon i funksjonsnivået hos de ulike respondentene, anser studentene ut i fra 

intersubjektivitet at dette er korrekt beskrevet. Alle respondentene beskriver at de har store 

forventninger til at de sakene de har med blir tatt opp og behandlet videre og at saksgangen 

blir gjort rede for av daglig leder. Dette ser studentene ut fra to utvalgte sitater som viser at de 

ulike respondentene er opptatt av ulike saker de føler et stort engasjement for. At 

respondentene er opptatt av ulike saker og viser større engasjement i sine egne saker er en 

naturlig variasjon. De representerer ulike avdelinger ved bedriften samt individuelle behov og 

ønsker; disse utgjør en subjektiv beskrivelse av forventninger.  

Samtlige respondenter får skriftlig referat fra daglig leder som de i samarbeid med sin 

teamleder leser opp ved neste møte på sine respektive avdelinger. En respondent ønsker 

jevnligere møter, men dette er et enkeltstående sitat og kan derfor ikke med sikkerhet anslå å 

være reelt. Måler studentene det opp imot beskrivelser fra informant, så kan de anslå at det er 

korrekt. Tre av fire respondenter beskriver positivt utbytte av å høre på de andre 

respondentene, men sitatene viser variasjon i hvilket utbytte hver enkelt får av å sitte i 

brukerrådet. Dette kan igjen knyttes til at funksjonsnivået til hver enkelt respondent er ulikt. 

Når studentene ser på variasjonen og graden av læring, som en helhet, kan dette anslås å være 

korrekt ut ifra deres subjektive beskrivelse. 

Alle respondentene beskriver trivsel og faktorer som påvirker dette på positiv og 

negativ måte. De beskriver sin egen innsats og hva som påvirker denne. De trives på jobb og 

med aktivitetene de utfører, på den annen side er stressnivået til tider høyt. Dette konkluderer 

studentene med at faktorer som stress er operasjonalisert under denne kategorien og det er en 

subjektiv forståelse av dette. 

 Respondentene beskriver ulike arbeidsoppgaver og sin egen inkludering, dette blir 

tilrettelagt i form av utstyr/verktøy for å utføre jobber. Respondentene vektlegger ulike 

aspekter som bunner ut i hvilken avdeling de tilhører og deres egne subjektiv beskrivelser. 

Alle respondentene beskriver arbeidsoppgaver de ikke liker, men uttrykker samtidig en viss 

forståelse for at det tilhører bedriftens mål og produksjon. Noen er veldig spesifikke på å 

beskrive konkrete arbeidsoppgaver, mens andre benytter mer generelle termer. Ut fra kriteriet 

om intersubjektivitet anser studentene dette som korrekt beskrevet.  

 Respondentene har i stor grad innflytelse på å ta opp saker i brukerrådet, selv om 

enkelte trenger bistand til dette og det å tale sin respektive avdelings sak. Med dette som 

resultat anser studentene at dette er innenfor rimelighetens grenser og at brukermedvirkning i 

selve brukerrådet er godt ivaretatt fra ledelsen. På den annen side, når det gjelder 

brukermedvirkning i selve arbeidsdagen, beskriver alle respondentene at de i liten grad har 
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medbestemmelse og påvirkning av innholdet i hverdagen selv om de kan ytre ønsker om 

prefererte arbeidsoppgaver. Til tross for at respondentene sier at de i liten grad kan påvirke 

arbeidshverdagen, viser de til at de blir godt inkludert i bedriften og at det blir gjort 

individuelle tilrettelegginger og tilpassinger til konkrete arbeidsoppgaver.  

