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1.0 Innledning 

Vi vil i denne beskrivelsen gjenspeile det sosiale og kulturelle fenomenet brukermedvirkning 

på et kommunalt aktivitetssenter, og diskutere hvorvidt begrepet brukermedvirkning påvirker 

til økt aktivitet, og bedret selvbilde og mestring , og gir større demokratisk følelse i hverdagen 

for ansatte og deltakere ved aktivitetssenteret. Dette betyr at vi  antar at begrepet 

brukermedvirkning påvirker sosial aktivitet og holdninger. 

Denne debatten er meget vesentlig i møte med det biologisk orienterte helsevesen som 

representerer den diagnostiske kultur, hvor de sosiale aspektene synes å ha begrenset verdi. 

 

1.1 Introduksjon av Energiverket Aktivitetssenter i Kristiansand.  

 

 

Energiverket er et lavterskel aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser og 

rusproblematikk. Dette er mennesker med masse resurser og ulike behov. Tilbudet består av 

en rekke aktiviteter i lokalet på Tangen, Kafé Påfyll, Bålplassen og Kontaktsenteret. 

Aktivitetstilbudene i kommunen har som målsetting at mennesker med psykiske lidelser og 

rusproblematikk skal ha en mulighet til en aktiv hverdag og en meningsfylt fritid. Et 

overordnet mål er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. 

Kommunens aktivitetstilbud til målgruppen legger til rette for dette gjennom:  

 -Mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter. 

 -Mulighet til å inngå i et sosialt fellesskap. 

 

Energiverket åpnet i februar 2012 og har vedtatt følgende målsetting med aktivitetstilbudet: 

Energiverket skal bidra til at deltakerne skal kunne redusere psykiske symptomer og 

rusmisbruk, etablere nettverk, stimulere til endringsarbeid eller gi dagen et positivt 
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innhold gjennom å delta i aktiviteter eller sosialt fellesskap. Dette er viktige faktorer 

som bidrar til at deltakeren får mulighet til rehabilitering/habilitering. 

 

 

1.2 Samhandlingsreformen og Energiverket 

Opprettelsen av aktivitetssenteret Energiverket i Kristiansand Kommune i januar 2012 har sitt 

utspring i kommunens måte å kunne tilfredsstille Statens Samhandlingsreform. 

Samhandlingsreformen innebærer at kommunene skal styrkes og få mer ansvar på 

førstelinjetjenester i helse-og sosialsektoren, for at sykehusene skal kunne sentraliseres og 

utføre spesialhelsetjenester og forskning. . Omstruktureringene ble gjennomført i 

Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008. Samhandlingsreformen er en del Nasjonal 

helse-omsorgsplan. Hensikten i reformen er å likestille satsing på psykisk og somatisk helse. 

Dette skjer ved at kommunen får ansvar for flere helse og omsorgs oppgaver. Og har selv stor 

frihet til å definere tilbudene. Formålene med samhandling reformen er å forebygge sykdom 

ved å ha mer fokus på helsefremmende tiltak. Tjenestene skal være tilgjengelig lokalt der folk 

bor. Brukere skal i større følges opp, å medvirke sin brukere Samhandlingsreformen skal 

ytterligere styrke kommunenes arbeid og ansvar. Det kommunale aktivitetssenteret 

Energiverket er blitt til av en konsekvens fra norske myndigheters ønske om å styrke 

psykiatrien til tross for omstrukturering av sykehustilbudet gjennom den nye 

Samhandlingsreformen.                       

Denne reformen sine intensjoner er å frigi midler fra sykehussektoren og på samme tid 

forbedre kvaliteten for brukere i Helse-og Sosialtjenestene ved at de blir utøvd på kommunalt 

nivå. Dersom kommunene skal kunne oppnå intensjonen av Samhandlingsreformen, er det 

innlysende at økonomiske midler til kommunene må økes.  

1.3. Aktivitetene ved Energiverket 

Aktivitetstilbudet er bygg opp rundt tre ulike nivåer. Grønne aktiviteter er aktiviteter som er 

åpne for alle. Gule aktiviteter krever påmelding, har oversikt over hvem som deltar og hvem 

som uteblir. Røde aktiviteter er lukede grupper for mennesker under 40 år med ROP lidelser. 

Her tildeles plass etter en kartleggingssamtale. Energiverket har mange aktiviteter knyttet til 

friluftsliv, fysisk aktivitet, bevegelse, data, kjøkken og verksted. Det er egne aktivitetsgrupper 

for unge kvinner og menn. Alle aktivitetene skal være meningsfylte og gi en opplevelse av 

mestring. Brukerorganisasjonene driver flere av aktivitetene. Energiverket skal bidra til at den 
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enkelte skal kunne redusere rusmisbruk, minske psykiske symptomer, etablere nettverk, 

stimulere til endringsarbeid eller gi dagen et positivt innhold gjennom å delta i aktiviteter og 

et sosialt fellesskap.  

 

1.4. Styringsgruppa ved Energiverket 

Kommunen gir ved dette senteret et aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser 

og/eller rusproblematikk (ROP-lidelser) hvor brukeres erfaringer og tolkninger utgjør 

grunnholdningen for eksistensen og driften. Det betyr at Styringsgruppa for Energiverket har 

vedtatt at begrepet ”brukermedvirkning” skal utøves på Energiverket. Energiverket er basert 

på et forpliktende samarbeid gjennom styringsgruppa mellom Virksomhet oppfølging, 

SOFOT, Fritidsetaten Øst og brukerorganisasjoner. Virksomhet oppfølging har driftsansvaret. 

Styringsgruppa har hatt 5 møter i 2012. Styringsgruppa ble  etablert under planprosessen til 

Energiverket og består i tillegg til representanter fra kommunen av representanter fra 

brukerorganisasjonene A-larm, Mental helse og LPP. Gruppa har det overordnede ansvaret for 

driften og det faglige innholdet.. I henhold til planen for Energiverket har virksomhetsleder 

hatt styringsrett.  Styringsgruppa består av 50% kommunalt og 50% frivillige organisasjoner.  

 

Stilling     Stillingsprosent      Kompetanse         Arbeidssted 

Sykepleier 100% Psyk. sykepleier Energiverket 

(prosjekt stilling) 

Avd. leder 100% Videreutdanning i 

psykisk helse, 

rusarbeid, og 

kunnskapsutvikling. 

