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Årsakene til at mennesker med psykisk utviklingshemming utvikler utfordrende atferd er 
mange og sammensatte. Biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer bidrar hver for 
seg eller sammen til at atferden oppstår. Uri Bronfenbrenners økologiske modell for sosial 
utvikling beskriver faktorer som kan påvirker atferd. Det handler om nære relasjoner og om 
omkringliggende systemers innvirkning på relasjonene.  
 
Studiens hensikt har vært å beskrive kommunalt ansatte omsorgsgiveres erfaringer med 
økologiske faktorers betydning for å kunne mestre og forebygge for utfordrende atferd hos 
mennesker med psykisk utviklingshemming. Åtte omsorgsgivere fra seks ulike 
omsorgsmiljøer har blitt intervjuet om sine erfaringer. Studien er gjennomført etter kvalitativ 
forskningsmetode. Materialet har blitt samlet inn og analysert etter hermeneutisk tilnærming.  
 
Omsorgsyternes erfaringer med økologiske faktorers betydning i omsorgsarbeidet er 
tydeliggjort i fem beskrivningskategorier: Tøff hverdag, Ulik tilnærming - nesten samme 
praksis, Ulike miljøer, Trygt arbeidsmiljø og Lukkede miljøer. Studien viser at økologiske 
faktorer påvirker forekomst av utfordrende atferd hos mennesker med psykisk 
utviklingshemming. Bevisstheten om de enkelte faktorenes betydning kan bidra til å utvikle 
forebyggende tiltak i omsorgsmiljøene. 
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The causes behind the development of challenging behaviour in people with learning 
disability are numerous and complex. This type of behaviour is prompted by a combination of 
biological, psychological and environmental variables. The ecological model proposed by Uri 
Bronfenbrenner for social development describes variables that can influence behaviour, 
mainly the close relations between people and how surrounding systems influence those 
relations.  
 
The purpose of this study is to describe how caretakers, employed by various municipalities, 
have used ecological factors and drawn experience from them in handling and preventing 
challenging behaviour in people with learning disability. Eight caretakers from six different 
environments have been interviewed on their practical experience. The study has been carried 
out with qualitative research techniques. The material has been collected and analyzed 
according to a hermeneutical approach.  
 
The caretakers` experience of the importance of ecological factors in the caregiving tasks is 
demonstrated in five description categories: Difficult daily tasks, Different approach- almost 
same practice, Different environments, Safe working environment and Closed environments. 
The study demonstrates that ecological factors influence the incidence of challenging 
behaviour in people with learning disability. Being conscious of the importance of the various 
factors may promote the development of preventive measures in the caretaking environments.   
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Introduksjon 
 
Bakgrunn 
 
Christensen og Nilsen (2006) skriver at omsorg ikke først og fremst handler om gode 
intensjoner slik det kan komme til utrykk i offentlige dokumenter, lover, rundskriv, i 
personalets ønsker og bestrebelser. De formidler at omsorg først og fremst er en praksis hvor 
både tanke og handling finner sammen. I studien har jeg sett på hvordan omsorgen i praksis 
kan påvirket utfordrende atferd hos mennesker med psykisk utviklingshemming. Jeg har 
intervjuet ansatte som gir slik omsorg og bedt om deres erfaringer fra noen kommunale 
omsorgsmiljøer.  
 
Begrunnelsen for å velge temaet er mine erfaringer fra habiliteringsarbeid. Erfaringene er 
gjort som miljøterapeut ved institusjon, leder av kommunale omsorgstjenester og de siste ti 
årene som fagkonsulent i spesialisthelsetjenesten med veiledningsansvar overfor blant annet 
ledere og ansatte i kommunale tjenester. I svært mange saker som omhandler psykisk 
utviklingshemming og utfordrende atferd har det vist seg at den utviklingshemmedes 
miljømessige livsforhold har måttet få fokus før klinisk fokus. 
 
I 2004 rapporterte kommunene i Norge om et innbyggertall på 4 804 personer under 16 år 
med psykisk utviklingshemming og 15 880 innbyggere over 16 år med det samme (Rundskriv 
H-23/04 ). Utviklingshemming er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige tilstander med 
høyst forskjellig årsaksforhold. Det internasjonale statistiske klassifikasjonssystemet av 
sykdommer og beslektede helseproblemer, ICD-10, klassifiserer psykisk utviklingshemming 
som en tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå. Tilstanden 
kjennetegnes ved hemming av ferdigheter som manifesterer seg tidlig i utviklingsperioden. 
Dette er både kognitive, språklige, motoriske og sosiale ferdigheter. Tilstanden kalles også 
lærehemming. Utfordrende atferd kommer i tillegg hos et mindre antall mennesker med 
psykisk utviklingshemming. 
 
Tetzchner (2003) omtaler utfordrende atferd som atferd som kjennetegnes ved så stor 
alvorlighetsgrad at andre mennesker blir sterkt påvirket eller ”utfordret” av den. Tetzchner 
nevner fire hovedaspekter ved utfordrende atferd: form på atferden, antatt funksjon eller 
underliggende motiv, de direkte konsekvensene av atferden og hvordan menneskene i 
omgivelsene reagerer på atferden. Emerson (2001) avgrenser utfordrende atferd til tre former. 
Dette er atferd som medfører skade på personen selv, atferd som medfører skade på andre 
personer og atferd som medfører skade på materielle omgivelser. Emersons studie oppgir 
prevalens vedrørende utfordrende atferd til å være 12 % hos gruppen med psykisk 
utviklingshemming av alvorlig grad. Cirka halvparten av disse vil vise ”mer krevende 
utfordrende atferd”. For Norge vil dette si cirka 2300 personer med utfordrende atferd, og 
blant dem 1150 personer med ”mer krevende utfordrende atferd”. 
 
Årsaker til utfordrende atferd kan forklares og forstås ut i fra flere sammenheng. Biologiske, 
psykologiske og miljømessige faktorer bidrar hver for seg eller sammen til at denne atferden 
oppstår. Det er de miljømessige faktorer som vil være i fokus i denne studien. Videre omtalt 
som økologiske faktorer.   
 
Felles for gruppen psykisk utviklingshemmede med utfordrende atferd er at de aller fleste, om 
enn i ulik grad gjennom livet, er avhengig av tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. I 
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voksen alder betyr dette blant annet at de bor i kommunal bolig samlokalisert med andre 
personer med psykisk utviklingshemming og mottar kommunale omsorgstjenester etter Lov 
om sosiale tjenester. Sosialtjenesteloven stiller ikke krav til kompetanse for omsorgsytere. 
Tjenestene ytes derfor av personale både med og uten formell helse- eller sosialfaglig 
utdanning. Det er i hovedsak kommunale arenaer, kommunalt ansatte omsorgsytere, 
kommunal organisering og ledelse samt lovverk og økonomi knyttet til kommunal virksomhet 
som utgjør de viktigste livsbetingelsene til denne gruppen mennesker. Livsmiljøet består med 
andre ord av mange aktører og systemer som skal gi den enkelte psykisk utviklingshemmede 
med utfordrende atferd en god livskvalitet.  Det er dette som utgjør økologien i den 
kommunale tjenesteytingen.  
 
Omsorgsyterne er en del av det økologiske systemet rundt den utviklingshemmede med 
utfordrende atferd. De står i daglig interaksjon med brukeren og på denne måten er de en del 
av den konteksten som den utfordrende atferden opptrer i. De påvirker situasjonen samtidig 
som de blir påvirket av den. Tetzchner (2003) omtaler dette som en transaksjonell kjede.  
 
Hvordan omsorgsyterne forstår og forklarer atferd vil påvirke deres handlinger og holdninger 
i møte med utfordrende atferd. Forståelsen vil være avgjørende for personalets reaksjoner og 
for hvordan de legger omgivelsene optimalt til rette for den enkelte som er sårbar for å utvikle 
slik atferd. Hastings & Remington (1994) rapporterer i sin studie at det er funnet empiriske 
bevis som støtter hypotesen om at omsorgsyteres atferd påvirker omsorgsmottakeres 
utfordrende atferd.  
 
Omsorgsytere er mer tilbøyelige til å håndtere utfordrende atferd på en god måte når de 
oppfatter det som at årsaken ligger utenfor personens kontroll, enn når de oppfatter det som 
om den utfordrende atferden skyldes årsaker som personen har kontroll over (Tetzhner, 2003).   
 
Å daglig møte utfordrende atferd er en stor påkjenning for omsorgsytere. En studie av 
Hastings & Brown (2002) viser at det er sammenheng mellom omsorgsyteres eksponering for 
utfordrende atferd og emosjonelle reaksjoner som utbrenthet. Jones & Hastings (2003) sier i 
sin studie at stress og utbrenthet er noe som igjen påvirker omsorgsyteres samhandling med 
omsorgsmottakere. Negative konsekvenser kan være at omsorgsyterne trekker seg tilbake 
eller opptrer straffende i samhandling med omsorgsmottaker.    
 
Hver enkelt av omsorgsyterne er del av et omsorgsmiljø. I omsorgsmiljøet inngår blant annet 
ledelse, beslutningsstruktur, ansvarsfordeling, veiledning, informasjonsflyt, 
samarbeidsrutiner, kompetanseoppbygging, turnus med mer. Sammen med bemanning og 
stabilitet i personalgruppen er dette forhold som påvirker livsmiljøene for mennesker med 
psykisk utviklingshemming (Moland, 1999; Stubrud, 2001). I følge Tetzhner (2003) er det 
ikke gjort studier av slike egenskaper ved omsorgsmiljøer og utfordrende atferd. Mæland 
(1999) påpeker viktigheten av å kartlegge både menneskelige og organisatoriske ressurser i 
forebyggende arbeid. En studie av Chung & Corbett (1998) rapporterer større sammenheng 
mellom utbrenthet og ”management issues” enn mellom utbrenthet og utfordrende atferd.   
 
Søk på tidligere studier har vært foretatt i databasene Medline, PubMed, PsycINFO og Bibsys 
ved hjelp av referanseverktøyet RefWorks. Søkene her viser at det finnes flere internasjonale 
studier som omhandler utviklingshemming og utfordrende atferd. De fleste omhandler 
omsorgsyteres emosjonelle reaksjoner i møte med og forståelse av utfordrende atferd. Få eller 
ingen studier synes å ha sett på sammenhengen mellom utfordrende atferd, egenskaper ved 
omsorgsytere og egenskaper ved omsorgsmiljøer. Felles for de fleste studier er at de har 
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benyttet validerte instrumenter og i hovedsak vært kvantitative studier. Få studier har en 
kvalitativ tilnærming.  
 
Det er egne erfaringer og forskningen som det her er vist til som danner grunnlaget for 
studiens forforståelse om at økologiske faktorer påvirker forekomst av utfordrende atferd.  
I studien er det valgt ut fem teoretiske perspektiver for å belyse temaet.  Dette er økologisk 
modell for sosial utvikling, salutogenese, avviksperspektiver, organisatoriske perspektiver og 
sosialpolitiske signaler.   
 
Teoretiske perspektiv 
 
Økologisk modell  
 
Utviklingen av omsorgen for mennesker med psykisk utviklingshemming har de siste hundre 
år gjennomgått store endringer. Fram til 1960- årene var denne forskningen særlig dominert 
av en medisinsk klinisk orientering med vekt på å forstå funksjonshemmingen som et 
individuelt problem. Funksjonshemming ble sett på som et personlig avvik fra det normale, og 
det handlet om å finne frem til hva den enkelte kunne gjøre for å leve med avviket. Fra 1960- 
årene vokste det frem en samfunnsvitenskapelig tradisjon på dette forskningsfeltet. Denne 
tradisjonen markerte et oppgjør med den individuelle og kliniske forståelsen i den forstand at 
det i stedet ble sentralt å forstå at funksjonshemming også har å gjøre med relasjonene til 
omgivelsene. En av bidragsyterne til en slik forståelse er psykologen Uri Bronfenbrenner. I 
1979 presenterte han sin økologiske modell for sosial utvikling. Modellen vektlegger 
egenskaper både ved individet og ved omgivelsene når menneskelig samspill og væremåte 
skal forstås. Bronfenbrenner uttrykker dette slik: 
   
  The ecology of human development involves the scientific study of the progressive, mutual 
   accommodation between an active, growing human being and the changing properties of  
   the immediate settings in which the developing persons lives, as this process is affected by  
   relations between these settings, and by the larger contexts in which the settings are  
   embedded. (Bronfenbrenner, 1979, s.21).   
 
Bronfenbrenner refererer her til både de nære daglige relasjoner mellom mennesker og til de 
mer indirekte systemene som påvirker våre liv. Han mener det er i disse prosessene at 
sosialiseringen av mennesker finner sted. Det er i denne konteksten mennesker påvirkes av og 
overtar omgivelsenes normer og verdier.  
 
Å ha en økologisk forståelsesramme av utfordrende atferd vil derfor innebære å analysere ”de 
kompliserte forbindelser som råder mellom faktorer i det fysiske miljøet og den atferden og de 
sosiale strukturer som individer av ulik art utvikler innenfor et område der slike 
sammenhenger har oppstått.” (Egidius, 1996, s. 561).  
 