Respondentene beskriver at teamlederne på hver enkelt avdeling tilrettelegger 

arbeidsoppgavene for å skape variasjon for den enkelte, på daglig basis, dessuten er det noen 

respondenter som tilhører flere avdelinger. Når resultatene fra undersøkelsen skal 

sammenlignes med Humerfelt sin matrise, samsvarer grad av brukermedvirkning både på 

representantnivå og velgernivå med nivået konsultasjon. Dette er det nest laveste nivået av 

brukermedvirkning i henhold til matrisen. Begrunnelsen for dette ligger i at på 

konsultasjonsnivå blir brukerne bare spurt om råd, men har ingen reell påvirkningsmulighet 

på de beslutninger som tas. Selv om nivå tre, som er partnerskap, beskriver at representanter 

sitter i et råd så diskvalifiserer respondentene seg fra å være på dette nivået da de ikke har 

beslutningsmyndighet. (Humerfelt, 2005 s. 32). 

Studentene valgte å predefinere kategoriene i forbindelse med utarbeidelse av 

intervjuguiden. Begrunnelsen for dette valget var at studentene ønsket å operasjonalisere 

kategoriene i størst mulig grad før intervjuet. Dessuten ble det tatt hensyn til den 

tidsbegrensningen studentene hadde i forbindelse med gjennomføring, samt for å få godkjent 

guiden før intervjugjennomføring. Kategoriene var også viktige for gjennomføring, 

transkribering, analyse og bearbeiding av data. Ideelt sett ut i fra en induktiv tilnærming er det 

mest hensiktsmessig å ikke predefinere kategoriene. (Jacobsen, 2005, s. 37)  

Studentene kan ikke utelukke at resultatene og kategoriene kunne ha sett annerledes ut 

hvis man ikke hadde valgt predefinerte kategorier, men Grounded Theory ble også benyttet 

for å kunne definere nye kategorier med bakgrunn i datamaterialet. Studentene er kritiske til 

gjennomføringen av transkriberingen, da man aldri kan fange opp alle aspektene ved muntlig 

kommunikasjon gjennom lydopptak. Som en følge av dette kan respondenters mening ha blitt 

endret på grunn av mangler ved studentenes transkriberingsteknikk.  

Fenomenet brukermedvirkning ble beskrevet opp mot hva som er lovpålagt i norsk 

lovgivning. Studentene ønsket å fordype seg i brukermedvirkning, med tanke på den 

historiske utviklingen og inkluderingen av mennesker med ulik grad av psykisk 

utviklingshemning. Brukerne blir inkludert ved å danne et brukerråd hvor de representerer 90 

brukere. Her har de et tett samarbeid med daglig leder, som igjen setter føringene for 

bedriften. Det å beskrive et brukerråd ble gjort i samråd med daglig leder, informasjon 

respondentene ga studentene under intervjuprosessen, samt observasjon under et møte. 
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Arbeids- og aktivitetssenteret har funnet en måte som gjør at brukerne må inkludere seg i 

bedriften ved å samarbeide og høre på andre representanter på tvers av bedriften, fremme 

saker og bringe referat tilbake til respektive avdelinger. Brukerne har påvirkningsmuligheter 

ved å samarbeide tett med daglig leder. 

Brukermedvirkning foregår på ulike nivå. Et nivå er den enkeltes avdeling hvor 

teamledere har ansvaret for helheten til produksjon og i henhold til sin egen 

stillingsbeskrivelse ivaretar individuelle behov og tilrettelegging for brukerne. På dette plan 

har teamledere allerede satt føringer for dagens arbeid for brukerne før de kommer på jobb. 

Brukerne kan ytre ønsker, men dette blir ikke alltid tatt hensyn til. Brukerne avfinner seg med 

dette. Neste nivå er hvordan teamledere påvirker representantene i henhold til hvilke saker 

som skal bringes for brukerrådet, og hvem i avdelingen som har mulighet til å komme med 

innspill til aktuelle saker. Det blir beskrevet av respondentene ved at de spør hver enkelt eller 

at de skriver det opp på en lapp. 

Det var ikke utført tidligere brukerundersøkelser, verken av kvantitativ eller kvalitativ 

natur, ved arbeids- og aktivitetssenteret. På den ene siden ville slike undersøkelser ha bidratt 

til utdyping av spørsmålene i intervjuguiden, men på denne annen side kunne dette gjort 

studentene forutinntatte og brutt med induktiv tilnærming. Siden det gjennomføres 

medarbeidersamtaler kun ved en avdeling, valgte studentene å ikke utdype dette, men 

studentene ser at dette kunne gitt ny informasjon og endret resultatene. 