Energiverket 

Miljøterapeut 100% Sosionom 

SEPREP 

40%  ved 

Kontaktsenteret. 

60% Energiverket 

Miljøterapeut 100% Sosionom Bålplassen 

Miljøarbeider 100% Omsorgsarbeider Energiverket 

Miljøarbeider 80% Aktivitør Gruppeleder ved 
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Kontaktsenteret 

Miljøterapeut 50% Vernepleier Kontaktsenteret 

Miljøarbeider  50% Aktivitør. 

Kunstterapeut. 

Delt mellom 

Energiverket og 

Kontaktsenteret 

 

Faste stillinger utgjør 5,8 stilling. Prosjektstillingen i 100% er finansiert via statlige midler og 

hadde oppstart i 01.01.2012. Energiverket har godt kvalifiserte medarbeidere i forhold til de 

tjenester vi produserer. I tillegg til faste stillinger er det 40% stilling knyttet opp til 

Kontaktsenteret som arbeider med pårørendegrupper knyttet til selvmord eller brå død. 

Psykisk helseteam har 20% prosjektstilling knyttet opp til turgruppene ved 

Bålplassen.Statistikken over kartlagte deltakere i 2012 viser at 94 deltakere er under 40 år og 

27 deltakere er over førti år. Andelen deltakere under 40 år utgjør da 78% og deltakere 

over 40 år utgjør 22%. Kjønnsfordelinger er 58% menn og 42% kvinner. 

Tilbudet representerer et lavterskeltilbud som er et gratistilbud uten henvisning, med ulike 

aktiviteter. De har fokus på muligheter og mestring, og det skal være lett tilgjengelig. Et annet 

moment er at et lavterskeltilbud alltid tar utgangspunkt i brukerens opplevelse og forståelse av 

en utfordring eller et problem .Gjennom hverdagslige handlinger som å gå tur, drikke kaffe 

eller prate om hverdagslige temaer opplever man at man blir sett og hørt her og nå, og det er 

en viktig forutsetning for brukermedvirkning. Aktivitetene ved Energiverket skal blant annet 

bidra til at deltakere skal oppleve økt mestring, glede og ha en aktiv rolle i samfunnet. Ansatte 

har fokus på deltakere som skal ha en aktiv rolle og knyttes til et ”arbeidsfellesskap” med 

deltakere og ansatte. Gjennom dialog mellom deltakere og ansatte og deltakere i mellom, 

kommer det frem spennende informasjon og refleksjoner som skal illustreres på film. 

Filmprosjektet styrker den valgte kvalitative metode i prosjektrapporten.  

I planleggingsprosessen til Energiverket fattet Helse-og sosialstyret et vedtak om at 

aktivitetstilbudet primært skal gi et tilbud til ungdom. Styringsgruppa ved Energiverket har 

definert «ungdom» opp til 40.år. De fleste av aktivitetstilbudene kan benyttes uavhengig av 

alder. Det er egne aktivitetsgrupper for deltakere under 40 år. Tjenesten er kommunedekkende 

og kan benyttes av alle bosatt i kommunen. 

 

1.5. Hvem er brukere eller deltakere ved Energiverket. 
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Energiverket fokuser på ressurser og muligheter, ikke på sykdom og lidelse. Når vi allikevel 

deler inn deltakeren ut fra en diagnostisk tankegang er dette for å se om vi når målet om å 

rekruttere mennesker med ROP lidelser: 

1. ROP lidelser                    55 deltakere    utgjør 45% 

2. Rusproblematikk              8 deltakere    utgjør 7% 

3. Psykiske lidelser              50 deltakere   utgjør 41% 

4. Annet                                  8 deltakere    utgjør 7% 

    

Bakgrunnen for denne fordelingen er det deltakerne oppgir som sine utfordringer under 

kartleggingssamtalen. Under begrepet «annet» er det utfordringer knyttet til fysisk 

funksjonshemminger, letter utviklingshemning, sosial isolasjon og lite nettverk. 

Brukerforsker påpeker at det kan være vanskelig å utøve reell brukermedvirkning på grunn av 

den diagnostiske kultur 

2. 0 Teoretiske perspektiver 

 2.1 Historikk om velferd. 

Psykiatrien har gjennom hele sin historie vært underlagt medisinsk dominans. Dette innebærer 

at psykiske lidelser sine symptomer lindres med medisinske preparater. Sosialfaglige 

holdninger her også inkludert antropologi, til psykiske lidelser kan uttrykkes ved at lidelsene 

er en sunn reaksjon på en syk situasjon. Denne påstanden har stor betydning for det 

kommunale aktivitetssenter som har muligheter til å endre situasjoner til brukeres favør ved 

brukermedvirkning. 

2.2. Brukerperspektivet 

 Brukerperspektivet har de siste tiår fått en mer sentral plass i utviklingen av de kommunale 

helse-og sosialtjenester. I følge Ole Petter Askheim (2009)  har brukermedvirkning blitt en 

sentral målsetting for norske myndigheter siden Stortingsmelding nr.25 og 

Stortingsproposisjon nr.63 fra 1996/97.. I 2002 ble det opprettet et Brukerforum for å 

kartlegge brukere av psykiatriske tjenester sine erfaringer og informasjoner. Det var 

nødvendig for å bedre samarbeid mellom brukere og tjenesteapparat. Det amerikanske 

begrepet ”Empowerment” er grunnlaget for brukermedvirkningsperspektivet. Det går ut på at 

brukerne mobiliserer styrke og kraft til å komme ut av avmaktssituasjonen. I regi av 
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Brukerforum 2004-07 ønsket Mental Helse Norge å myndiggjøre og styrke rollene til brukere, 

og fremme deltakelse. Rapporter skulle bli til veiledningshefter noe som ble utvidet til 

”Verktøykasse for brukermedvirkning” (Askheim, 2009) . I løpet av 2008 ble det holdt kurs i 

Vest-Agder om brukermedvirkning for å rekruttere brukere og ledere. Dette førte til et 

kreativt verksted, og til kurs for NAV-ansatte i Kristiansand. Askheim fremhever begrepet 

motmaktperspektiv som stor betydning for bevisstgjøring om brukerperspektivet for endringer 

i holdninger innen tjenestene. Dette fikk etter hvert konsekvenser for teoretisk kunnskap, og 

er blitt kalt for opplevelsesbasert læring.  