Bronfenbrenners økologiske modell representerer et sosiokulturelt syn på menneskets 
utvikling. Han legger vekt på at det finnes kulturer og subkulturer som hver på sitt vis 
representerer livsbetingelsene som påvirker et menneskes utvikling. Bronfenbrenner forklarer 
dette slik:  
    
   ”Within any culture or subculture, settings of a given kind - such as homes, streets or                    
   offices - tend to be very much alike, whereas between cultures they are distinctly different.    
   It is as if within each society or subculture there existed a blueprint for the organization of  
   every type of setting. Furthermore, the blueprint can be changed, with the result that the  
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   structure of the settings in a society can become markedly altered and produce   
   corresponding  changes in behaviour and development.” (Bronfenbrenner, 1979, s. 4)  
 
Bronfenbrenner har et fenomenologisk perspektiv på forståelsen av det som skjer i de ulike 
kulturene, basert på inspirasjon fra både filosofi og sosiologi. Bronfenbrenner nevner flere 
steder den tysk- amerikanske psykologen og filosofen Kurt Lewins (1890 – 1947) teorier og 
hans perspektiv på hvordan omgivelsene påvirker atferd og utvikling.  
 
   ”Lewin takes the position that the environment of greatest relevance for the scientific  
    understanding of behavior and development is reality not as it exists in the so-called  
    objective world, but as it appears in the mind of the person; in other words, he focuses on  
    the way in which the environment is perceived by the human beings who interact within     
    and with it.” ( Bronfenbrenner, 1979, s. 23 ).  
 
Den økologiske utviklingsmodellen er et hjelpemiddel for å forstå og analysere hvilke 
faktorer som kan påvirke utvikling av atferd. Modellen består av fem grunnleggende 
miljøsystemer som påvirker oss gjennom livet. Systemene spenner fra samspillet med 
personer i vårt nærmiljø til den mer generelle samfunnskulturen. Det som skjer innenfor ett 
system henger sammen med det som skjer innenfor et annet system. Systemene omtales som 
mikro-, meso-, ekso-, makro og kronosystemene.  
 
Med mikrosystemet menes det nærmiljøet en person lever i. Nærmiljøet er familie, venner, 
skole, arbeidssted og nabolag. Det omfatter aktiviteter, roller og mellommenneskelig 
samhandling i sammenhenger med spesielle fysiske og materielle egenskaper. I Tellevik og 
Storliløkken (2003) omtales mikrosystemet som nærmiljøet.  
 
Mesosystemet består av forbindelseslinjer mellom forskjellige mikrosystemer hvor personen 
deltar. Dette er familie, omsorgsmiljøer og aktører i nærmiljøet.  
 
Eksosystemet er betegnelsen på det systemet som gjør at hendelser i en situasjon der ikke 
personen opptrer, får betydning for hendelser i situasjoner hvor personen faktisk opptrer.  
Tellevik og Storliløkken (2003) omtaler eksosystemet for lokalsamfunnet. Et eksempel er det 
kommunale nivået som forvalter de ressurser som må til for å igangsette tiltak i nærmiljøet.. 
 
Makrosystemet refererer til samfunnskulturen vi lever i, det være seg kulturen som helhet eller 
en subkultur. Bronfenbrenner (1979) sier at selv om kulturen som helhet representerer en viss 
måte å planlegge og organiserer på, vil det allikevel forekomme forskjeller innenfor samme 
kultur. Representert i dette systemet er de politiske føringer, lover og forskrifter fra Storting 
og departementene, samt mål og retningslinker fra det internasjonale samfunnet som regulerer 
levekår og tilbud til mennesker med funksjonshemming. (Tellevik & Storliløkken, 2003)    
 
Kaufmann og Kaufmann ( 2004) opererer med et femte system; kronosystemet. 
Kronosystemet systemet representerer de historiske sammenhenger som er betydningsfulle for 
den måten sosialiseringsprosessen og verdiformidlingen utformes på.   
 
Bronfenbrenner (1979, s. 22) legger vekt på tre hovedforhold for å forstå dynamikken i den 
økologiske modellen. Han beskriver dynamikken slik: 
 



 

5 

 

 

- the developing person is viewed not merely as tabula rasa on which the environment 
makes its impact, but as a growing, dynamic entity that progressively moves into and 
restructures the milieu in which it resides 

- since the environment also exerts its influence, requiring a process of mutual 
accommodation, the interaction between person and environment is viewed as two- 
directional, that is, characterized by reciprocity 

- the environment defined as relevant to developmental processes is not limited to a 
single, immediate setting, but is extended to incorporate interconnections between 
such settings, as well as to external influences emanating from the larger 
surroundings  

 
Den økologiske modellen representerer en utvidet og mer differensiert forståelse av sosial 
utvikling i forhold til det som beskrives i den generelle psykologien og i 
utviklingspsykologien spesielt. Det som derfor særpreger en økologisk tilnærming og teori er 
bredden og omfanget av forhold som påvirker utvikling. 
 
I modellens fulle versjon slik den beskrives av Bronfenbrenner, opereres det med et bredt 
antall påstander og hypoteser for analyse innenfor de ulike økologiske systemene som 
modellen omfatter. En slik kartlegging og analyse er for omfattende for denne studien. I 
samme bok sier forfatteren:” it is important to emphasize that it is neither necessary nor 
possible to meet all the criteria for ecological research within a single investigation. Provided 
the researcher recognizes which qualifications are and are not met, useful scientific 
information can be gained.” (Bronfenbrenner, 1979, s.14).  
 
I denne studien er det valgt å se på samspillet mellom egenskaper ved omsorgsyterne, 
egenskaper ved omsorgsmiljøet og egenskaper ved den utfordrende atferden omsorgsyterne 
møter.  
 
Salutogenese 
 
Aaron Antonovsky presenterte i 1978 begrepet salutogenese. Antonovsky tar avstand fra en 
inndeling mellom syk og frisk. Han ønsker i stedet å se helse som et kontinuum mellom 
alvorlig syk og fullstendig frisk, hvor det salutogene perspektivet styrer interessen mot de 
faktorer som bringer en så nær den friske polen som mulig (Gjærum, Grøholt & 
Sommerschild, 1998). Et slikt syn innebærer at  omsorgsarbeidet for mennesker med psykisk 
utviklingshemming og utfordrende atferd retter fokuset mot faktorer som bidrar til å utløse 
den utfordrende atferden. Deretter søker å finne løsninger som minsker risikoen for at den 
utviklingshemmede utøver slik atferd. Å ha et salutogent perspektiv innebærer at man 
vektlegger de faktorer som demper, letter eller fjerner stressorer som bidrar til utfordrende 
atferd.  Det innebærer også at man vektlegger denne personens ressurser, framfor å fokusere 
på de begrensinger utviklingshemmingen innebærer.  
 
Videre tenker Antonovsky seg at alle utvikler ulike grader av generelle motstandsressurser i 
kampen for tilværelsen (Gjærum et al., 1998). Et slikt syn kan forklare utfordrende atferd som 
en reaksjon på en uholdbar livssituasjon. En uholdbar livssituasjon kan eksempelvis være at 
de kravene som blir stilt til en person ikke er tilpasset vedkommendes funksjonsnivå. Det kan 
også være at en person lever i et uoversiktlig livsmiljø som gir frustrasjon og utryghet. 
Begrensningen som ligger i selve utviklingshemmingen kan gjøre at reaksjonen gir seg utslag 
i en lite hensiktsmessig atferd.  
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Gjærum et al. (1998, s. 50) ser begrepet helse i dette perspektivet: ”helse (sunnhet) er noe 
som blir til, som utvikles, og at det blir like påkrevd å innhente kunnskaper om denne 
prosessen som det er nødvendig å kjenne patogenesen bak sykdommer”. Enten det gjelder å 
forstå den utviklingshemmede som utviser utfordrende atferd eller å forstå reaksjonene til 
omsorgsytere som må forholde seg til denne atferden, blir det derfor viktig å forstå de 
mekanismene som bidrar til reaksjonene.  
 
Vår evne til å møte vanskelige situasjoner kan i følge Antonovsky (2002) sees i lys av vår 
oppfatning av sammenheng i tilværelsen, om vi har en sterk eller svak ”Sense of Coherens” 
(SOC). For å oppnå denne følelse av sammenheng i tilværelsen sier han at vi må: 
 

- kunne forstå situasjonen (comprehensibility)   
- ha tro på at vi kan finne frem til løsninger (manageability) 
- finne god mening i å forsøke på det (meaningfulness) 
 

Antonovsky mener at vi ved hjelp av disse begrepene kan finne mestringsressurser den 
enkelte har og måle dette ut fra de tre områdene over (ibid, s 37-56). Mestringsressursene kan 
måles både for å forstå den utviklingshemmedes atferd og for å forstå omsorgsyteres evne til å 
mestre møtet med utfordrende atferden.  
 
Inspirert av blant andre Antonovsky har Hilchen Sommerschild laget en modell for 
mestringens vilkår. Denne modellen vektlegger tilhørighet og kompetanse som avgjørende 
faktorer for god motstandskraft (resilience). Tilhørighet sier hun handler om nære fortrolige, 
felleskap i verdier, forutsigbarhet, og sosial støtte. Kunnskap handler om å kunne noe, være til 
nytte, få og ta ansvar, utøve nestekjærlighet og møte og mestre motgang (Gjærum, 1998). 
Forholdene gjelder både omsorgsmottakere og omsorgsytere.  
 
Antonovsky (2002) refererer en studie (Sourani, 1983, s. 211) som omhandler familiers SOC 
og dennes relasjon til framgangsrik rehabilitering av funksjonshemmede barn. Han sier at de 
individuelle poengene viste seg å predikere studiens mål på rehabilitering meget godt.  
Eriksson, M. &  Lindstrøm (2005) har vurdert validiteten av SOC og konkludert med at ” the 
SOC scale seems to be reliable, valid and cross culturally applicable instrument measuring 
how people manage stressful situations and stay well”.  
 
Måling av SOC gjøres vanligvis med et spørreformular med enten 29 eller 13 spørsmål. SOC 
kan også måles med 3 spørsmål ( Schumann, Hapke, Meyer, Rumpf & John, 2003).  
 
Avviksperspektiver 
 
Som Tetzchner (2003) skriver så kan atferd forklares både ut fra biologiske, psykologiske og 
miljømessige perspektiver. Jeg har tatt for meg tre perspektiver som representerer 
hovedretningene: avviksperspektivet, det anerkjennende perspektivet og systemperspektivet.  
 
Avviksperspektiver er nært knyttet til forståelsen av utfordrende atferd som symptom på en 
sykdom, at det er noe galt med personen og det er denne som må endre seg. Vatne (2006) 
beskriver avviksperspektivet som en oppfattelse om at atferd er uttrykk for forstyrrelser i 
pasientens indre, som tanke- og følelsesforstyrrelser, og at pasienten ikke har innsikt i egen 
situasjon og mangler evne til egenomsorg.  
   
  ”Ved egenskapsforklaringer som dette henviser en til gode eller dårlige egenskaper og   
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   motiver som forklaring på hvordan situasjoner oppstår og utvikler seg, men ikke den andres  
   bidrag, for eksempel hjelperens måte å samhandle med pasienten på”. (ibid, s.95) 
 
Egenskapsforklaringer er ofte kausalforklaringer (årsaksforklaringer). Kausalforklaringer er 
ofte tautologiske, det vil si sirkulære og derfor uangripelige. Egenskapsforklaringer vil 
forklare årsaken til utfordrende atferd med at personen for eksempel er snill, flink, 
manipulerende eller morals defekt. At Per slår forklares med at han er slem. Har omsorgsytere 
en slik forklaring på utfordrende atferd vil det å grensesette gjennom å korrigere avvikende 
atferd blir en hovedfunksjon i omsorgsarbeidet. Vatne (2006) sier at når avviksperspektivet 
blir gitt hovedfokus i behandlingen, innebærer dette en underkjenning av at pasienten har 
positive og funksjonelle egenskaper, samt en diagnostisering av personen. Omsorgsytere med 
en slik forståelse av utfordrende atferd vil kunne stå i fare for å slutte å søke etter 
utviklingsmuligheter for Per.  
  
Et annet aspekt ved egenskapsforklaringer er at ”de kan bli funksjonelle ved at det offentlige 
kan definere seg ut av en forpliktende hjelpeposisjon, og dermed legge grunnlaget for 
redusert offentlig forbruk.” (Garsjø, 2002, s 84). I praksis kan egenskapsforklaringer 
innebære at bevilgende myndigheter i en kommune nedprioriterer omsorgen for mennesker 
med psykisk utviklingshemming og utfordrende atferd i sine budsjetter.  
 