Intervjuguiden var et godt førsteutkast for å gjennomføre et intervju, men studentene 

ser i ettertid at det er mangler i intervjuguiden som går på arbeidsbeskrivelse av det å sitte i et 

brukerråd, hvor lenge et verv varer og om det er saker de har fått, eller ikke fått gehør for. 

Selv om noe kom frem, burde dette ha blitt utdypet mer. Ved at respondentene forteller at 

noen saker tar lang tid og ingen vet hvem som skal avgjøre videre saksgang i en sak, mangler 

det beskrivelser av hvem som har ansvaret for dette til slutt. Studentene ser dessuten i 

etterkant at det burde vært flere spørsmål under kategorien brukerråd, dette ville gitt 

ytterligere informasjon som hadde medført en dypere og bredere kunnskap om dette 

fenomenet. Spørsmålene ble utformet ut ifra predefinerte kategorier, dette førte til at det var 

en avgrensing i hvilken informasjon respondentene kom med. Andre aktuelle tema, som for 

eksempel lønn, kom aldri opp da dette falt utenfor kategoriene og heller ikke kom fram under 

oppfølgingsspørsmål. 

Utvalget av respondenter er førstehåndskilder som alle sitter i et brukerråd ved 

arbeids- og aktivitetssenteret. De har alle en lang erfaring og de fleste har hatt vervet siden 

oppstarten i 2012, og har alle en ulik grad av psykisk utviklingshemming. En respondent var 
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syk ved samtlige tre forsøk på å gjennomføre intervju, studentene fikk tilbud av daglig leder 

om å ta kontakt med boligen der vedkommende bor. Dette valgte studentene ikke å 

gjennomføre, da intervjuet ville vært i en setting hvor studentene ikke kunne ha kontrollert 

eksterne faktorer, dessuten var dette en undersøkelse via den enkeltes arbeidsplass. Man 

ønsket også å vise respekt for at respondenten var hjemme fra jobb på grunn av sykdom. Det 

at denne respondenten har lang fartstid på stedet, faktisk helt tilbake til HVPU reformen, og 

ifølge informant er utadvendt og liker diskusjoner kunne helt klart gitt studentene relevant 

data til studien. I henhold til avbrytelseskriteriene valgte studentene å ikke gjennomføre 

intervjuet og se bort fra denne respondenten. 

Studentene kunne valgt å intervjue brukere på velgernivå ved ulike avdelinger noe 

som kunne ha gitt studiet en annen innfallsvinkel, ved at brukere som ikke sitter i brukerrådet 

ble inkludert. Det ville vært mulig å få vite mer om hvordan de kan påvirke saker ved hjelp av 

sin representant. Ikke alle brukere er på avdelingen hver dag, og disse kan bli ekskludert i 

beslutninger om saker til brukerrådet. Dette ville ikke svart på problemstillingen, men 

samtidig gitt et annen beskrivelse av brukermedvirkning. Ved å undersøke en brukergruppe, 

som har mer teoretisk makt, gjør det studien interessant og unik. Brukerne blir delt inn i ulike 

nivåer; representantnivå og velgernivå. Arbeids- og aktivitetssenteret viser dermed respekt for 

demokratiske prinsipper i en mindre skala. 

Det var essensielt for studentene å bevare respondentenes anonymitet. Studentene 

vurderte om studien skulle innrapporteres til NSD, men data ble behandlet i tråd med 

regelverket og en innmelding måtte funnet sted 30 dager før studiens start noe som ikke var 

mulig henhold til tidsfristene. Ulike faktorer som kan ha påvirket informasjonen er at 

studentene, som ukjente individer, skal gjennomføre intervju respondentene føler seg usikre 

på. Dessuten ble tilrettelegging av spørsmålene ulik på grunn av individuelle forskjeller hos 

respondentene. Respondentene formidler opplevelser av påvirkning og medbestemmelser ved 

å sitte i et brukerråd. Dette vil alltid være en subjektiv beskrivelse. Siden respondentene ikke 

er en homogen gruppe, vil studentene anta at de beskriver opplevelsene ut ifra sin egen 

individuelle forståelse og oppriktighet.  