 

Helse-og omsorgsdepartementet utformer Statens helsepolitikk. Departementet framhever at 

begrepet ”brukermedvirkning” er en rettighet som er nedfelt i lovverket. De påpeker at det 

dreier seg om 3 ulike nivåer hvor medvirkning kan skje; 1) I politiske fora, 2) På 

forvaltningsnivå og 3) på individnivå. Et viktig mål fra departementets side med 

brukermedvirkning, er at helsetjenestene skal forbedres rent kvalitetsmessig. Men det er og 

viktig at brukere skal ha innflytelse på egen livskvalitet. Men fagpersonene fratas ikke sitt 

faglige ansvar ved dette. Dette betyr at staten  gir tydelige signaler om at 

”brukermedvirkning” er ønskelig.  

 

2.3 Velferd, arbeid og psykisk helse. 

Det er nødvendig å se litt historisk på Velferdsstaten, da den har endret seg til flere trygdede, 

og særlig trygdede som har psykiske lidelser. Det å få arbeid synes omtrent umulig for uføre i 

2013, og brukere av de psykiatriske tjenester opplever at aktivitetssenteret i kommunene blir 

erstatning for tenkt arbeidssituasjon. Aktivitetssenteret Energiverket i Kristiansand Kommune 

er et aktivitetssted for mange, og brukere flest har ikke tilgang til ordinært arbeid. 

Helsetjenesten og trygdesystemene ansees som bærebjelker i velferdsstaten. Definisjonen av 

en Velferdsstat er ” Stat hvor medlemmenes velferd er et formulert mål for den offentlige 

politikk, og hvor staten treffer aktive tiltak for å nå dette mål” (Hallandvik, 2006). I praksis 

regulerer velferdsstaten det frie arbeids-og varemarkedet, og den omfordeler verdier. Folk 

flest sine inntjeninger skal ikke kun knyttes til innsats, men til folks behov. Det klassiske 

velferdsbegrep innebærer å sikre et visst minimum av økonomiske og materielle levekår for 

alle borgere. Det opprinnelige fokus for velferdsstaten var på sykdom, yrkesskader, alderdom 

og arbeidsløshet. Sosialistisk strategi består i å arbeide politisk i retning til suveren 

velferdsstat, mens den borgerlige strategi innebærer en politisk kurs til et velferdssamfunn 
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hvor også private aktører og frivillige organisasjoner bedriver velferdstiltak. Ved Energiverket 

er nettopp styringsgruppen bestående av blant annet frivillige organisasjoner.  Men 

utviklingen av velferdsstaten skapte det utvidete velferdsbegrep som omfatter rett til 

utdanning og arbeid, trygge arbeidsplasser, kontroll over egen livssituasjon og politisk 

deltakelse og innflytelse i samfunnslivet. (Hallandvik, 2006) 

Hallandvik påstår at markedet er blitt mer og mer statliggjort ved at staten regulerer det, og 

utbyggingen av offentlig sektor har ført til en fremvekst av sterke fagprofesjonsgrupper som 

ikke nødvendigvis gavner pasientene beste. I 1962 var det 44000 ansatte i helse-og 

sosialtjenestene i landet, mens i år 2000 var det ansatt 402 000 arbeidstakere. Dette betyr at 

landet har utviklet offentlig ansatte fagpersoner som forvalter de trygdede. 

 

 

 

 2.4 Kulturrelativisme. 

 Følgende fremstilling til analytisk forståelse av kulturbegrepet har betydning for antakelsen 

av endring av holdninger på aktivitetssenteret Energiverket. Praktisk utøvelse av reell 

brukermedvirkning påvirker de kulturelt definerte holdninger blant aktørene, og at begrepet 

brukermedvirkning er en del av myndighetenes premiss for opptrappingsplanen for psykisk 

helse gir jo brukere muligheter til å medvirke. Dette betyr at aktørene definerer begrepet 

brukermedvirkning som at brukere skal ha innflytelse i situasjonene. Ekspertveldet eller de 

profesjonelle har ved viten realisert  begrepet brukermedvirkning som norm. Fagpersonene 

har måttet definere sine roller på nytt. På aktivitetssenteret Energiverket har en slik ny rolle 

for ansatte blitt å arbeide som samarbeidspartnere med brukere. Men brukerkunnskap har hatt 

en lang og trang tilblivelse i Norge.  

Ved å forstå aktivitetssenteret som et sosialt system vil årsaksforklaringer gjengi hvorledes 

strukturer påvirker for å opprettholde arbeidskulturen i systemet. En sosial struktur kan 

defineres som et mønster eller institusjon som er kulturelt definert. Den tyske 

vitenskapsteoretiker Jürgen Habermas er enig i at samfunnet har et tosidig perspektiv og 

kaller disse for livsverden og rasjonell systemverden. Livsverdenen utgjør et 

samhandlingsplan av aksjonsteori på individnivå, mens det kulturelt definerte system utgjør 

en strukturell effekt (norm). I følge Habermas vil strukturens årsakssammenheng fungere for 

noen grupper , men dysfunksjonere som avvik for andre. Hans sosiale verden kaller han 
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livsverden. Her foregår det samhandling og mellommenneskelig interaksjon fundert i etiske 

normer (kulturen). Kunnskap om virkeligheten er forankret i interesse for den, og vitenskap er 

for Habermas erkjennelse som er basert på grunnleggende menneskelige behov og interesser.  

Den norske antropologiprofessor Fredrik Barth hadde levet blant og beskrevet etniske 

samfunnsformer fra andre deler av verden i etnografiske monografier. Han hadde sitt 

utgangspunkt i økologistudier. Læren om naturen satte rammen og forståelsen for sosialt liv. 

Han beskrev sosial samhandling på individnivå, og han beskrev også vitenskapsteoretisk 

forståelse til norsk og internasjonal sosial antropologisk forskning. Han deltok i å utvikle en 

prosessanalytisk samfunnsmodell som var operasjonell og allmenngyldig. Den er utviklet fra 

strukturfunksjonalismen som en teoretisk kontinuitet.  