Et anerkjennende perspektiv vektlegger relasjonelle forhold både i utviklingen av og bedring 
av avvikende atferd. Dette står i motsetting til avviksperspektivet. Det anerkjennende 
perspektivet legger vekt på å forstå personens atferd i samspill med andre og seg selv. En 
retning innenfor dette perspektivet er Stress-sårbarhetsmodellen. Her anerkjennes den 
sårbarheten noen mennesker har, enten på grunn av medfødte egenskaper eller erfart liv. 
Begge deler kan gi et sårbart selvbilde. Å ha et sårbart selvbilde kan føre til utfordrende atferd 
som kan forstås som personens selvbeskyttelse og mestring i det de opplever som vanskelige 
relasjoner og situasjoner. Når hjelpere snakker om sårbarhet hos pasientene, er dette ofte 
relatert til at pasientene har et skjørt selvbilde og at de strever med å beskytte seg selv og 
opprettholde egen verdighet (Vatne, 2006). 
 
Vatne (2006) skriver videre at sårbarheten ofte viser seg i relasjoner / situasjoner når personen 
opplever krise, og i situasjoner preget av maktubalanse. Hun sier det kan være tegn på at man 
opplever å miste påvirkningsmuligheter, det vil si avmakt og mangel på forutsigbarhet.  
 
   ”Uforutsigbarhet kan gi økt angstnivå og ubehagelige spenninger. Dette ubehaget kan  
   lindres ved selvbeskyttende motreaksjoner, for eksempel ved bruk av forsvarsmekanismer og 
   selvhevdelsesstrategier (sinnereaksjoner). Disse kan også utvikle seg til aggressive angrep   
   mot andre og være et signal til hjelperen om at relasjonen for pasienten oppleves som    
   truende.” (ibid, s.106) 
 
Selvbeskyttelsen kan være både høy aktivitet, tilbaketrekning, selvhevding, fiendtlighet og 
avvisning. Vatne (2006) sier at denne sammenhengen synes å være ubevisst for pasienten. 
 
Omsorgsgivere kan også oppleve de samme mekanismene i relasjoner. Det være seg til 
omsorgsmottaker, kollegaer eller andre de samarbeider med. Vatne (2006) viser til at hjelpere 
uttrykker sårbarhet i samspillet med pasienter, spesielt i situasjoner som oppleves farlige og 
konfliktfylte. 
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Sosiologien trekker inn et tredje perspektiv; systemperspektivet. Her rettes oppmerksomheten 
mot ytre forhold, strukturer eller samfunnsmønster. Intensjonen ved systemforklaringer er å 
forklare eller forsvare aktørenes handlemåter ved å vise til overordnede systemers føringer 
Dette kan være retningslinjer, lovverk og lignende. Systemforklaringer har også å gjøre med 
arbeidsorganisering, stressfaktorer i organisasjonen og beslutningsprosesser som framstår som 
stressfaktorer (Garsjø, 2002).  
  
Organisatoriske perspektiver 
 
Omsorgsmiljøet er i studien definert som det mikrosystemet som omsorgsmottakeren er en del 
av. Omsorgen som gis i mikrosystemet består av både de mellommenneskelige kvalitetene og 
de organisatoriske kvalitetene.  
 
Innledningsvis ble det sagt at omsorg først og fremst er en praksis hvor både tanke og 
handling finner sammen. Organisasjonen eller omsorgsmiljøets oppgave er å lede tanker og 
handlinger mot en praksis som løser de målsettingene organisasjonen er satt til å nå. Dette 
innebærer at en leder av offentlige omsorgstjenester både skal administrere og utøve 
lederskap. Kaufmann et al. (2004, s. 211) skiller mellom administrasjon og ledelse på denne 
måten: ”Administrasjon er å iverksette planer på en effektiv måte og tilse at regler og rutiner 
blir etterlevd. Lederskap er å ta initiativ, føre an; utvikle og formulere strategier, visjoner og 
planer for organisasjonen.”  
 
Lederskap er i følge forfatterne nært knyttet til den delen av problemløsning som dreier seg 
om å ta beslutninger. ”En betydningsfull del av forskning omkring organisasjoners funksjon 
er derfor rettet mot å forstå og forbedre organisasjonen som redskap for effektiv 
problemløsning og gode beslutninger” (ibid, s. 49). Hvordan omsorgsmiljøene fatter 
beslutninger blir derfor av interesse for denne studien.  
 
Kaufmann et al. (2004) beskriver tre hovedtyper av tenkning som kan ligger bak ulike måter å 
komme fram til beslutninger på. Dette er den rasjonell-analytiske tenkning som er en 
systematisk tenkning som bygger på logiske slutninger. Heuristisk-intuitiv tenkning er en 
skjønnsmessig tenkning som bygger på ”tommelfingerregler” og bygger mye på utøvelse av 
skjønn. Den siste er en kreativ-innovativ tenkning som frembringer nye og utradisjonelle 
ideer.  
 
Herbert Simon har utviklet begrepet begrenset rasjonalitet for å betegne de innskrenkningene 
som gjør seg gjeldene når mennesker tar beslutninger. Begrenset rasjonalitet innebærer at vi 
fester oss ved spesielle utsnitt av problemet, og utvikler en forenklet ”mental modell” av det. 
En annen felle man kan gå i er at man velger standard løsninger. ”Jo flinkere vi blir til å løse 
problemet på en bestemt måte, desto mer bundet blir vi derfor til den, og jo flinkere blir vi til 
å fortolke nye problemer som varianter av det gamle problemet, som vi kjenner så godt” 
(ibid, s. 169).  
 
Tradisjonelt er omsorgsytere delt opp i arbeidsgrupper i en felles turnus. I de senere år har 
noen omsorgsmiljøer dannet team innenfor turnusen. Et av de forhold som skiller team fra 
arbeidsgrupper er i følge Kaufmann et al. (2004) at i arbeidsgrupper står det enkelte individ til 
ansvar for sitt arbeid. I team er det i tillegg til det individuelle ansvaret også er et gjensidig 
ansvar deltagerne i mellom. Ved etablering av team legges det vekt på å sette sammen 
gruppen slik at de gjensidig stimulerer hverandre, og det er teamets kollektive arbeidsprodukt 
som måler gruppens effektivitet.    
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Hvordan et omsorgsmiljø fungerer er også avhengig av samspillet mellom omsorgsyterne. I 
gruppeprosesser er det sosiale samspillet i en gruppe viktig. Gruppesamholdet betegner 
medlemmenes grad av binding til gruppen. Kaufmann et al. (2004, s. 246) viser til at 
”grupper med sterkt samhold kjennestegnes av mer kommunikasjon, sterkere effekt på 
individet av normdirigering og større jobbtilfredshet. Sterkt samhold i gruppen kan være av 
stor positiv betydning dersom gruppens normer er innrettet mot høye prestasjoner, motsatt 
effekt dersom normen er lav”.  Jobbtilfredshet kan også dreie seg om hvor interessant jobben 
er, hvor gode de sosiale relasjonene er og hvor selvstendig og fleksibelt man får innrettet 
arbeidet sitt (ibid, s. 28).  
 
Tillit er et annet begrep som er viktig mellom ansatte i et omsorgsmiljø. Tillit kan defineres 
som ” en positiv forventning om at en annen person gjennom ord, handling og beslutninger 
vil unnvike å handle opportunistisk” (Kaufman et al. 2004, s. 369). Dette vil si at personen 
ikke handler målbevisst på vegne av egne behov og interesser. Det er fem kjerne elementer i 
begrepet tillit: integritet, kompetanse, konsistens, lojalitet og åpenhet. 
  
Sosialpolitiske signaler 
 
Velferdsstaten skaper de ytre rammene for omsorgen for psykisk utviklingshemmede 
gjennom sine sosialpolitiske retningslinjer. Disse rammene er en del av makro systemet som 
påvirker livsmiljøet til mennesker med psykisk utviklingshemming og utfordrende atferd.  
 
Utviklingen innen det sosialpolitiske området har gått fra å være et område for veldedighet til 
å bli definert som en offentlig oppgave på lik linje med tjenester som gis til den øvrige 
befolkningen. Denne utviklingen kan sees i sammenheng med utviklingen av generelle 
menneskerettigheter internasjonalt og framveksten av velferdsstaten nasjonalt. 
Menneskerettigheter ble første gang stadfestet gjennom FNs Verdenserklæring om 
menneskerettigheter i 1948, og senere Den europeiske konvensjonen om menneskerettigheter 
(EMK) i 1953. Siden fulgte flere internasjonale erklæringer vedrørende menneskets 
rettigheter som Norge har gitt sin tilslutning til. 
 
Det første internasjonale dokumentet som spesielt omhandlet psykisk utviklingshemmedes 
rettigheter er Jerusalemserklæringen. Den ble vedtatt av Den internasjonale liga for de psykisk 
utviklingshemmede i 1968. Dette førte til at FN i 1971 vedtok Deklarasjon om rettigheter for 
psykisk utviklingshemmede. Som følge av denne deklarasjonen vedtok Europarådet i 1973 en 
resolusjon om krav til tilbud for fysisk og/eller mentalt funksjonshemmede. I denne 
resolusjonen ble det lagt vekt på integrering gjennom alminnelig samfunnsdeltaking og den 
understreker funksjonshemmedes rett til utvikling av personlige evner og muligheter.  
 
Så sent som i 1993 kom FNs Standardregler for like muligheter for mennesker med 
funksjonshemming (minimumsstandard). Reglene satte standarden for dagens politikk på 
området, men er som andre folkerettslige forpliktelser ikke juridisk bindene. FN`s 
Standardregler regnes som veiledende i utformingen av praktisk politikk for staten, 
fylkeskommunene, kommunene og interesseorganisasjonene. Målsettingene her om full 
deltagelse og likestilling gjenspeiles i offentlige dokumenter. Målsettingene er nedfelt både i 
regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og i dagens lovverk som er utformet for 
å gjelde alle innbyggere i landet.  
 
Et av vikemidlene for å oppnå deltagelse og likestilling for mennesker med psykisk 
utviklingshemming, er et godt habiliteringstilbud. Kommunene har primæransvaret for 
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habiliteringstilbudet til den enkelte og spesialisthelsetjenesten skal fungere som et 
supplement. Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001, s.2) definerer habilitering som 
”tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler hvor flere aktører 
samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egeninnsats for å oppnå best mulig 
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.”  
 
En sentral lov i omsorgen for mennesker med psykisk utviklingshemming er Lov om sosiale 
tjenester (sosialtjenesteloven), sist endret i 2003. Formålet med denne loven er å fremme 
økonomisk og sosial trygget. Den enkelte skal få mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha 
en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Dette innebærer blant annet praktisk 
eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål og opplæring (§4-2,a).  
 
Brukermedvirkning og individuelle behov blir vektlagt i loven. I praksis betyr det at 
tjenestene skal utformes i samarbeid med den som skal ha tjenesten og legge denne personens 
behov til grunn for de tiltak og tjenester som skal tilbys. Tilbudet på tjenester skal nedfelles i 
et enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan eventuelt påklages til Fylkesmannen dersom ikke tilbudet 
dekker personens behov. Noen tjenester som gis etter denne loven er lovpålagte, andre kan 
tildeles etter skjønn eller behovsprøving, men de detaljerte statlige føringene skal styrke 
rettsikkerheten. Tjenestene som gis skal foruten å dekke konkrete behov, ha et forebyggende 
fokus. 
 
En av regjeringens handlingsplaner er St.meld.nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av 
funksjonshemmende barrierer. Der slås det fast at til tross for nasjonale mål og regulert 
lovverk på vesentlige områder, står kommunene fortsatt overfor utfordringer for å bedre 
levekårene og livssituasjonen til utviklingshemmede på ulike livsområder. Meldingen sier at 
regjeringen i sitt videre arbeid vil følge opp de svakheter som er avdekket. Svakhetene er 
knyttet både til bolig, tjenester, kompetanse hos personalet, arbeid og fritid. Det sies videre:   
” Samfunnet skal legge forholdene til rette slik at utviklingshemmede kan benytte sine evner 
fullt ut og leve et liv så langt opp mot det normale som mulig, med samme levekår som andre 
og størst mulig grad av selvbestemmelse”(St. meld. Nr. 40, 2002-2003, s.27).  Meldingen 
nevner spesielt at det er viktig å skape et godt tjenestetilbud til utviklingshemmede med 
psykiske lidelser og / eller alvorlige atferdsavvik. Kompetanseheving, gode faglige løsninger 
og støttestrukturer for omsorgsgivere blir nevnt som spesielt viktige satsningsområder. 
 
 
Hensikt og problemstilling 
 
Hensikt  
 
Hensikten med studien er å beskrive omsorgsmiljøers økologiske faktorer og deres betydning 
for et godt utviklingsmiljø for mennesker med psykisk utviklingshemming med utfordrende 
atferd. Gjennom denne innsikten søke å finne virkemidler innenfor habiliteringsarbeidet. 
 
Problemstilling 
 
Hvordan påvirker omsorgsmiljøers økologiske faktorer forekomst av utfordrende atferd hos 
omsorgsmottakere med psykisk utviklingshemming?  
 
En operasjonalisering av begrepet økologi rommer mange forhold. I studien er det valgt å ta 
utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål for å belyse problemstillingen: 
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- Hva består den utfordrende atferden i og hvilke løsninger har effekt på atferden? 
 