Studentene vurderte å intervjue teamlederen på den ene avdelingen som ikke ble 

representert, dette for å få inkludert alle avdelingene ved bedriften i studiet. På den ene siden 

ville det ha falt utenfor problemstillingen og fenomenet studentene ville undersøke. På den 

annen side hadde det vært interessant å se hvordan dette hadde påvirket resultatet og hvordan 

teamlederen hadde klart å representere brukernes behov. Studentene kunne kanskje ha fått 
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bedre beskrivelser av denne teamlederen, men data ville blitt vanskelig å kategorisere da 

denne respondenten ville ha vært helt ulik de andre.  

Reliabiliteten til studien kan påvirke resultatene på ulike måter. Spørsmålene som 

intervjuer stilte respondentene under intervjuprosessen kunne fort bli ledende på grunn av 

liten eller ingen grad av forståelse hos respondentene. Intervjuer benyttet omformuleringer, 

synonymer eller generelle beskrivelser av ordene for å bistå respondentene. Som et resultat av 

dette var det tre av respondentene som svarte med bekreftende eller benektede enstavelsesord 

(ja/nei) på enkelte spørsmål. Visse spørsmål forble ubesvart av en enkelt respondent, på grunn 

av manglende forståelse og individuelt funksjonsnivå, dette kan ha påvirket resultatene og 

dermed utgjort en trussel for validiteten. 

Spørsmålene som omhandlet brukerrådet fungerte svært godt, her snakket 

respondentene friere, dog med noe hjelp av intervjuer. Som et resultat av dette ble kategorien 

brukerråd redefinert og delt opp i nye underkategorier. Daglig leder ga studentene tips til 

omformuleringsspørsmål basert på forhåndskjennskap til de aktuelle respondentene, disse ble 

til en viss grad benyttet under intervjuprosessen. Før intervjuene ble gjennomført, deltok 

studentene på et brukerråd. Her ble noen av spørsmålene under kategorien trivsel lest opp i 

plenum for å avmystifisere intervjuprosessen. Dette var en nødvendighet da flere av 

respondentene så på intervjuet som noe nytt og skremmende, men det gjorde også at de hadde 

tid til å forberede svar på enkelte spørsmål.  

Intervjuer og observatør kan også, utilsiktet, ha påvirket resultatene. Intervjuers 

humør, utseende, antrekk, toneleie og kroppsspråk kan ha påvirket respondentene i større eller 

mindre grad. Menneskelig interaksjon vil i sin natur alltid inneholde en form for latent 

påvirkning, men studentene gjorde sitt ytterste for å minimere disse effektene. (Jacobsen, 

2005, s. 226). 

Studentene valgte å gjennomføre ett nytt gruppemøte for å belyse sine konklusjoner 

med respondentene. Hensikten med dette var å se om respondentene gjenkjente beskrivelsene 

av studentenes oppfatninger i studien. Respondentenes forståelse av studien var uviss, men 

studentene følte at det var imperativt å inkludere respondentene i alle steg av prosessen. Dette 

ble gjort både av respekt for respondentene og for å ivareta brukermedvirkning. Et slikt 

gruppemøte var også viktig da det ga studentene mulighet til å utføre refleksjoner over studiet 

og troverdigheten til konklusjonene. (Jacobsen, 2005, s. 230). 

Hensikten til studentene var ikke å generalisere utvalget til større enheter. Dette kan 

begrunnes med at mennesker med psykisk utviklingshemming ikke er en homogen gruppe. 