Jürgen Habermas støtter Ernest Nagel sin kritikk av biologiske funksjonalistiske modeller. Et 

system kan ikke studeres ved empiri alene, men det bestemmes av hvordan aktørene lever ut 

normerte verdier i sine liv (kulturen), og han avviser i utgangspunktet andre store 

strukturfunksjonalister  som Malinowsky og Radcliffe-Brown fordi de sammenligner samfunn 

med biologiske organismer. Men tross dette representerer Jürgen Habermas sin 

vitenskapsteori strukturfunksjonalisme. Derfor vil vi beskrive utviklingen av analytiske 

begreper fra strukturfunksjonalisme til prosessanalyse. 

Habermas mener at den gyldige norm blir til ved praktisk samtale og diskusjon med 

tilslutning av de det gjelder. Og Habermas mener at i Vesten så utøver folk flest rasjonelle 

fornuftige handlinger. Dette betyr at Habermas mener at den sosiale verden er ensbetydende 

med den normative. Han transformerer individuell utvikling til sosial evolusjon. Kritikken av 

Jürgen Habermas sine vitenskapsteorier var 4 vesentlige punkter. For det første argumenterer 

han i mot systemfunksjonalismen med funksjonalistiske begreper. Men han appellerer til 

normenes funksjon i det han kaller livsverdenen, og oppfattes derfor som 

strukturfunksjonalist. Og ved dette skiller ikke Habermas mellom teori og praksis, men 

hevder at det utgjør et hele, i likhet med Radcliffe-Brown. For det annet kritiseres han for å 

universalisere rasjonalitet basert på indo-europeisk språk som tysk er. Han idealiserer språkets 

kommunikative eller fortolkende side. For det tredje definerer han gitte normer som et 

konsept som involverte diskuterer seg frem til. Og til sist kritiseres han for etnosentrisme som 

innebærer at han beskyldes for å ha en arrogant holdning til andre ikke-europeiske kulturer. 

(Schaanning, 1994)  
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2.5 Kulturbegrepets plass 

Den strukturfunksjonalistiske britiske antropolog Radcliffe-Brown representerte og en 

helhetlig samfunnsteori. Samfunnet ble betraktet som en integrert totalitet – en organisme – 

hvor hver del fungerer som en nødvendig del av helheten. Dette innebærer at det kulturelt 

definerte normative utgjør en struktur med nettverk av abstrakte relasjoner til et samfunn. For 

Radcliffe-Brown representerer sosialt liv funksjonen eller uttrykket av strukturen, i likhet med 

Habermas. Dette betydde at sosialt liv kunne fattes og beskrives som ensbetydende med 

normativ adferd. Normene definerte virkeligheten. Det problematiske med denne 

samfunnsmodellen ble forståelsen av avvikende adferd og sosial endring over tid. 

Strukturfunksjonalistene mente at endring skjedde ved en selvregulerende karakter hvor 

verdier, normer og konkret adferd påvirket hverandre gjensidig ved tilpasning. Dette kan bety 

at individene i det sosiale systemet inngikk i en normativ tvangssituasjon. 

Antropologen Raymond Firth utdypet og supplerte strukturfunksjonalismens ideer. Han 

utviklet begrepet ”sosial organisasjon” som er den aktivt utøvende del relatert til strukturen, 

og han kalte det for form. Den sosiale organisasjon fanger inn konkret adferd i en konkret 

situasjon hvor individene samhandler. Firth mente at målrettet adferd basert på reelle valg for 

mulige handlingsalternativer påvirker strukturen (kulturen) over tid. Strukturen (kulturen) 

endres over tid og forblir dermed ikke en premiss, men en variabel som er påvirkbar. Dette 

kalte Firth for prosess. På dette vis delte Firth rent teoretisk mellom en del hvor det er 

utøvende individuelle aktører (sosial organisasjon) og en del som er de kulturelt definerte 

normer(kultur) som står i en prosess relasjon. 

Den norske antropolog Fredrik Barth beskriver sosiale prosesser hvor individuelle aktører er i 

interaksjon ved målrettete valg med omgivelsenes sosiale og økologiske muligheter og 

begrensninger. Han legger altså vekt på den sosiale organisasjon sine situasjoner i relasjon til 

teknologiske og økonomiske forutsetninger. Han hevder at individene utøver strategiske 

transaksjonelle handlingsvalg i henhold til de relative kulturelt definerte verdier. Dette betyr 

at individene befinner seg i nye situasjoner som igjen påvirker tidligere integrerte verdier, og 

avvikende adferd forstås, og samfunnet endres som annen viten. Ved brukermedvirkning blant 

ansatte og brukere og holdningen og praksis blitt slik at atferden er endret . Og slik beskrives 
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den kontinuerende prosess mellom sosial organisasjon og strukturen, og han kaller disse 

integrerte deler for sosial form. Ved dette har det strukturelle fått en ny og en annen friere 

plass fra å være en kulturell premiss, til å være en kulturell variabel. (Solheim, 1977)) 

 

2.6 Brukermedvirkning 

 Begrepet brukermedvirkning kan defineres ved at det handler om at tjenesteapparatet 

benytter brukeres erfarings kunnskap for å kunne yte best mulig hjelp. Og god 

kommunikasjon mellom folk er en forutsetning for å oppnå reell brukermedvirkning.  

2.7 Rollereportoar 

Generelt har bevisstheten om begrepet brukermedvirkning vært lavt og diffust, men det  har 

gjennom årenes løp blitt klarere. Mye av forskningen og opplysningen om brukerkunnskap og 

brukermedvirkning viser at departementet ønsker kun at det resulterer i samarbeid på 

fagpersonenes vilkår. En utfordring i forhold til ansattes rolle er at brukermedvirkning og 

fagansvar noen ganger kan utfordre hverandre. Alle ansatte skal ta utgangspunkt i brukernes 

ønsker og behov, men har samtidig ansvaret for at tilbudet som gis er faglig forsvarlig. 

 Arbeidet ved Energiverket aktivitetssenter som er basert på brukermedvirkning gjør at ansatte 

skal ha rollen som en ”samarbeidspartner”. Begrepet rolle beskrives av antropologen 

Raymond Firth som et begrep innen samfunnsforskning. Han tok utgangpunkt i de kognitive 

kulturelt definerte statuser et individ representerer. Han kaller det et statusreportoar, og skiller 

mellom imperative statuser (medfødte egenskaper som kjønn, hudfarge, slektskap) og 

tilegnede statuser (eksamener, erfaring). Videre fra Firth utviklet den norske antropologen 

Fredrik Barth prosessanalytiske begreper om at  samfunnets sosiale organisasjon som er en 

livsverden, og utgjør en sosial scene. I den gitte situasjon på den sosiale scene utspilles 

relevante roller fra et rollereportoar.  