- Hvordan forklares utfordrende atferd? 
 
- Hvordan er omsorgsmiljøene ledet og organisert? 
 
- Hvordan opplever omsorgsyterne sitt arbeid? 
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Metode   
 
Studien har en kvalitativ tilnærming, inspirert av hermenautisk filosofi. Hermeneutisk filosofi 
har sitt utgangspunkt i personers livsverden perspektiv (Dahlberg, 1997). En persons 
”livsverden” er den opplevde, erfarte verden slik som den fremstår gjennom menneskets 
erfaringer og opplevelser i dagliglivet. Begrepet hermenautikk har sine røtter i det greske 
verbet ”hermeneuein” som betyr å tolke. Begrepet er videreutviklet av Heidegger og Gadamer 
(Kvale, 2005).  
 
Forståelse og forforståelse er sentrale begrep i hermenautikken. Forskeren har et perspektiv på 
det som undersøkes, har dannets seg en forforståelse og tolker empirien på grunnlag av dette. 
Tolkeren går dypere enn til det som blir direkte uttalt og utarbeider strukturer og 
meningsrelasjoner som ikke umiddelbart er synlige i teksten.(ibid s. 65).  
 
Teorien som er presentert i kapitelet foran og egen erfaring fra arbeidet med mennesker med 
psykisk utviklingshemming og utfordrende atferd, har dannet grunnlaget for studiens 
forforståelse. Forforståelsen er at økologiske faktorer påvirker grad av utfordrende atferd.  
I Figur 1. er dette illustrert ved pilen som peker fra økologiske faktorer til utfordrende atferd.   
 
Praktisk forskning har gjerne elementer av både induksjon og deduksjon. En kan for eksempel 
starte med en hypotese avledet fra teori (deduksjon), men empiriske funn kan godt gi innsikt 
som leder til formulering av nye hypoteser (induksjon) (Ringdal, 2001). Ved å studere 
hvordan omsorgsmiljøenes økologi innvirker på utfordrende atferd, kan det derfor være mulig 
å få større innsikt i egenskaper ved omsorgsmiljøene. Forholdet er illustrert i Figur 1. ved 
pilen som går fra utfordrende atferd til økologiske faktorer.   
 
 
 
 
 
                                                           
                                                           
                                                  
                                                  
                                                                                 
Fig. 1.        
 
Empirien som er samlet inn er primærdata som er innhentet ved hjelp av kvalitative 
forskningsintervjuer (vedlegg 1) i en tverrsnittundersøkelse. Det vil si data som forskeren 
innhenter og skreddersyr etter forskningsspørsmålene og som gjelder et visst tidsrom 
(Ringdal, 2001). Dataene ble innhentet i samtaleintervju ved hjelp av en halvstrukturert 
intervjuguide med både åpne og lukkede svaralternativer. I åpne spørsmål kan respondentene 
selv formulere sine svar. I samtaleintervju er spørsmålene åpne, og lukkede spørsmål benyttes 
først og fremst for å registrere faktisk (demografisk) informasjon, slik som alder, utdanning 
og yrke (ibid, 2001). 
 
Guiden til et halvstrukturert intervju vil inneholde en grov skisse over emner, samt forslag til 
spørsmål (Kvale, 2005). I utarbeidelsen av min egen intervjuguide tok jeg utgangspunkt i 
forskningsspørsmålene for studien. Temaene i forskningsspørsmålene ble operasjonaliserte og 
utformet som åpne spørsmål.  

 
Utfordrende  
atferd 
 

 
Økologiske  
faktorer 
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Studien benyttet lukkede spørsmål til demografisk informasjon og til gjennomføring av The 
three-item questionnair Sense of Coherense (SOC), etter Lundberg & Nystrøm (1995). 
Spørreformularet med tre indikatorer oversatte jeg fra svensk til norsk, og omformet 
spørsmålene fra dagligliv til arbeidsdag (Vedlegg 1). Jeg valgte å benytte formularet for å 
kunne kontrollere utsagnene respondentene kom med vedrørende egne opplevelser i arbeidet 
opp mot et slikt sammenfattende instrument. Under intervjuene ba jeg respondentene derfor 
fokuserer på arbeidsdagen sin når de skulle svare på de tre spørsmålene. 
 
Begrepet hermeneutikk har tre grunnleggende betydninger: med ord å uttrykke noe høyt, å 
forklare noe og å oversette (tolke), i den hensikt at prosessen skal lede til forståelse (Dahlberg, 
1997). Meningsfortolkning som prosess benyttes både under intervju og under analyse av 
intervjuet. Det vil si at forskeren beveger seg mellom helheter og deler, med særlig vekt på 
muligheten for omtolkinger innenfor intervjuets hermenautiske sirkel. I min studie har jeg 
benyttet meningsfortolkning i tråd med den hermeneutiske sirkel både under intervjuene og i 
analysen av intervjuene.  
 
Datainnsamling 
 
Det ble foretatt ett prøveintervju for å kontrollere intervjuguiden. Etter dette intervjuet ble 
intervjuguiden justert. Det ble lagt inn flere konkrete spørsmål som veiledning for meg selv, 
og jeg ble mer fokusert på hvordan jeg skulle gjennomføre intervjuene. Resultatene fra  
prøveintervjuet er ikke tatt med i studien. Intervjuene ble redusert fra en og en halv time, til en 
time. Jeg forsto at det var viktig å styre intervjuet mot studiens forskningsspørsmål og ikke 
sitte igjen med mer informasjon enn jeg hadde behov for. 
 
Intervjuene ble gjennomført med utgangspunkt i intervjuguiden, men jeg la vekt på å få til en 
dialog rundt temaene. For å unngå å gi respondentene prestasjonsangst eller bli ledet for mye i 
en bestemt retning av meg, la jeg vekt på å bruke dagligtale og ikke faguttrykk. 
 
Jeg brukte intervjuguiden som en retningsgivende veileder, som et hjelpemiddel for å få de 
opplysningene jeg var ute etter. Jeg startet med det første temaet i intervjuguiden, men var 
etter det ikke opptatt av rekkefølgen i spørsmålene dersom respondenten under ett tema også 
ga meg opplysninger om et annet tema. Jeg var hele tiden opptatt av at jeg under intervjuet 
fikk dekket temaene i guiden.  
 
Respondentene ble først bedt om å gi konkrete beskrivelser for å få faktaopplysninger om et 
tema. Deretter fulgte jeg opp med utdypende spørsmål for å få tak i respondentenes egen 
opplevelse eller mening. Der jeg oppfattet at det ble antydet ”noe”, men som ikke ble direkte 
uttalt, gikk jeg tilbake til dette og ba dem si noe mer om det de hadde antydet. I noen tilfeller 
beveget vi oss tilbake til det de hadde svart på tidligere spørsmål for å få en helhet i intervjuet. 
Vi hadde en dialog om hvordan ting hang sammen. Jeg oppsummerte det respondenten hadde 
sagt og spurte om jeg hadde oppfattet det de formidlet riktig. På denne måten forsøkte jeg å 
analysere intervjuet, og trekke ut vesentlige poeng. Det siste spørsmålet for hvert intervju var: 
Er det noe mer du vil si for at jeg skal forstå det du har villet formidle til meg? Alle 
respondentene var engasjerte under intervjuet, og ga uttrykk for at det var positivt at noen 
interesserte seg for deres arbeidshverdag. Noen intervjuer foregikk sen ettermiddag eller 
kveldstid, altså etter arbeidstid, noe jeg oppfatter som en bekreftelse på at de synes studien var 
viktig. 
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Utvalg  
 
Strategisk utvalg konsentrerer seg om å velge informanter som både kan og vil uttale seg om 
emner forskeren er interessert i. Det er derfor viktig at informantene har erfaring med de ting 
det skal forskes på (Lorensen, 1998). Inklusjonskriteriene for studien var at omsorgsyterne 
skulle ha flere års erfaring med å arbeide med psykisk utviklingshemmede og utfordrende 
atferd, samt en treårig høyskoleutdanning. Begrunnelsen for å begrense utvalget til denne 
gruppen var på den ene siden ønsket om å sikre at den informasjonen som kom fram var 
forankret i faktisk erfaring fra praksis. På den annen side ønsket jeg til en viss grad å sikre at 
de opplysningene jeg fikk var basert på en faglig refleksjon. Begrensingen i utvalg er også 
gjort ut fra hensynet til omfanget av studien.  
 
Eksklusjonskriteriet var omsorgsytere som jeg i mitt arbeid har gitt direkte veiledning til. 
Kriteriet ble valgt for å unngå at relasjonelle forhold skulle innvirke på respondentens 
informasjon.  
 
Studien skiller ikke på utfordrende atferd som skyldes kjente diagnoser som for eksempel 
epilepsi eller diagnostisert psykisk lidelse som for eksempel en tvangslidelse. Begrunnelsen 
for dette er de teoretiske innfallsvinklene for studien som ser på det meste av atferd som et 
resultat av relasjonelle eller systemskapte årsaker. 
 
Det ble sendt ut 27 forespørsler (vedlegg 3 og 4) med informasjon, svarformular og ferdig 
frankert konvolutt med en forespørsel (vedlegg 2) til virksomhetsledere om å distribuere dette 
til aktuelle personer dersom de selv godkjente at studien ble foretatt i deres 
virksomhetsområde. Forespørselen ble sendt til 6 virksomhetsledere i de største by 
kommunene i Østfold fylke. Bykommuner ble valgt for å få et mest mulig likt 
sammenligningsgrunnlag. Samtlige virksomhetsledere godkjente skriftlig studien, og 
videreformidlet forespørselen. Av de 27 forespørslene jeg sendte ut, fikk jeg til min 
hjemmeadresse 25 positive svar. Av de 27 som responderte på henvendelsene var kun tre 
menn, resten kvinner Av disse ble 8 respondenter valgt ut, fordelt på de tre største byene i 
fylket. Av de 8 respondentene som ble valgt ut var en mann, de øvrige kvinner. Utvalget av 
respondenter var basert på geografisk tilhørighet.  
 
Analyse av data 
 
I følge Kvale (2005) vil undersøkelsens teoretiske basis bestemme hvordan intervjuene skal 
analyseres. I og med at studiens intervjuguide består av både åpne og lukkede spørsmål, samt 
har en forforståelse som gjenspeiles i studiens forskningsspørsmål, er det nærliggende å velge 
en eklektisk analyse metode. Dette betegner Kvale (2005) som meningsgenerering gjennom 
ad hoc metoder. Analyseformene kan være basert på både kvantitative og tekstuelle metoder. 
Dataanalysen ble foretatt både ved en menings- kategorisering og en meningstolkning av 
teksten etter hermeneutiske sirkel. Resultatene kan framstilles både med ord, tall, figurer eller 
diagrammer, eller en kombinasjon. Det er kun målingen av spørreformularet SOC-3 som blir 
framstilt med tall.  
 
Miles og Huberman ( 1994) gjengir en modell for analyse av data av Carney  (1990): A ladder 
of  Analytical Abstraction. Stigen består av tre nivåer og hvert av nivåene har sine 
arbeidsoperasjoner. Hver av arbeidsoperasjonene går over i hverandre De beskriver prosessen 
slik:  
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    You begin with a text, trying out coding categories on it, then moving to identify themes  
    and trends, and then to testing hunches and findings, aiming first to delineating the “ deep  
    structure “ and then to integrate the data into an explanatory framework. In this sense we  
    can speak of “data transformation” as information is condensed, clustered, sorted and   
    linked over time. (s. 91) 
 
Slik jeg forstår modellen så er den en presisering av den hermeneutiske sirkel, og slik jeg har 
analysert mine data. Jeg beveget meg hele tiden mellom helhet og deler, og mellom deler og 
helhet som i den hermeneutisk sirkel. Det ble stilt spørsmål til materialet fra intervjuene under 
hele prosessen. På denne måten fant jeg likheter og ulikheter mellom det respondentene sa.  
 
Intervjuene ble først skrevet ut vertikal og ordrett slik lydopptakene lød. Materialet utgjorde 
71 sider. Materialet ble lest igjennom. På det viset fikk jeg en mental forståelse av hver enkelt 
respondents arbeidshverdag. Videre skrev jeg ut intervjuene horisontalt, det vil si at jeg kodet 
intervjuene etter kategorier i intervjuguiden. Til sammen utgjorde dette 150 sider med 
informasjon. En så stor mengde informasjon forsto jeg at jeg måtte komprimere. Ved igjen å 
benytte den hermeneutiske sirkel ble informasjonen omdannet til den første strukturen i 
intervju materialet. Dette gjengis i Tabell 1. under resultater fra studien.  
 
Fordi jeg selv gjennomførte begge prosessene og hadde laget meg memos underveis i 
prosessen, fikk jeg en god kjennskap til stoffet. Jeg kjenner også fagområdet godt, slik at det 
utkrystalliserte seg etter min tolkning fem hovedinntrykk fra intervjuene. Da jeg hadde funnet 
disse temaene brukte jeg sitater fra det materialet jeg hadde og testet ut tolkningene mine av 
temaene. Tilslutt satt jeg igjen med en forståelse av ulike strukturer innen temaene. Jeg fant 
likheter og ulikheter som blir presentert under de fem kategoriene eller ”bildene” som 
representerer funnene.    
 