Det at studentene undersøker påvirkning og medbestemmelser mennesker med ulik grad av 
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psykisk utviklingshemning har i sitt arbeids- og aktivitetssenter, kan overføres fra teori til 

empiri. Begrunnelsen for dette ligger i at det er en kvalitativ studie. Det er en definitiv 

ivaretagelse av brukermedvirkning ved å ha et utvalg av representanter som representerer 

totalen av en bedrift. Studien kan muligens sannsynliggjøres, men studentene har ingen bevis 

på at funnene som er gjort kan generaliseres. Studentene introduserte denne ideen i slutten av 

et intervju for å høre hva den aktuelle respondenten mente om å introdusere brukerråd ved 

andre arbeids- og aktivitetssentre. Respondenten var positiv til det, men dette er da en 

subjektiv beskrivelse av respondentens egen oppfatning. Videre studier bør gjennomføres for 

å dokumentere om brukerråd gir økt brukermedvirkning. Dette ville også ha vært interessant 

både på mikro og makro nivå, da det er i allmenn interesse at brukere opplever økt 

medbestemmelse over eget enkeltvedtak. (Jacobsen, 2005, s. 222). 

Studien ga stort rom for faglig fordypning innenfor emnet brukermedvirkning, noe 

som var svært nyttig da dette er gjeldende paradigme for det norske helsevesens behandling 

av personer med psykisk utviklingshemming. Studentene var nysgjerrige på hvordan historien 

til mennesker med psykisk utviklingshemming hadde utviklet seg i form av medbestemmelse 

i eget liv og inkludering i arbeidslivet. Studien ga også et unikt innblikk i tjenestemottakeres 

hverdag og deres opplevelse av egen medbestemmelsesrett. Det var et kontinuerlig fokus på 

etiske betraktninger gjennom hele studien. På den ene siden hadde man den rent praktiske 

etikken; respondentenes personvern og anonymisering. Studentenes etiske refleksjoner ble 

gjenspeilet i respekt for respondentenes ønsker og behov. Det var også et fokus på 

nytteverdien for deltakerne i studien. 

Virksomheten har funnet en god og innovativ metode for å ivareta inkludering og 

brukermedvirkning, ved å danne et brukerråd som representerer alle deler av bedriften. Men 

det er noen mangler med arbeidsbeskrivelsen ved å sitte i et brukerråd. Det at brukere kan 

sende søknad til ønsket avdeling og at bedriften setter produksjon og brukermedvirkning i 

sentrum, oppleves som svært positivt. Noen mindre justeringer i forhold til møtehyppighet og 

vararepresentant for daglig leder vil bidra til å gjøre brukerrådet til en endra bedre instans. 

Ut ifra kriteriene nedfelt i nasjonal helseplan, hvor fokuset ligger på 

brukermedvirkning, har studentene sett at det å inkludere brukere på representantnivå er 

nyttig og verdifullt. Selv om brukerne ikke er delaktige i beslutningsprosessen, gir det stort 

rom for samhandling, men helsepersonell fratas ikke det faglige ansvaret. 

Studentene har gjennom prosessen lært at høy grad av brukermedvirkning i praksis 

kan være vanskelig å gjennomføre. Brukermedvirkning er ikke kun et honnørord, men ytre 
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faktorer vil kunne påvirke praktisk gjennomføring og fagpersoner må ta avgjørelser på 

brukernes vegne. 
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Vedlegg 1: 

 

Samtykkeskjema 
Dette er en invitasjon til en undersøkelse som skal utføres på din arbeidsplass, 

undersøkelsen vil være del av et større prosjekt. Fokus for undersøkelsen er hva arbeidsdagen 

deres består av, hvordan dere trives på arbeidsplassen og hvilken innvirkning dere har på 

deres egen arbeidshverdag. 

Prosjektets formål er en bacheloroppgave gjennom Høgskolen i Østfold, Kråkerøy. 

Vi trenger deg til et intervju for å svare på noen spørsmål som går på trivsel og aktiviteter og 

hvordan du kan påvirke din egen arbeidsdag. Opplysningene er konfidensielle, kun de 

ansvarlige studentene som gjennomfører undersøkelsen vil ha tilgang til dem. Studentene vil 

bruke opplysningene til å analysere svarene for så å skrive det inn i sin oppgave. Alle 

informanter vil være anonymiserte i henhold til retningslinjer stipulert hos Norsk 

Samfunnsvitenskapelige Datatjenester (NSD). 