Det er situasjonsdefinisjonen for aktørene, i følge Barth, som bestemmer hvilke roller som 

utspilles. Og det er her brukermedvirkning kan synliggjøres. Dette betyr at dersom deltakere 

og ansatte definerer situasjonen i aktivitetsgruppene rent kulturelt som samarbeid, blir rollene 

samarbeidspartnere en realitet. Det kan oppleves for den enkelte at man er seg selv i 

situasjonene. Under den diagnostiske kultur er statusreportoaret og rollereportoaret sterkt 

begrenset, ved at det i sykehuset kun er to roller relatert til sykdom. Det er kun terapeut og 
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klient roller. Behandler rollen krever pasient roller. I det frie naturlige liv utgjør 

statusreportoaret en ressurs for roller i gitte situasjoner som gir den enkelte muligheter til å 

være. Og felles situasjonsdefinisjon gir en sosial scene for ulike roller. Dette får konsekvenser 

for forståelsen både for deltakere og ansatte, og rollen samarbeidspartner utgjør en mer liberal 

og avslappet identitet for både deltaker og ansatte, og gir muligheter for å gjøre noe, 

brukermedvirke, ved at man delegerer oppgaver til hverandres roller. Rollekonflikter kan og 

oppstå i noen situasjoner, og det er i denne konflikten og intrigen at fagfolk og deltakere kan 

utfordres. 

2.8 Andres prosjekter 

 Anne Kristin Brun sine beskriver samarbeidsprosjektet HUSK i Stavanger regionen 2008. 

HUSK-prosjektene ble til i samarbeid mellom Høyskole, Universitet, Sosialetat og ga ny 

Kunnskap. (HUSK). Brun sitt prosjekt var et ledd i å motivere og mobilisere brukere av 

sosialtjenester og NAV-tjenester til å samtale om sine erfaringer av tjenestene, sammen med 

fagpersoner. Det hele ble i utgangspunktet et værested for brukere og fagpersoner – 

Møteplassen. Brukerne fikk rollen som verter. Det innebar at de fikk oppgaver som ga dem et 

ståsted for å samhandle og samtale med fagpersoner. Deres ”frustrasjoner” i møte mede 

etatenes fagpersoner ble til brukerkunnskap gjennom samtalene og diskusjonene med 

fagpersonene. Gjennom student- og forskningsoppgaver på Universitetet i Stavanger, ble 

brukerkunnskap utviklet. Et resultat i tillegg til ny kunnskap var at en holdningsendring både 

blant oppgitte frustrerte brukere og fortvilte fagpersoner, fikk en begynnelse.  

Et annet HUSK-prosjekt startet etter et vedtak i Trondheim Bystyre i 1996. Det ble et 

samarbeid mellom Miljøetaten, Bolig-og byfornyingsetaten og Sosialtjenesten i kommunen. 

Man rekrutterte unge sosialhjelpsmottakere i en bydel til å starte dugnadsarbeid for å bygge 

en møteplass. Dugnadsaktivitetene var samlende for deltakerene i arbeidet, og på denne nye 

arena kom fagpersoner i dialog med brukere av sosialetaten. Dialog gruppen ble brukerstyrt, 

og var åpen for alle tilknyttet tiltaksenheten i kommunen. Målet var å fremme brukers 

synspunkter overfor Trondheim Kommune. Deres ufaglærte kunnskap ble til i samtaler 

mellom mennesker og medmennesker i deres eget miljø. 

3.0 Metode 

Oppgaven handler om brukermedvirkning i praksis på aktivitetssenteret Energiverket i 

Kristiansand Kommune. Vi ville filmatisere aktiviteter som deltakere og ansatte inngår i ved 
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Energiverket. I det arbeide vil det bli laget en dreiebok som er en plan for opptak av scener 

som blir råmateriale for filmredigering som vil fremstille anvendt teknologi. Filmsnuttene er 

tenkt å illustrere folks opplevelse av aktiviteter. 

 

3.1 Film og fokusinterjuv som datagrunnlag 

Åpne aktiviteter ble forespurt om tillatelse til å filmes, med henblikk på  dokumentasjon som 

understøtter teorien i fagartikkelen. Metoden som er brukt for å innhente og analysere data i 

tilknytning til problemstillingen rundt ”brukermedvirkning” er av kvalitativ type. Det 

innebærer at vi som samarbeidsforskere og brukerforskere befinner oss midt oppe i det sosiale 

livet på aktivitetssenteret.  

 

Vi har anvendt ”snøballmetode” for å rekruttere deltakere i de tidligere fokusgruppene til 

intervjuer, og til illustrasjons filmene vedlagt. Det innebærer at informantene er rekruttert 

fordi de vet en del om temaet ”brukermedvirkning” og at de frivillig deltar. Ved ”bruker-spør-

bruker”-metoden har vi diskutert fenomenet ”brukermedvirkning” i fokusgrupper på 4-5 

informanter i hver gruppe. Gruppene har definert brukermedvirkning som at det er å delta i 

aktiviteter og at man kan påvirke aktivitetene. Dette betyr at de definerer det som at brukere 

føler at de har innflytelse i situasjonene. ”Bruker-spør-bruker”-metoden ble lansert av KBT-

MidtNorge *8). Vi laget en interjuvguide med spørsmål for å styre diskusjonene i gruppene. 

Dette ble gjort med lydopptak (som er slettet i henhold til lovverket) og lydopptakene ble 

transkribert av oss for å anonymisere materialet til analyse. Metoden ble brukt under samtale 

med brukere i en gruppe og med ansatte i en annen gruppe.  