Reliabilitet og validitet 
 
Kvalitativ forskning er ikke like opptatt av at resultatene skal være intersubjektive pålitelige 
eller reproduserbare som kvantitativ forsknings metode. Det vil si at i kvalitativ forskning er 
det forskeren som er instrumentet og gyldigheten er knyttet til forskerens tolkningsferdigheter 
på intervjustadiet, transkripsjonsstadiet og analysestadiet (Kvale, 2005). 
 
Reliabilitet eller pålitelighet er begrep som brukes for å karakterisere den metoden og det 
instrumentet som benyttes i en undersøkelse. Å sikre reliabilitet i en kvalitativ undersøkelse 
innebærer at man alltid stiller spørsmålet: ”er det undersøkelsesopplegget vi velger egnet til å 
belyse den problemstillingen vi ønsker å undersøke.” (Jacobsen, 2005).  
  
Kvalitativt intervju ble valgt for å få fram nyanser i omsorgsyternes erfaringer. Intervju 
situasjonen ga også meg som forsker en mulighet til å få bekreftet at jeg hadde oppfattet det 
som respondenten sa korrekt. På denne måten ble mine tolkninger under intervjuet verifisert 
av respondenten.  
 
Reliabiliteten er også knyttet til forskerens kunnskaper om forskningsemnet og ekspertise i 
det aktuelle feltet som forutsettinger for gyldige tolkninger (Kvale, 2005). Jeg hadde på 
forhånd god teoretisk og praktisk kjennskap til temaet for studien. Det har allikevel blitt brukt 
mye tid på å finne fram til ny teori og forskning.  
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Validitet i forskning er knyttet til gyldighet. I kvalitativ forskning har validitet eller gyldighet 
å gjøre med hvilken grad vår undersøkelse reflekterer de fenomenene eller variablene som vi 
ønsker å vite noe om (Kvale, 2005). I følge Kvale handler et valid argument om å være 
fornuftig, velfundert, berettiget, sterkt og overbevisende. Kvale viser til tre sider ved 
validering som kan brukes som forskningsverktøy. Det er kontrollering, utspørring og 
teoretisering av kunnskapen som produseres (Kvale, 2005).  
  
Transkripsjonen av intervjuene ble foretatt ordrett av meg. Respondentsjekk kan være en 
kontroll som sikrer reliabilitet i følge Kvale (2005). Jeg sendte ikke den transkriberte 
intervjuteksten tilbake til respondentene for å sjekke om meningen deres hadde kommet 
korrekt fram. Det kan være en svakhet i denne fasen i studien. Respondentsjekk ble ikke gjort 
av praktiske og tidsmessige årsaker.  
 
I analysestadiet når informasjonen ble kodet horisontalt og når informasjonen ble tolket av 
meg for å framstille de fem ”bildene” som jeg framstiller som resultater av studien, gikk jeg 
hele tiden tilbake til det transkriberte materialet for å sjekke at jeg holdt meg til det som var 
blitt fortalt. 
 
Kontrollering og utspørring ble benyttet både under intervju og under analyseprosess. Det har 
blitt lagt vekt på å følge en systematisk analyseprosess. Teori har blitt brukt for å begrunne 
forforståelsen i studien. Resultatene er drøftet opp mot denne teorien.  
 
Etiske aspekter 
 
I og med at studien vedrører livsvilkår for en sårbar gruppe i en sårbar situasjon, kunne det 
være mulig at opplysninger som kom fram kunne være sensitive og berøre både omsorgsyter 
og omsorgsmottakers integritet. Dette dilemmaet har fått oppmerksomhet og jeg har vurdert 
gjennomføringen etter lovverk om taushetsplikt, forvaltning og etiske prinsipper. I alle 
opplysninger som henspeiler på omsorgsmottaker blir vedkommende omtalt som ”han”. 
 
Det ble informert både muntlig og skriftlig om studien, og skriftlig samtykke ble gitt. For 
hvert intervju åpnet jeg med å gi informasjon om studiens hensikt, om at respondenten kunne 
la være å svare dersom de ikke ønsket å si noe om et tema, avslutte når de ville samt at jeg 
informerte nok en gang om hvordan informasjonen ville bli behandlet og anonymisert. De ble 
oppfordret til å stille spørsmål dersom noe var uklart. Alle respondentene ga informasjon om 
alle temaene, og de oppfattet hensikten som klar.  
 
Siden jeg kjenner forskningsfeltet godt, måtte jeg tilstrebe avstand og objektivitet uten å gå på 
bekostning av studiens vitenskapsteoretiske og metodiske tilnærming.  
 
Dataene ble under intervjuet kun registrert som lyddata. Etter hvert intervju ble tekst og lyd 
umiddelbart skrevet ut som rådata og lyddataene ble slettet. Teksten ble lagret elektronisk på 
flyttbar disk, oppbevart i låsbar skuff og disken vil bli slettet når masteroppgaven er godkjent.  
Studien har blitt anonymisert slik det er beskrevet over. 
 
Intervjuene ble gjennomført på en nøytral arena, i den forstand at respondentene fant et møte 
lokale i kommunens administrasjon. På denne måten ble anonymiteten til kollegaer og 
omsorgsmottakere søkt ivaretatt. 
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Studien gjennomføres i tråd med retningslinjer fra den Nasjonale Forskningsetiske Komitè for 
samfunnsvitenskap, jus og humaniora (NESH 1999). Studien har blitt godkjent av Norsk 
samfunnsvitenskapelige datatjeneste. 
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Resultat 
 
Etter å ha transkribert intervjuene ordrett og deretter kodet intervjuene horisontalt, så jobbet 
jeg videre med materialet ved å se på likheter og ulikheter, mønstre og strukturer. Jeg kom på 
denne måten fram til den første strukturen i materialet. Empirien viser at respondentene i 
hovedsak representerer tre ulike omsorgsmiljøer. Beskrivningskategoriene Miljø1, Miljø 2 og 
Miljø 3 i tabellen nedenfor tydeliggjør de kvalitative likhetene og forskjellene mellom  
miljøene. 
 
Miljø 1                                      Miljø 2                                       Miljø 3  
Alvorlig utfordrende atferd 
Opplever egen uro, men ikke 
utbrent 
 
Faglig overbygging 
Faglig begrepsbruk 
Relasjonelle forklaringer  
Noe relasjonelle tiltak 
Læringstiltak for 
omsorgsmottaker  
 
Stabilt miljø 
Team 
Forholder seg til få 
omsorgsmottakere 
 
Individuell tilrettelegging 
 
Bevisst beslutningsmodell 
 
Hyppige møter 
God økonomi 
Blir hørt 
Lojale omsorgsytere 
Fagkultur 
 
Vektlegger trygt arbeidsmiljø 
 
Minimalt samarbeid utad 
Dårlig kjennskap til 
organisasjon 
Dårlig kjennskap til lovverk 
 

Alvorlig utfordrende atferd 
Opplever egen uro, men ikke 
utbrent 
 
Diffus faglig overbygging 
Folkelig begrepsbruk 
Relasjonelle forklaringer 
Relasjonelle tiltak 
Ingen 
 
 
Stabilt miljø 
Team 
Forholder seg til få 
omsorgsmottakere 
 
Individuell tilrettelegging 
 
Ingen bevisst beslutnings 
modell 
Hyppige møter 
God økonomi 
Blir hørt 
Lojale omsorgsytere 
Fagkultur 
 
Vektlegger trygt arbeidsmiljø 
 
Minimalt samarbeid utad 
Dårlig kjennskap til 
organisasjon 
Dårlig kjennskap til lovverk 
 

Alvorlig utfordrende atferd 
Opplever egen uro, men ikke 
utbrent 
 
Diffus faglig overbygging 
Folkelig begrepsbruk 
Relasjonelle forklaringer 
Relasjonelle tiltak 
Ingen 
 
 
Ustabilt miljø 
Turnus for alle brukere 
Forholder seg til mange  
omsorgsmottakere 
 
Vanskelig med individuell 
tilrettelegging 
Ingen bevisst beslutnings 
modell 
Sjeldne møter 
Dårlig økonomi 
Blir ikke hørt 
Mindre lojalitet 
Praktisk rettet kultur 
 
Vektlegger trygt arbeidsmiljø 
 
Minimalt samarbeid utad 
Dårlig kjennskap til 
organisasjon 
Dårlig kjennskap til lovverk 
 
 

 
Tabell 1. 
 
Det videre arbeidet i analyseprosessen gikk ut på å se på deler og helheter i resultatene som er 
beskrevet i Tabell 2. Gjennom å tolke resultatene i denne tabellen kom jeg fram til ”bilder” på 
en virkelighet som beskriver miljøene studien representerer. ”Bildene” har fått overskriftene: 
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Tøff hverdag, Ulik tilnærming – nesten samme praksis, Ulik organisering - ulike miljøer, 
Trygt og sosialt arbeidsmiljø viktig for jobbutførelsen, og Lukkede miljøer.  Figur 2. illustrerer 
at disse ”bildene” representerer deler av den økologien som utfordrende atferd er en del av.   
 
                                                                                                                                              
 
 
 
                                                                                               
                                                           
                                                  

  
      
  ”Bilder”:                                          
       Tøff hverdag                                                                      
       Ulik tilnærming – nesten samme praksis 
       Ulik organisering - ulike miljøer  
       Trygt og sosialt arbeidsmiljø viktig for jobbutførelsen 
       Lukkede miljøer 
                                                                
Fig. 2.                                                                                                                          
                                                                       
Problemstillingen i studien går ut på å beskrive hvordan omsorgsmiljøenes økologiske 
faktorer kan påvirke forekomst av utfordrende atferd hos omsorgsmottakere med psykisk 
utviklingshemming.  I den videre framstillingen av resultater vil jeg beskrive de økologiske 
funnene under ”bildene” som er nevnt over.  
 
Tøff hverdag    
 
Alle respondentene forteller om en tøff hverdag hvor de daglig eller ukentlig står i situasjoner 
hvor de må forholde seg til et bredt spekter av utfordrende atferd. De møter atferd hvor 
omsorgsmottaker enten gjør skade på seg selv, på omsorgsyterne eller på materielle ting. Det 
er sjelden at den utviklingshemmede gjør skade på en annen utviklingshemmet person.  
    
   ”Ødeleggelser av ting, trusler mot personalet, slag og spark mot personale, lugging og    
   selvskading” 
 
En annen omsorgsyter forteller om en ennå mer alvorlig hverdag: 
 
   ”....... selvskading, fra slag på egen kropp, klore seg selv, slå gjenstander i veggen, angrep    
   mot personalet i form av dytting, kvelertak, slag og sparking” 
 
Selv om omsorgsyterne sa at atferden forekommer daglig eller ukentlig, så hadde de også et 
før – nå perspektiv eller en oppfattelse av at atferden forekommer i perioder. I noen tilfeller 
mente de å kunne knytte atferden til spesielle hendelser.  
 
Når omsorgsyterne forteller at de opplever arbeidsdagen som tøff, så forteller de om fysiske 
reaksjoner hvor de kjenner hjerterytmen øke, pulsen dunke og at de er i en slags beredskap 

 
Økologiske  
faktorer 

 
Utfordrende  
atferd 
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allerede før de står i en vanskelig situasjon. En person sa det slik: ”Du er alltid litt spent i det 
du drar på jobb.” En annen opplevde arbeidssituasjonen som ganske uforutsigbar. En dialog 
foregikk slik:  
 
   ”På en skala fra 0 (ikke spent) til 10 (vil bli hjemme), hvor spent er du? Svar: 7 Det er       
    ganske mye det? Svar: Ja, det er det. Tror du kollegaene dine også opplever det sånn? 
    Ja , det tror jeg, når det er perioder med mye uro så.” 
  
Videre sies det om det å stå i en situasjon hvor det skjer atferd som er vanskelig å håndtere:  
 
   ”Klarer ikke å styre kroppslige reaksjoner som du har, for det er en faresituasjon. Pulsen  
   øker og adrenalinet fosser i kroppen for det er potensielt farlig. Jeg kjenner jo det”     
 
En annen side ved det å møte utfordrende atferd er den følelsen omsorgsyteren sitter igjen 
med etter å ha opplevd en episode. Det fortelles om psykiske reaksjoner som kan sitte i en god 
stund etterpå. Omsorgsyreren blir lei seg for det som har skjedd, enten vedkommende har 
klart å kontrollere situasjonen så det endte godt eller ikke 
 
   ” … det er veldig vanlig å få en reaksjon etterpå. Man blir lei seg selv om man har klart  
   situasjonen helt greit. Man går med den klumpen i halsen, dette var ikke helt grei og …” 
 
Omsorgsyterne forteller også at de går med tanker om hva som kunne ha skjedd. Tanker om at 
vedkommende kunne ha skadet seg selv eller skadet omsorgsmottakeren under et basketak..  
 