Deltakelse på undersøkelsen er frivillig og du kan trekke deg fra undersøkelsen når du 

vil, uten å måtte oppgi noen grunn til det. 

 

(Opplysninger er fjernet av hensyn til personvernet) 

 

Oppstart for prosjektet er 24/2-15 og prosjektet vil bli avsluttet 23/4-15. Alle 

opplysninger vil bli makulert omgående etter transkribering.  Ved prosjektets slutt vil all 

informasjon bli makulert, kun bacheloroppgaven som et ferdig produkt som vil bli sendt inn 

til Høgskolen i tre eksemplarer.  

 

Kontaktopplysninger: 
 

(Opplysninger er fjernet av hensyn til personvernet) 

 

 

Håper på din hjelp til å svare på noen spørsmål. 

Mvh.  

 

(Opplysninger er fjernet av hensyn til personvernet) 
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Vedlegg 2: 

 
Intervjuguide 
Problemstillingen vil være basis for spørsmålene vi stiller informantene: 

Hvordan beskriver brukerne på et kommunalt arbeids- og aktivitetssenter sin egen grad av 

medbestemmelse i kategoriene: trivsel, inkludering, aktiviteter/arbeidsoppgaver? Hvordan 

kan en representant i et brukerråd videreformidle og representere de andre brukerne på sine 

respektive avdelinger? 

Før intervjuprosessen starter har vi innhentet samtykke fra de aktuelle informantene, her har 

vi opplyst om anonymisering, behandling av opplysninger, skriveprosessen, frivillighet og 

varighet. 

Trivsel Inkludering 

1) Hva gjør at du trives eller ikke trives 
på jobben og hvorfor? 

2) Hvordan beskriver du forholdet 
mellom deg, kollegaene og de ansatte 
på avdelingen? 

3) Hvordan beskriver du arbeidsmiljøet 
på din avdeling og hvordan påvirker 
du det? 

4) Hvordan føler du at dine grenser blir 
tatt hensyn til? 

1) Hvordan kan du påvirke dine egne 
arbeidsoppgaver og hvordan blir dine 
meninger ivaretatt? 

2) Hvordan er din forståelse av din egen 
innsats for bedriftens mål og produksjon? 

3) Hvordan tilrettelegger bedriften for at du 
skal kunne utføre dine arbeidsoppgaver? 

Aktiviteter/Arbeidsoppgaver Brukerråd 

1) Hvilke fritidsaktiviteter/hobbyer driver 
du med og hva gjør at du liker dem? 

2) Hvilke arbeidsoppgaver har du og hva 
liker eller liker du ikke med dem? 

3) Hvilke andre arbeidsoppgaver kunne 
du ønske at du fikk gjøre på jobb og 
hvorfor? 

1) Hvordan blir dere enige på avdelingen du 
tilhører om hvilke saker du skal ta med deg 
til brukerrådet og hvordan bringer du 
informasjonen fra brukerrådet tilbake til 
avdelingen? 

2) Hvorfor ble du en representant i 
brukerrådet? 

3) Hva lærer du av å høre på de andre 
representantene i brukerrådet? 

4) Hvilke forventninger har du til din leder når 
du bringer opp en sak? 

 
Et avsluttende spørsmål: Er det noe du ønsker å fortelle oss som vi ikke har spurt deg om? 
Det vil være mulighet for oppfølging av enkeltspørsmål om man ønsker å få mer informasjon 

fra informanten på den aktuelle kategorien.  

Svarene vil bli transkribert og analysert og deretter brukt som primærdata for den avhengige 

variabelen i oppgaven, hvor vi forklarer forskjeller/likheter mellom informantene. Den 

uavhengige variabelen vil være selve intervjuprosessen som deler informantene inn i grupper 