 

3.2 Aksjonsforskning 

På 1960-70 tallet kom aksjonsforskningen til Skandinavia som kritisk, handlingsorientert 

samfunnsforskning. Det er tenkt som metode i sosialfaglig arbeid, og har som mål å skape 

endringer på arbeidsplassen. Den var naturalistisk, og forfektet en deltakende naturlig 

sammenheng. All forskning påvirkes delvis av forskerens holdninger og reflekteres i 

beskrivelsens problematikk. Kvantitativ positivistisk forskning har distansert seg fra 

forskningsobjektene ved standardiserte prosedyrer ved statistisk analyse. Man betrakter 
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sosiale relasjoner utenfra. Det begrunnes i evidens og troverdighet ved at forskeren ikke 

skulle kunne påvirke og manipulere forskningsfunnene. Kritikerne til dette mener at 

forskerene burde ha kontakt med forskningsobjektene ved deltakelse, og utarbeide aktuell ny 

sosial viten. Kurt Lewin (2007) uttrykte allerede i 1940-årene i USA ønske om at forskningen 

måtte komme i kontakt med klienters reelle problemer, og studeres og løses i deres 

sammenheng. Han utviklet teoretiske begreper innen sosialforskningen for å kunne påvirke til 

sosial endring i en tretrinnsprosess; 1) Det første var å oppløse tidligere strukturer, 2) Det 

andre var å modifisere strukturen og 3) Det tredje var å låse ny permanent struktur. Dette ble 

betegnet som en hendelse og en slutt som gir stabilitet i sosiale systemer. Aksjonsforskere 

ønsker å gripe inn i organisasjonen for å forbedre kvalitet ved menneskers liv og virke. Og 

målet er metodisk å kunne gi et riktig bilde av virkeligheten.  

 

 

4.0 Filmteori 

Bakgrunn for all film er filmskaperens ønske om å fortelle noe. Fortelleren blir regissør av 

filmen, og han organiserer og redigerer film materialet. Filmen har et tema og budskap i en 

dramatisk ramme. Tema for oss er begrepet brukermedvirkning. Dramaturgi betyr læren om 

dramaet, og har sitt utspring fra den greske filosofen Aristoteles sin kjennskap til teater for 

2000 år siden.  

Man skiller mellom 3 sfærer.1) Filmens konkrete informasjonsinnhold som utgjøres av 

filmskaperens plan. 2) Publikums opplevelse som kan oppfattes som publikums 

forventninger. 3) Og filmens egentlige virkninger som utgjøres av syntesen fra filmskaperen 

og publikum. (Eriksen, 2000) 

 

En film er delt i 3 akter. De utgjøres av eksposisjon(begynnelse), komplikasjon (midtdel) og 

avspenning (slutt). Filmens begynnelse er viktig for helheten i filmen. Eksposisjonsdelen 

består av to deler som benevnes som anslag og presentasjon. Anslaget i film er begynnelsen 

som skal engasjere publikums forventninger. Det skaper fremdrift. Presentasjonsdelen viser 

rollefigurer og delkonflikter som skaper spenning og forventning. Komplikasjonsdelen består 

av fordyping, konfliktopptrapping og konfliktløsning. Hensikten er å styrke innlevelse og 
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identifikasjon, og problematisere og avklare. Sluttfasen i filmen kalles avspenning hvor ting 

avtones og løses. Overgangen mellom aktene kalles plot-point og representerer et punkt i 

intrigen som gir fortellingen en ny og uventet virkning.    

Film kan ha en oppdragsgiver og en målgruppe. Kommunen er oppdragsgiver for vår fim og 

målgruppen er  brukere og ansatte .Oftest er innfallsvinkelen til produsenten som tilrettelegger 

produksjonen fra start til slutt ,forskjellig for innfallsvinkelen til oppdragsgiveren. Film er 

forskjellige genre, men i våre illustrasjon filmer kan man og diskutere regissørens 

påvirkningskraft. Det betyr at filmene ikke nødvendigvis er objektive gjenspeilinger fra 

virkeligheten, men at de er redigert av en regissør som har et fortellerstandpunkt i 

filmproduksjonen. Fortellerstandpunktet defineres allerede i forarbeide til produksjonen, men 

kan endre seg under redigeringen. Filmens fokus- eller synsvinkelvalg ligger på 

manuskriptstadiet, ikke i redigeringsstadiet. Synsvinkelen kan skifte underveis i film.  Selv 

om disse filmsnutter defineres som dokumentar, bygges de dramatisk opp med et mønster av 

årsak-virkningsforhold, og blir til ved logisk og nødvendig følge av hendelser i filmscenene. 

Drama er handling. Filmen tar publikum med i noen   situasjoner . (Toreg, 2002) 

 

4.1 Forberedelse til redigering. 

Vi ville bruke en mac computer for filmredigering og filmopptaketer vil være en Canon 

Legria HF20 . Vi valgte å forberede flere scenarioer fra ulike aktiviteter. Vi lagde storyboard 

som er et opptaksmanus ,i powerpoint presentasjon med stillbilder fra stedet vi skulle filme, 

våre locations. Vi valgte å fremstille aktørene i utøvelse av en aktivitet, mens de snakket om 

brukermedvirkning ved aktivitetssenteret. Men vi filmet også overgang sekvenser bestående 

av nærbilder av interessante scener. Scenografisk førsøkte vi å bygge opp kulisser med ulike 

kameravinkler og forskjellig naturlig lys. Vi brukte pan shot som er å filme ved å bevege 

kameraet horisontalt rundt for å filme hele rommet, og tok close shots(CS) som viser aktører 

fra hodet til midjen og full shots (FS) som viser aktører fra topp til tå. Aktørene var i 

situasjoner med sine oppgaver. Vi tok og close up (CU) som er nærbilder av deler av 

apparatene. Hver tagning nummererte vi påfølgende for å kunne finne sekvensene som 

redigeringsmateriale.  

Vi gjennom førte filmopptak på treningsaktiviteter og kjøkkengruppe. Vi laget en storyboard  

av fotoer av scener som skulle filmes på kafeen og kjøkkenet, og på treningsgruppa. Dette er 
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illustrasjoner plassert i sekvenser. Vi vil vise praktisk brukermedvirkning på kjøkkengruppa 

sin scene, tilknyttet Kafe Påfyll, og i treningsrommet. 