   ”... så da tenker du ofte på at nå kunne du ha skadet ham, nå kunne det ha gått galt, hva om  
   sånn og sånn hadde skjedd og ... det er ikke noen all right tanke egentlig. Hva om du  
   hadde brukket en finger på noen .. sånne ting. Det er de verste tingene”   
 
Når arbeidssituasjonen blir for vanskelig kan det være ulike måter å reagere på. Alt fra å 
trekke seg tilbake og til å gå tilbake til situasjonen.  
 
   ”Husker når det hadde vært veldig tøft her en periode og da ble jeg dårlig og var hjemme  
   noen dager på grunn av arbeidssituasjonen og da ble det for tøft”  
 
Bare en omsorgsyter fortalte om at hun inkluderte omsorgsmottakeren på en slik måte at de 
begge fikk bearbeidet det som hadde skjedd.  
 
   ”Jeg synes det er viktig å gå inn igjen ganske fort. Snakke med bruker og på en måte … 
   Gjøre opp på en måte. Tenker at de aller fleste har behov for å snakke litt om det som har    
   skjedd. Så de ikke blir sittende igjen og kanskje bli verre.” 
 
Hvordan omsorgsyterne opplever arbeidsdagen sin ble målt med et spørreformular basert på 
spørsmålene i SOC-3. Tabellen 3. under viser at respondentene bare til en viss grad klarer å 
finne løsninger når utfordrende atferd oppstår. Allikevel svarer omsorgsyterne at arbeidsdagen 
i hovedsak er tilfredsstillende. Tabellen viser videre at omsorgsyterne i de fleste situasjoner 
forstår hvorfor utfordrende atferd har oppstått.  
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 Ser løsninger på 
det som skjer 

Tilfredstillende 
arbeidsdag 

Vanskelig å forstå 
det som skjer 

Ja, alltid  
2 

 
5 

 
 

Ja, noen ganger  
6 

 
3 

 
3 

Nei  
 

 
 

 
5 

Tabell 2. 
 
Ulik tilnærming – nesten samme praksis   
 
Det framkommer i intervjuene at omsorgsyterne til sammen representerer to ulike typer 
kulturer med hensyn til sin faglige bevissthet. Ett av miljøene utstråler en faglig integritet 
gjennom sin språkbruk, trygghet på egen praksis og henvisning til faglig tilnærming. Under 
intervjuets samtale om årsaker til positiv endring i utfordrende atferden, ble det fra dette 
miljøet uttalt: 
 
    ”Det er alle tiltakene. Vi jobber med fundament i anvendt atferdsanalyse, med vekt på  
    innlæring av alternativ atferd og fokus på det som er positivt. Vi jobber med basis i en  
    metodikk som analyserer funksjonelle sammenhenger i det som skjer. Vi har en rekke    
    faglige tiltak for å behandle atferdsproblemene.”  
 
Når dette miljøet forklarer hvorfor utfordrende atferd forekommer, blir det forklart med 
egenskaper hos den utviklingshemmede personen. En dialog fra intervjuet belyser dette: 
Respondent: ”Som oftest så kommer det i kravsituasjoner.” Intervjuer: ”Hvordan forklarer 
dere at det kommer i kravsituasjoner?”  Respondent: ”Hvordan da mener du?”  Intervjuer: Er 
det fordi han ikke skjønner kravet eller ……? Respondent: ”Er ikke så glad i å utføre krav 
alltid ...... viss han har sittet for lenge i stolen .. det kan være perioder hvor det å gå ut på 
tavla ikke er så all right”. Tavla refererer her til en styringstavle. På denne er det bilder eller 
ordbilder som forteller personen hva denne skal gjøre for eksempel time for time. Hensikten 
er å gi forutsigbarhet og struktur i hverdagen. Tavlen kan brukes fleksibelt, eller svært 
strukturert som dette eksemplet tyder på.  
 
Fra en annen respondent ble det formidlet stor variasjon i hvordan miljøet oppfatter 
utfordrende atferd: 
 
   ”Det tror jeg er alt fra at noen tror at brukeren er utspekulert, og benytter seg av det. Til  
   at det er en form for kommunikasjon. Til at det er litt sånn mer faglig at har vi nå forsterket  
   opp et eller annet som er … jeg tror nok vi har hele spekteret. Tror ingen oppfatter det likt.”   
 
Respondentene i de andre miljøene hadde ingen henvisning til en definert faglig tilnærming 
eller behandlings metodikk, men de hadde alle en mer tydelig oppfattelse når de skulle 
forklare hvorfor utfordrende atferd forekommer. De var alle opptatt av samspillet mellom dem 
som omsorgsgivere og den utviklingshemmede som omsorgsmottaker.  
 
   ”Jeg tror angstnivået hos brukerne blir så høyt, de føler seg utrygge og redde, de føler ikke  
   at de blir tatt tilstrekkelig vare på tror jeg.  At det er angstnivået som øker. At det blir for  
   lite forutsigbarhet og at det har noe med relasjoner å gjøre. Relasjoner er kjempeviktig. Det  
   har med forståelse å gjøre. Det har med språk og kommunikasjon å gjøre … samhandling.”    
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De samme miljøene la vekt på sin egen kompetanse som omsorgsgivere når det gjelder å 
kjenne personen og ut fra dette få til en god samhandling. I dette la de vekt på å et personlig 
kjennskap til personen. En av respondentene mente det er helt avgjørende å kjenne personen. 
 
   ”Det er kanskje ikke den faglige vinklingen som er viktig, men kjennskapet til personen, hva  
   og hvorfor noe er viktig for akkurat den personen.” 
 
Hvor viktig det er å kjenne personen og kunne tolke svært privat kommunikasjon uten å 
mistolke, illustreres i dette utsagnet: 
  
  ”Vi har jo mye mas om kaffe, og kaffe skal han få når han vil, men det har rett og slett utløst 
   aggresjon. Fordi jeg tror ikke han alltid mener kaffe hver gang han spør. En annen beboer  
   spurte stadig etter stearinlys, da hun fikk så mange hun ville, utløste dette skrik og gråt.”  
 
Til tross for at det ene miljøet hadde en faglig overbygging og en mer diffus forklaring på 
hvorfor utfordrende atferd oppstår, var miljøene samstemte når det kom til faglige praksis. 
Miljøet som hadde en bevisst faglig forankring i anvendt atferds analyse, brukte et annet 
begrepsapparat når de refererte til sine faglige tiltak. Men når de forklarte hva tiltakene gikk 
ut på, viste det seg at de i praksis både la vekt på og gjorde langt på vei de samme tingene 
som de andre miljøene. Eksempelvis ble ”ros” omtalt som enten non- kontingent forsterkning 
eller positiv forsterkning. Når det ene miljøet sa at de ga mye ros, sa det andre at de leverte 
forsterkning.   
 
Faktorer omsorgsyterne i samtlige miljøer mener er viktige for å få til i en god samhandling, 
er at de kan kommunisere på et nivå som blir forstått.  De må kunne ”lese” og forstå 
omsorgsmottaker fordi personen ikke selv er i stand til å kommunisere på den kulturelt 
aksepterte måten. Under følger noen utsagn som omhandler samhandling.  
 
   ”At jeg har et språk som jeg kan forsikre meg om at bruker kan forstå. Legge det på det  
   nivået bruker er.  Det gjør at ting blir mindre vanskelig.”  
   
En annen rettet fokuset mot kommunikasjonsproblemet fra en annen vinkel:” … manglende 
kompetanse på å si hva han mener, og så bruker han det han kan….”  Respondenten mente at  
omsorgsmottaker bruker atferden for å kommunisere at noe ikke er bra. Andre viktige 
momenter i samspillet ble karakterisert som følger: 
 
 ”Å være tålmodig, det er et av de tiltakene som har holdt tilbake utfordrende atferd. Det å 
    la ting få tid til å nå inn, så de får tid til å forstå hva de skal, det er en av de store tingene     
   vi merker her.” 
       
   ”Det å gå for nærme mennesker … du må holde deg på en viss avstand, for innenfor der kan  
   det være vanskelig for brukeren å kontrollere seg.” 
 
   ”Å gi nok oppmerksomhet og positive tilbakemeldinger til bruker uavhengig av utfordrende  
   atferd. Man skal ikke være nødt til å vise utfordrende atferd for at vi skal være tilstede.”  
 
   ”Mye går ut på å rose positiv atferd, denne brukeren her er veldig avhengig av det, trenger  
   mange bekreftelser.”  
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  ”Man har jo makt som omsorgsyter. Mens en som mottar tjenester kanskje føler seg  
   Maktesløs. Så det er veldig viktig gå opparbeide en god relasjon.” 
   
   ”Få og kjente personer på jobb er viktig. Det blir mer utagering, mer ødeleggelser på 
   ting og mer selvskading når det er ustabilitet i gruppa.”  
 
   ” Om fysisk tilrettelegging, boforhold irriterer seg over naboer  
 
En annen uttrykte det på denne måten: ”Jeg tror at vi som skal være sammen med dem, må 
være sammen med dem.” Med dette mente respondenten at det ikke bare er å være tilstede 
fysisk, men at omsorgsyteren også mentalt må være tilstede sammen med omsorgmottaker. 
En annen respondent sa at det å være ”dønn til stede” for personen, er viktigere enn mange 
andre fysiske tilrettelegginger. En annen respondent mente også at en slik oppmerksomhet er 
viktig i samspillet, og sier :” han blir irritert og sjalu på andres oppmerksomhet.” 
 
Alle som ble intervjuet la vekt på å skape forutsigbarhet i tilværelsen for omsorgsmottaker. 
Forutsigbarhet dreier seg i hovedsak om å gi oversikt og kommunisere hva som skal skje i 
løpet av for eksempel en dag. Hjelpemidler for å skape forutsigbarhet kan være fra de helt 
rigide systemer som må følges slavisk, til muntlige forklaringer i en sammenheng. Bruk av 
kommunikasjonstavler, som nevnt tidligere i oppgaven, blir brukt i fire av de seks miljøene 
respondentene representerer. En annen måte å gi oversikt på er forklaringer og faste 
aktiviteter på faste dager, gjerne sammen med faste personer. Å gi forutsigbarhet hendler også 
om å gi kontroll til omsorgsmottaker. Dette gjøres ved at omsorgsmottaker gis mulighet til å 
velge aktiviteter.  
 
   ”Å velge har han lært seg ved hjelp av tavla, det henger et spørsmålstegn dersom betyr å  
   Velge. Og da har han lært å velge ved hjelp av bilder eller ordbilder. Det har nok hatt mye  
   å si som et forebyggende tiltak, kunne styre litt sjøl.” 
 
Kun ett av miljøene kunne fortelle om opplæringstiltak for å lære omsorgsmottaker å regulere 
forholdet sitt til andre selv, og det er miljøet som anvender atferdsanalyse som faglig 
tilnærming. De har lagt vekt på å lære omsorgsmottaker ”noen alternativer: hva skal jeg gjøre 
når jeg blir så sint.”  Han har lært seg å kontrollere hendene sine når han blir sint: 
 
   ”Har lært vedkommende å passe på hendene og holde de litt sammen eller legge dem i  
   Fanget i stedet for å vifte med dem rundt oss.”   
 
Et annet alternativ omsorgsmottaker har lært seg; er ved hjelp av selvinstruksjoner å instruere 
seg selv til hva han skal gjøre i visse situasjoner, og hva han ikke skal gjøre i andre situasjoner 
eksempelvis hva han skal gjøre om han vil være alene: ”I stedet for å skrike og selvskade så 
har han lært å si ”ut”. Og det betyr at vi må fjerne oss.”  
 
En annen omsorgsgiver forklarte sine egen roller i samspillet på denne måten: 
 
   ” … han er glad i å pusle og en kveld gjorde han det … ville ikke mer og hadde ryddet bort. 
   Så finner jeg en puslebrikke under sofaen. Så tenker ikke jeg over at ikke resterende (esken)  
   som brikka skal ligge i ikke er tilstede, så jeg legger brikka på bordet. Og da fant han ikke  
   ut hvor han skulle legge den brikka. Og det utløste slag.”  
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I denne situasjonen så omsorgsgiver helt klart at hun burde ha vært i forkant og tilrettelagt 
situasjonen annerledes. Hun forsto at den utviklingshemmede ble frustrert da han ikke lenger 
hadde oversikt over situasjonen. Slike erfaringer kunne samtlige referere til. En annen sa at 
”det er viktig å tenke på alle de små tingene som kanskje er uvesentlige for andre, men som er 
viktige for omsorgsmottaker.”  Å ta hensyn til ting man vet trigger utfordrende atferd kan 
være enkle praktiske ting som: 
 
   ”Sjekke at jakkene i gangen henger er hele og pene , at glidelåsen er som han skal og at det  
   er skolisser i skoene. I stedet for at bruker kommer og så er det ikke i orden og så blir det  
   krise ut av det (les utfordrende atferd).”  
 