 

 

4.2 Bearbeidelse av filmmaterialet 

 

Det første vi måtte foreta oss etter att opptak var gjort var å overføre filmene / filene over til 

Mac eller PC. Det som viste seg å bli et problem var at filene som Canon Legria H20 tok opp 

i var et *.mts filformat, dette var et filformat som vi ikke bearbeide i verken Imovie11 eller 

lignende programmer som vi hadde forhånd på Mac. Imovie 11 støtter ikke mts*.filformat i 

forbindelse med importering av opptak som er gjort med videokameraet. For At vi skulle 

kunne benytte Imovie 11 som videoredigerings program, ble vi nødt til å konvertere de 

opprinnelig filene som vi hadde fra videokameraet for videre bearbeiding. Her søkte vi 

utallige FAQ/guider/Forum på nett som omhandlet dette eller tilsvarende problem i Imovie.  

Løsningen ble at vi «googlet» nett / søkte etter et program med open source / Søkte etter et 

program  med åpen kildekode for denne oppgaven. Vi fikk opp en del linker på useriøse 

programmer / trial versjon programmer, men kom over et Open Source progam som var 

perfekt til den oppgaven vi trengte den til .Programmet som vi kom over heter 

www.handbrake.org og er en open source program som kunne få våre *.mts filer konvertert 

over til et format som Imovie 11 kunne håndtere / importere . Vi fikk konvertert alle 

opptakene som vi hadde foretatt oss som var i *.mts filformat til et *.mp4 som vi kunne 

bearbeide i Imovie 11 / redigere i Imovie 11.Når dette var gjort så var det bare for oss å 

importere disse filene til Imovie 11. Prossessen består av å se alt opptak, ta notater og deretter 

systematisere disse ideene både på pair og i klippeprogrammet. Vi brukte 'post it' lapper hvor 

vi skrev kameraoppsett på hver lapp etter hverandre eks. Bilde av Yngve som snakker om 

hans rolle på Energiverket. En annen lapp stod det Bilde av Ynge lager vafler. Derav kunne vi 

diskutere og vurdere hvordan filmen skulle bli formet i klippeprogramet. Når vi ble enig om 

rekkefølgen så klippet vi oss gjennom materialet i klippeprogrammet. Her lagde vi forst en 

'rå-klipp' som består av en rask sammensetning av materialet. Deretter ble det klippet en 'fin-

klipp' Hvor overganger på bilde og lydsiden ble justert samt tekstplakater og musikk lagt til. 
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Siden vi klipte på små data skjermer, valgte vi å se filmene tilslutt på en prosjektor for å se 

om det gikk som vi forventet.  

Når disse var importert i Imovie 11 så kunne vi gå i gang med klipping / redigering/ m.m. Da 

alt dette var fullført så hadde man mulighet å eksportere filprosjektet fra I movie 11 til Itunes, 

IDVD, Youtube, Plate eller til fil lokalt på pc eller Mac. 

Når vi begynte å bearbeidet opptaket vi hade gjordt så tok vi utgangspunkt i de forste 

450sidene i filmklipper Jan Toregs bok Klipp Til. Her skirver Jan Toreg blant annet om 

dokumentarfilm teori hvor dokumentarfilmskaperen må ha oversikt over hva han lager film 

om, hvem filmen omhandler om, hvor handlingene tar sted, og hvorfor som innebar hvilket 

bilde vil representer disse punktene. Disse punktene gikk vi igjennom etter vi hadde sett de 

første 30minuttene av dokumentarfilmen Grizzly Man av Werner Herzog. Videre skriver Jan 

Toreg om en prosess om hvordan man skal på best mulig måte tilnærme seg kunnskap og 

samtidig miste ideen man startet med i begynnelsen.  

   

5.0 Analyse, fortolkning og drøfting. 

5.1 Brukermedvirkning gir økt aktivitet. 

I analyse delen vil vi først drøfte noen av funnene i prosjektrapporten «Hvilken erfaring og 

opplevelse har brukere og ansatte med brukermedvirkning ved Energiverket» som denne 

gruppa ferdigstilte i juni 2012. Oppsummeringen av analysedelen konkluderte på følgende 

måte:  

Vår problemstilling gjennom dette studiet har hært: Hvilken erfaring og opplevelse har 

brukere og ansatte med brukermedvirkning på Energiverket? Spenningen mellom 

systemverdenen og livsverdenen legger viktige prinsipper for brukermedvirkning, og har vært 

et nyttig redskap for å forstå og kunne drive med kunnskapsutvikling til temaet. 

Et av funnene er at alle informantene er redd for et demokratisk underskudd, enten ved 

overstyring fra de ansattes side, eller ved brukerstyring fra brukerne. Brukermedvirkning er 

derfor en vanskelig balansegang. Begrepet oppfattes ulikt både blant brukere og ansatte. Dette 

innebærer at Energiverket må ha en prosess der en definerer og utvikler brukermedvirkning 

nærmere. Kanskje eksisterer det ett kunstig skille mellom brukermedvirkning og 

brukerstyring? Det bør være mulig å ha brukerstyring på noen områder, og 

brukermedvirkning der brukere og ansatte sammen gjør beslutninger.  
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Et annet viktig funn er at rammene for brukermedvirkning er gode ved Energiverket. 

Brukerne opplever å bli sett og hørt, de føler seg som aktører i eget liv og dialogen mellom 

ansatte og brukere oppfattes som bra. 

 

Når det gjelder brukermedvirkning på gruppenivå er det et dilemma knyttet til 

demokratiprinsippet versus fri diskurs. Men heller ikke her trenger det ene utelukke det andre.  

(Kalleberg, 2012) 

5.2 Funn; Brukere på Energiverket 

Generelt har brukergruppa lite forutgående informasjoner om begrepet ”brukermedvirkning”. 

Men underveis i samtalene så fastslår de at det handler om å bli sett og hørt, og å være med å 

planlegge og utføre aktiviteter sammen. Videre i diskusjonen blir det fremhevet at ansatte 

burde kunne være mer brukervennlige ved å ikke være så stressete. Det at de ansatte utgjøres 

som fagpersoner ved aktivitetssenteret, skaper en dyptpløyende skille på grunn av 

ansvarsområdet. Men brukerne mener at ”brukermedvirkning” påvirker aktivitetene til det 

bedre, og at hverdagen oppleves mer innholdsrik. Det styrker tilliten mellom alle, og er et 

must for at det skal komme brukere til senteret. En forutsetning for at alle skal medvirke er 

god dialog, kommunikasjon og samarbeid.  

 

5.3 Funn;ansatte på Energiverket 

De ansatte har store forventninger til ”brukermedvirkning” . Det uttrykkes ved at normbasert 

brukermedvirkning på arbeidsplassen vil føre til nærere samarbeid med brukerene og 

fagpersonene i aktivitetene. De ansatte formulerer dette som ”en øvelse i demokrati i 

hverdagen”. For dem innebærer det å ha tid til å prate i dialog og kommunikasjon med 

brukere. Og det innebærer å gjøre noe sammen. På dette viset synes de ansatte at veien er 

målet. De forventer at mange brukere kommer til aktivitetssenteret, og er offensive.  

 

 

 

5.4 Filmanalyse 

Filmen fra kjøkkengruppen illustrere livet i kaféen, og kjøkkenpersonalet i aktivitet. 

Kjøkkenpersonalet består av ansatte og brukere. Inne på kjøkkenet lages kafé maten i 
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samarbeid. Problemstillingen fokuserer på om brukermedvirkning gir økt aktivitet, bedre 

selvbilde, mestring og en demokratisk følelse i hverdagen? Slik som filmsnuttene illustrere 

synes det som om begrepet brukermedvirkning påvirker holdningene positivt. F.eks sier en 

arbeidsleder at folk er folk og at alle er likeverdige på kjøkkenet som en arbeidsplass. Gir 

brukermedvirkning er bedre selvbilde? Ingen av brukerne sier dette ordrett, men de beskriver 

det med ord som «har det som plomma i egget» Filmen gjenspeiler at alle blir sett og hørt og 

har en betydningsfull rolle i sine egne liv. Denne rollen innebærer å utøve andre sider av seg 

selv en den syke pasient rollen. På treningsrommet virker det som om ansatte er opptatt av at 

brukermedvirkning er en forutsetning for å få mer aktivitet. En måte å analysere filmene på er 

at brukermedvirkning muliggjør å realisere sine egenverdi. Dette kan medføre at 

rollereportaret blir større blant brukerne og situasjonen blir mer normale. Dette kan oppleves 

sterkt av brukerne. 

 

5.5 Teoretiske analyse 

I følge teorikapittelet utgjør brukermedvirkningsbegrepet en kulturell variabel som gjør det 

mulig for brukerne å utøve andre roller en pasientrollen. Derfor er kulturbegrepet viktig å 

knytte opp mot brukermedvirkning. Vi viste til at Levin gjennom sin tretrinnsprosess kan 

endre arbeidskulturen i en sosial sammenheng ved å innføre brukermedvirkning som en norm 

i helsetjenesten. Filmene viser at brukerne ved Energiverket får mulighet til å velge andre 

roller en klientrollen ved f.eks være medarbeider på kjøkkenet, eller ha rollen som 

treningsdeltaker på treningsrommet. 

 

I den strukturfunksjonalistiske tenkning som Radcliffe-Brown og Habermas representerer 

ville ikke ny viten blant aktørene vinne frem over tid, fordi han postulerte at den kulturelle 

premiss var konstant, og strukturelle endringer ble ikke forstått. Nytenkningen til Firth og 

Barth definerer kulturen som variabel, og derfor påvirkbar og dynamisk. Den gir forståelse for 

at kunnskapsutvikling og ny viten og holdningsendring faktisk skjer ved fenomenet 

brukermedvirkning. 

Et sosialt perspektiv rettet for kognitive bedringsprosesser  har fokus på ytre betingelser og 

leter ikke etter avvik, symptomer eller sårbarhet. Et viktig utgangspunkt er å endre kulturen 

for å skape opportunitet og muligheter for aktive reelle handlingsvalg i et sosialt liv med 

mening for den enkelte. Myndighet over eget liv, å opprettholde fremtidshåp og bli møtt realt 

med interesse, er viktige elementer i en bedringsprosess. Medforskerene i denne oppgaven 
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opplevde kognitiv bedring med å delta i arbeidsgruppe rettet mot brukermedvirkning ved 

kommunens aktivitetssenter. Vi våknet liksom. Tidligere kunnskaper og lyster og følelser ble 

tidlig vekket til live under arbeidsprosessen, og vi opplevde til forundring en arbeidsglede. 

 

 

6.0 Ettertanker 

1870-tallet var røttene til dagens velferdsstat i Norge. Den oppfattes som en motreaksjon til 

1700-tallets Laissez-faire holdning som jo ansvarlig gjorde borgere selv for egen velferd. 

Gjennom 1860-årene pågikk det en politisk kamp for økt sosial velferd,  og fra den tid og 

fremover startet sykehus byggingen. Sosialhjelpsstaten epoke regnes fra 1870 til 1930-årene, 

med et sosialdemokratisk skille i 1918. Hele utgangspunktet for velferdsstaten var, i følge 

Hallandvik , å holde arbeidsledige arbeidsfolk i ro, og dette ble kalt for statssosialisme. (s.32). 

Etter 1918  og frem til 2.verdenskrig 1940 utviklet sosialdemokratiet seg ved at 

arbeiderklassen skulle bære frem de nødvendige sosiale reformer, men likevel ble dette 

statssosialisme som innebærer sterke statlige sosialpolitiske tiltak. Fra 1935 til 1940 satt 

Arbeiderpartiet i regjeringsposisjon , og det sosialpolitiske reformarbeid ble intensivert. Og i 

1936 var det tverrpolitisk enighet om behovsprøvet alderstrygd. Sykehusbyggingen fortsatte i 

1920-og 1930 årene. Den klassiske epoke for velferdsstaten regnes fra etter krigen i 1945 til 

den nye tid i 1966. I 1960 startet det med uføretrygd i Norge. Men uførepensjon har juridiske 

og medisinske kriterier for innvilgelse. Somatiske og psykiatriske sykehusavdelinger i Norge 

ble samordnet under samme administrasjon på 1990-tallet. 

Samfunnet i dag har nye måter å styre vanskeligstilte mennesker i samfunnet. 

Samhandlingsreformen kan sees som at klienters behov tilfredsstilles på et lavere nivå, i 

kommunen, men den kan og sees som at Staten prøver å overta kommunenivået. 

Kulturendringene på aktivitetssenteret ved utførelse av begrepet brukermedvirkning uttrykker 

at nye holdninger skapes i en moderne helse-og sosialpolitikk. Det umyndiggjorte 

klientsamfunnet forsøkes å bli mer bevisst og mer med gjennom begrepet brukermedvirkning. 

 

. 
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