En annen måte å tilrettelegge på for å unngå utfordrende atferd, blir nevnt i eksemplet hvor 
omsorgsmottaker hver ettermiddag var urolig, slo i vinduer og vandret rastløs rundt. Dette var 
i sammenheng med vaktskifte. Hans omsorgsyter begynte på jobb en time senere enn de andre 
omsorgsyterne, det ville si at andre fikk noen å være sammen med og ikke han. Turnusen var 
på det viset dårlig tilrettelagt for hans behov.  
 
   ”Bare ved et enkelt grep, ved å la hans omsorgsyter komme på jobb tidligere så forsvant  
   denne atferden.” 
 
Samtidig flyttet de overlappingsmøtet fra fellesareal til hans leilighet, slik at han fikk full 
oppmerksomhet fra sin omsorgsyter fra vedkommende kom på jobb.  
 
Omsorgsyterne ble i intervjuet spurt om hvordan de oppfattet sin egen kompetanse i forhold 
til å utøve en god praksis. I hovedsak mente de at de har en ”grei oversikt”, men at man aldri 
blir utlært og de skulle svært gjerne ha lært mer. Når det ble henvist til vanskelige ting, så var 
ikke dette til manglende kunnskap vedrørende den utfordrende atferden, men til andre forhold 
som vanskeliggjorde det å sette tanken ut i praksis.  
 
På spørsmål om utdanningen hadde gitt dem den kompetansen de trengte i jobben, svarte alle 
at det hadde den ikke eller bare delvis gjort. De to yngste respondentene svarte slik: ” Nei, 
overhode ikke.” Den andre var mer nyansert: ”Jeg har vel aldri lært noe om struktur eller 
stabilitet og team, det har jeg opparbeidet meg etter hvert. Man er innom mange forskjellige 
temaer, men man går aldri i dybden på noe.”  
 
Ulik organisering - ulike miljøer   
 
Empirien fra intervjuene viser at det er ulikheter i omsorgsmiljøene når det gjelder ledelse, 
ressurser og organisering av miljøet.  
 
Ledelse 
 
Alle respondentene vektla tre forhold som avgjørende ved ledelse: tilgjengelighet, god 
kjennskap til problematikken og stabilitet.  
 
Om tilgjengelighet ble sagt: ”At lederen er nær tror jeg er en viktig suksess faktor her. At 
lederen er nær. Det tror jeg absolutt.” En annen sa: ”For at personalet skal føle seg trygge 
og ivaretatt i en såpass krevende jobb så er nærhet helt avgjørende.”  
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En annen sa om viktigheten av leders kjennskap til problematikken omsorgsmiljøet ” .. at 
leder er i miljøet sjøl og vet hva personalet snakker om og vet når personalet kanskje er slitne 
for det er tøffe perioder.” 
 
En annen bekrefter at det er viktig å ha god tilgang på lederen sin, spesielt i dårlige tider. ”Det 
er greit å støtte seg til noen som har ansvaret. At du på en måte skal slippe å stå alene i alle 
avgjørelser som skal tas.”  
 
Tre av miljøene har en leder som er stasjonert i bofellesskapene og opplever at de har et godt 
forhold til og god tilgang på lederen sin. Lederne her har ansvaret for tjenestene til to 
omsorgsmottakere. De samme miljøene har også høy grad av stabilitet i personalgruppen.  
 
I to av miljøene er det ikke slik. Der har lederne ansvaret for opp til seks omsorgsmottakere. 
De har også en ustabilitet i personalgruppen. ”det har vært veldig mye utskifting av ledere, og 
det har vært lite kontinuitet.” De samme miljøene kunne si at sykefraværet var høyt, for det 
ene stedet over 20 %. Respondentene fra disse to miljøene mente at denne ustabiliteten har 
påvirket den praksisen som har vært i miljøet. ”Det blir en ond sirkel, fordi det er så stor 
sirkulasjon på fagpersonene så er det også vanskelig å finne stabile faglige metoder.” 
 
Ressurser 
 
Når det gjelder bemanning, så er dette ulikt i miljøene. Fordi atferden er krevende har flere av 
omsorgsmottakerne et vedtak som tilsier en høy personalfaktor. Det vil si at de har to 
bistandsytere tilgjengelig store deler av tiden. I noen miljøer blir allikevel denne ekstra 
ressursen ”spist opp” på grunn av høyt sykefravær og knappe ressurser til vikarer. En annen 
årsak til at ressurser blir spist opp er at andre omsorgsmottakere har vedtak på for lite 
ressurser. Den ekstra ressursen noen omsorgsmottakere har, blir ofte benyttet til å gi tjenester 
til omsorgsmottakere som har for lite ressurser. I de miljøene hvor dette skjer forteller 
respondentene om for snau bemanning. For snau bemanning får betydning for hvor godt 
omsorgsyterne kan følge opp omsorgsmottakerene.  
    
   ”Med for lite folk blir man springende mellom den ene og den andre, og da får du på en  
   måte ikke gjort det du må gjøre, men du får ikke satt deg ned å gjort den kameratslige  
   tingen … den sosiale biten.” 
 
Når det er for lite folk på jobb, blir resultatet at omsorgsyterne hele tiden er på etterskudd med 
arbeidsoppgaver, noe som oppleves som en stress faktor i hverdagen. 
 
   ”Det føles ikke bra … det gjør ikke det. Det betyr at det blir mindre fokus på det  
   faglige, på det som du egentlig ønsker å være opptatt av. Og mer fokus på det praktiske, på  
   hvordan vi skal få dagen til å gå opp. Det er det det handler om på en måte.” 
 
Omsorgsyteren mener at for lite bemanning har betydning for det store sykefraværet.  
 
   ”Det kunne vært veldig mye annerledes viss vi var nok folk på jobb. Da tror jeg også at  
   sykefraværet hadde gått ned. Tror det er veldig mye sykefravær fordi folk ikke trives med en 
   sånn arbeidssituasjon. I hvert fall ikke de som har utdannelse trives ikke.” 
 
For lite folk på jobb, betyr også bruk av mange vikarer. Mange vikarer betyr igjen mange og 
nye personer å forholde seg til for omsorgsmottaker, noe som i de fleste tilfeller fortelles om 
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som problematisk for omsorgsmolttaker. I en historie som ble fortalt under intervjuet økte 
selvskading betraktelig i en periode med mange vikarer. Når de så gjorde situasjonen mer 
stabil, så forsvant også selvskadingen. 
 
   ” En sommerferie var det mange vikarer og nye mennesker, og det ble en dramatisk økning 
    i utagering og selvskading. Da så vi på personalsituasjonen og prøvde å redusere antall  
   mennesker hos denne brukeren. Pluss at vi satt inn de som kjenner brukeren best. Da gikk d 
   den atferden drastisk tilbake igjen, og ting roet seg og det ble bra.” 
 
Knapphet på ressurser gjør også at individuelle behov må vike for å få kabalen til å gå opp. 
Det betyr at omsorgsmottakere må være med på aktiviteter de ikke selv ønsker. 
 
   ”Det er vanskelig å finne aktiviteter som passer for alle. Da kommer bemanningen inn. Da  
   er plutselig ikke bemanningen god nok. Det er ikke alle som liker de samme aktivitetene. 
   Det er ikke bra når noen skal ut på noe, og det ikke er bemanning nok til å være hjemme hos  
   de som ikke vil være med. Da må de være med.” 
 
Organisering  
 
Alle miljøene har organisert jobben i en turnus. To av miljøene har tatt bevisste valg ut fra et 
faglig hensyn når de har organisert jobben innenfor turnusen. Dett vil si at de har organisert 
omsorgsyterne i team, hvor omsorgsyterne har faste kollegaer de jobber sammen med.  
 
   ”Det tenkt med utgangspunkt i brukeren. For at han skal få færrest mulig folk å forholde seg  
   til. For å unngå for mange personkombinasjoner. Om du tar hele turnuser er det helt  
   tilfeldig hvem som jobber sammen, da har du ganske mange personkombinasjoner i løpet av  
   en uke.”  
     
Om fordelen med å jobbe i team sier respondenten:  
 
   ”Vi som jobber i team blir veldig godt kjent med hverandre, og veldig trygge på hverandre.  
    Dette har vi erfart at har stor effekt på brukeren, i form av mindre problematferd. Og vi  
   kjenner arbeidsoppgavene sånn at ting går i en fast rytme.”  
 
Videre sier respondentene at i vanskelige situasjoner med for eksempel utagerende atferd, 
framstår de to som er trygge på hverandre som tryggere for omsorgsmottakeren. Brukeren blir 
veldig engstelig når han ikke har kontroll, og ennå mer engstelig når han merker at 
omsorgsyterne ikke er trygge. En annen side ved å være to i team er at det begrenser bruk av 
makt;  Håndteringen av ham blir jo veldig mye mildere. Mye lettere å få kontroll over ham 
når vi er to. Uten å bruke så mye makt.” 
 
Det andre av de to miljøene har en regel om at man kun skal arbeide med en bruker, selv om 
det bor flere på samme området. Vikarene kan får kun lov til å være vikar hos to brukere.  
    
   ”Dette er fordi det er så mye å sette seg inn i rundt hver bruker, og for at hver bruker skal  
   få færrest mulig personer å forholde seg til.  
 
Respondenten sier at ”team handler om gruppeprosesser”, og at det er lagt ned mye arbeid i å 
etablere gode team. Det gjør at folk blir inkludert og blir lenge i jobben.  
 



 

27 

 

 

Beslutningsprosess  
 
Det er også store ulikheter i hvordan de ulike miljøene kommer fram til faglige løsninger i 
forhold til den utfordrende atferden. Miljøet som har en atferdsanalytisk tilnærming, har også 
en klar metodikk i beslutnings - prosessen.  
   
   ”Se på helheten rundt bruker. Ikke gå rett løs på: nå er det et nytt atferdsproblem det er  
   sikkert fordi at …… men ta et skritt tilbake å se på kan det være ting rundt bruker som …. 
   smerter, tannproblemer … ofte sånne skremmende ting folk ofte ikke har tatt fatt i.”   
 
Saker blir tatt opp i fagmøter hver 14.dag. På møtene deltar alle ansatte inklusiv vikarer. 
Leder har ansvaret for møtene, og tar den endelige beslutningen. På fagmøtene diskuteres det, 
men ingen beslutninger tas der og da.  
 
   ”Det blir igangsatt registreringer: er dette tilfelle, hvor mye og om det er et problem, og  
   hvor mye påvirker det brukers hverdag.”  
 
I kontrast til dette miljøet er miljøet som har sine fagmøter hver 6.uke. På grunn av ustabilitet 
i gruppen kan det skje at det tar ennå lengre tid mellom møtene; ”nå er det vel 3 måneder 
siden forrige møte. Det går ikke, det fungerer ikke i det hele tatt.” Respondenten forklarer 
videre: 
 
   ”Jeg lager en foreløpig løsning hjemme fram til neste møte, viser det til noen andre i fem   
   minutter og så har jeg myndighet til å iverksette. Det er den måten vi løser ting på her. Det 
   blir halvveise løsninger hele tiden.”  
 
Respondenten savner teamarbeid og faglige diskusjoner for å få innspill fra andre, ”jeg føler 
meg veldig alene.” Det er primærkontakt som leder møtene. Om leders medvirkning sier 
respondenten at ”leder er med noen ganger og noen ganger ikke. Som regel ikke. Er vel en 
prioriteringssak det og da.”  
 
De andre miljøene har også en eller annen form for fagmøter. De fleste har møtene hver 
14.dag. En av respondentene sa at ”de hyppige møtene er helt avgjørende for å kunne finne 
gode løsninger og føle seg trygg i jobben.” Beslutningen blir i disse miljøene i hovedsak 
basert på diskusjoner i møtene og at de som er til stede er enige om beslutningen.  
 
   ”Vi har tilrettelagt godt rundt her, med mange møte fora for diskusjoner og møter, sånn 
   at vi får diskutert det vi skal. Ofte så blir det til at vi diskuterer og er vi ikke enige så  
   kommer vi fram til noe midt i mellom. Så er det vel leder som veier tyngst tilslutt.” 
 
Status  
 
Det er forskjell i hvordan miljøene oppfatter at de blir prioritert innen den kommunale 
virksomheten. Dette er knyttet til hvilke økonomiske rammer virksomheten har, noe som 
igjen er avgjørende for det handlingsrommet omsorgsyterne har i hverdagen. Miljøet som 
anvender atferdsanalyse mener de har fått så gode ressurser at de kan drive fagutvikling og 
betaler også vikarer til å delta i dette på møter. 
 
   ”Det koster penger , men det har vi fått lov til. Det har vi fått lov til fordi vi kan  
   dokumentere resultater. Vi jobber strukturert og målrettet.” 
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Det samme miljøet opplever også at de langt på vei blir hørt innenfor det kommunale 
systemet. ”Vi har jo innsparingskniven hengende over oss, men vi har ikke mistet ressurser.” 
Om årsaken til dette sier en respondent:  
 
   ”Jeg har vært veldig tydelig på at skal vi klare å følge opp så godt, så er vi helt avhengige  
   av at … . Virkemiddelet har vært å dokumentere hva denne personalgruppa har vært utsatt 
   for, for å si det rett ut. Og lagt fra arbeidsmiljøundersøkelser som andre har gjort.” 
 
Et miljø opplever ressursene sine slik: ”opplever at vi har økonomi til å være med på det som 
omsorgsmottaker liker. Ganske god bemanning, mye en til en bistand. Er mye utenfor huset.” 
 
Ett annet miljø mener også at de er ganske godt stilt økonomisk. Miljøet har også egne 
fagkonsulenter for hver omsorgsmottaker virksomheten har ansvaret for. Det medfører god tid 
til planlegging, samarbeide og fagutvikling.  
 
I de andre miljøene kommer respondentene i mange sammenheng under intervjuene tilbake til 
knappheten i tid til å utvikle omsorgspraksisen. Om tid til å lese faglitteratur sa en respondent: 
 
   ”Den er ganske presset den tiden jeg har utenfor å jobbe i miljøet. Jeg føler ikke at jeg har  
   tid til å sette meg ned noe utenfor de bestemte oppgavene jeg har. Tre fire kontorvakter på 
   seks uker.”  
 
Når det gjelder muligheten for å påvirke for å bedre omsorgsmiljøet, så sier en respondent fra 
et miljø med mindre ressurser: 
 
   ”Vi kommer i en dobbeltsituasjon, for vi får jo beskjed om å være lojale mot kommunen,  
   ikke sant. Så det jeg mener som fagperson er underordnet kommunens retningslinjer. Det  
   er ikke min oppgave å være brukers advokat . Det har vi fått beskjed om. Når jeg prøver 
   å si noe om brukers situasjon, får jeg beskjed om at det ikke er min oppgave.” 
 
En omsorgsyter med lang erfaring fra et av miljøene med mindre ressurser, sier hun har 
merket endring på den oppmerksomheten omsorgen for psykisk utviklingshemmede hadde før 
og hvordan det er nå. 
 
   ”Jeg opplever at det er ting som har blitt svekket de siste årene. Før så var det mer fokus på  
   den situasjonen utviklingshemmede hadde, og det var mer fokus på at de skulle ha det bra. 
   Og det var mer ressurser rundt, men nå har det blitt fjernet veldig mye ressurser og den  
   trenden synes jeg er betenkelig. Det er jo mer politiske årsaker til det da.” 
 
En annen knytter det å bli hørt i kommunen til lederegenskaper. 
 
   ”Føler at vi ofte får det sånn som vi vil. Vet ikke om det er fordi vi har utagering eller  
   autisme eller denne boligen blir sett på som litt annerledes enn de andre kanskje.  
   Ikke alltid vært sånn, fått ny leder og nå virker det som om det er veldig lett å bli hørt. 
   Diffus leder før. Ullent hav vi kunne få, gjøre … det har mye med ledere å gjøre tror jeg. 
   Hvordan man legger fram … hva slags prioriteringer de har.”   
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Trygt og sosialt arbeidsmiljø  
 
Alle respondentene viste til at et godt og sosialt arbeidsmiljø er avgjørende for den praksisen 
de utøver. Ett miljø som hadde mer utfordrende atferd tidligere, viser til viktigheten av 
hvordan personalgruppen fungerer, som en faktor som kan påvirke utfordrende atferd. 
 
   ”Det var annerledes før, mer utfordrende atferd. Mer utagering som slet på personalet. Det  
   ble mindre med medisineringen for tre år siden. Det er ikke sikkert det bare er det som er… 
   … ja, hvordan gruppa fungerer sammen har også mye å si. Vi har jobbet mye med det.” 
 
Det å kjenne kollegaene og at man fungerer godt sammen gir trygghet.  
 
    ”Vi jobber teammetodisk på personalmøter og andre møter vi har, brukt mye teamøvelser    
    for å få til trygget. Vi har brukt sosiale arrangementer utenom jobb. Prøvd å bli kjent med   
    hverandre som personer.” 
 
Om verdien av det sosiale klimaet i personalgruppen sa en respondent: 
 
   ”Jeg tror absolutt det har en effekt på den utfordrende atferden. Jeg tror at når personalet  
   har det bra, så har brukeren det bedre også. For da blir fokuset på brukeren og ikke på 
   personalproblemer. Absolutt.” 
 
En annen respondent sa det slik: ”Til å begynne med var jeg en del av det sosiale, men så 
valgte jeg å trekke meg ut av det en periode og jeg ser nå at det fungerer bedre når jeg er med 
igjen. At jeg involverer meg mer med kollegaene.” 
 
En respondent så det sosiale klimaet som viktig for tilknytning til gruppen.” Trives veldig 
godt sammen, har gode kollegaer. Viktig å kunne treffes utenom jobb og snakke om andre 
ting. Ha litt kjennskap til dem du jobber sammen med. Tilhørighet ”  
 
I et av miljøene som ble beskrevet at hadde hatt lite med faglighet i tenkningen, hadde det 
også vært tradisjon å vektlegge det sosiale klimaet, men på en annen måte. 
 
   ”Vi har nok personale som har vært her lenge og som synes det er kjempekoselig å møtes til  
   kaffe og kaker og … selv om disse brukerne våre jo er til dels redd for hverandre så blir det     
   prøvd om og om igjen.” 
 
Alle respondentene la vekt på et godt sosialt klima, men det var kun miljøene med ressurser 
og stabilitet som hadde noe mer å si om temaet enn det. 
 
Kultur 
 
De miljøene som forteller om godt med ressurser og stabilitet forteller også om en kultur hvor 
fag er i fokus. ”Vi er opptatt av å gjøre ting riktig, være oppdatert og følge med. Fagkultur.” 
Dette ble bekreftet av et annet av disse miljøene: 
 
  ”Kulturen her er rettet mot fag. Opptatt av rutiner og at all informasjon som arbeidstakeren  
   Trenger skal ligge i bunnen. Jeg er av den oppfatning at viss man har det på plass, og i  
   Tillegg har opparbeidet et godt team så kan man begynne å jobbe faglig i teamet.” 
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Miljøene med mindre ressurser og stabilitet fortalte om kulturer hvor det praktiske var mer i 
fokus. ”Fokuset er litt på sånn praktiske arbeidsoppgaver, hvordan løse dem.” Respondenten 
mente at uten fokus på det så fungerte ikke hverdagen i boligen. Videre ble det sagt at: ”Vi 
har vel hatt en litt kultur på negativitet og misnøye.” 
 
Dette ble bekreftet fra en annen omsorgsyter fra et lignende miljø: 
 
   ”Det er nok lagt litt for mye vekt på praktiske oppgaver. Det er veldig ofte relatert til hvem  
   som er på jobb. Savner vel litt mer engasjement for at brukeren skal få et bedre liv, mer   
   fremdrift. Det skulle ha mer prioritet hos enkelte.” 
  
Lojalitet  
 
Miljøene med ressurser og stabilitet kunne fortelle om stor grad av lojalitet i forhold til at 
kollegane utførte de tingene som ble besluttet. ”Ja, hos oss er folk lojale mot rutiner vi har 
bestemt. Den utfordrende atferden er så spesiell at det gjør de.”  Videre: ”Det er folk som har 
måttet slutte fordi de ikke har fulgt rutinene, eller ikke forstått viktigheten av dem.”  
 
Lojaliteten ble beskrevet annerledes i miljøene med mindre ressurser og stabilitet. ”Det er folk 
som rett og slett er helt enige når vi sitter og sier det. Men som snur seg og gjør som de vil.” 
Flere utsagn bekreftet dette. 
 
Lukkede miljøer 
 
Samarbeid 
 
Miljøenes samarbeid om faglige spørsmål foregår så å si utelukkende internt i miljøene. Det 
foregår i fagteamene, uformelt mellom omsorgsyterne og for de fleste i samarbeid med leder.  
Det foregår ikke samarbeid på tvers av fagmiljøer verken i kommuner eller mellom 
kommuner, om konkrete faglige ting. ”Vi snakker aldri med andre, ikke med dem vi er slått 
sammen med engang. Det er rart. Det er jo mange boliger med samme problematikk.” Dette 
gjelder alle miljøene i studien. En av respondentene så på dette som et problem: 
 
   ”Det har vært et problem så klart, at man sitter på hver sin tue og det opparbeides  
   kompetanse på ulike steder som forblir på det stedet. Det har vært mye omorganiseringer,  
   men nå er det litt roligere.” 
 
Vedrørende samarbeid med andre kommunale instanser som lege og psykiatri, ble det sagt: 
”Vi har jo kontakt med lege, men det handlet mest om medisiner.” Om samarbeid med 
psykiatrien sa en respondent: ”Vi har hatt kontakt med psykiatrien, men det har vært lite 
klienthjelp.” 
 
Bare to miljø forteller om detaljert samarbeid med pårørende om faglige løsninger.  
 
   ”Vi har hatt et kjempesamarbeid med pårørende, og de er veldig tydelige på hva de synes er      
   bra og ikke bra, det trygger oss som jobber mye, fordi pårørende vet alt vi gjør.” 
 
For å hente inspirasjon bruker mange sitt private nettverk.  
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Vedrørende samarbeid utenfor kommunen, så er det Habiliteringstjenesten omsorgsmiljøene 
har samarbeidet med. To av miljøene har gjennom Habiliteringstjenesten hatt kontakt med 
statlige kompetansemiljø for psykisk utviklingshemmede med psykiske lidelser.  
 
Om manglende samarbeid sa en respondent med faglig ansvar i en bolig: 
 
   ”I perioder har jeg opplevd at dette her, det blir for mye for meg. Å ha totalansvar for en  
    en annen persons liv på den måten, det er vanskelig i perioder, det er jo et stort ansvar.” 
 
Kjennskap til organisasjon 
 
Når det ble spurt om hvem som har ansvar for vedtaksprosess og klageadgang,  så svarte 
respondentene noe uklart. Ingen kunne gi et klart svar på dette. 
 
Kjennskap til lovverk  
 
Alle respondentene visste at jobben deres var hjemlet i sosialtjenesteloven og 
kommunehelsetjeneste loven. Det var ingen som kommenterte overordnede intensjoner med 
lovverket. Det ble heller ikke referert til at lovene blir brukt som arbeidsredskap i utøvelsen 
av omsorgsarbeidet. 
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Diskusjon  
 
Hensikten med studien var å beskrive omsorgsmiljøers økologiske faktorer, samt økologiske 
faktorers betydning for et godt utviklingsmiljø for mennesker med psykisk 
utviklingshemming med utfordrende atferd. Gjennom denne innsikten søker studien å finne 
virkemidler innenfor habiliteringsarbeidet.  
 
Resultatene viser at omsorgsytere har en tøff hverdag i møte med alvorlig utfordrende atferd 
og at dette både har en fysisk og psykisk virkning på den enkelte. Videre viser resultatene at 
miljøene tiltross for ulik oppfattelse av faglig overbygging, langt på vei gjør det samme i 
praksis for å håndtere den utfordrende atferden. Empirien fra intervjuene viser også at det er 
ulikheter i omsorgsmiljøene når det gjelder ledelse, ressurser og organisering av miljøet. 
Studien viser videre at et godt og trygt arbeidsmiljø er viktig for jobbutførelsen, samt at 
omsorgsmiljøene er lukkede. Forforståelsen var at økologiske faktorer påvirker forekomst av 
utfordrende atferd. Resultatene viser at økologiske faktorer påvirker forekomsten. Intervjuene 
ga mye informasjon om omsorgsmiljøene. Tabell 1. viser stikkordsmessig ulikhetene i 
miljøene. I diskusjonen blir ikke alle resultatene hentet fram.  
 
Resultat diskusjon 
 
Bronfenbrenners økologiske modell 
 
Omsorgsmiljøet består av både organisasjon og individer. Organisasjonen består av de 
systemene som er lagt til grunn for omsorgsytelsen. Det vil blant annet si ledelse, ressurser, 
organisering og beslutningsprosesser. Individene i studien er omsorgsyterne og 
omsorgsmottakerne. Til sammen utgjør de betingelsene som ligger i miljøet på mikro og 
mesonivået i Bronfenbrenners økologiske modell for sosial utvikling. Mesonivået referer til 
samhandlingen mellom omsorgsyter og omsorgsmottaker, og til samhandlingen mellom 
omsorgsyterne.  
 
Nivåene blir igjen påvirket av hendelser i eksonivået, det vil si hva som foregår i settinger de 
ikke selv deltar, men som allikevel påvirker mikro og mesonivået. Dette kan for eksempel 
være tildeling av ressurser til bemanning i det kommunale budsjettet. Tildeling av ressurser  
gjenspeiler igjen hvilken status omsorgsmiljøet har i eksonivået. Makro nivået utformer 
Lovverk og handlingsplaner som gir retningslinjer for hvordan eksonivået skal legge til rette 
for omsorg og habilitering. 
  
Hver enkelt av personene som inngår i mikrosystemet består av personlige egenskaper.  
Styrkeforholdet mellom omsorgsyter og omsorgsmottaker er imidlertid asymmetrisk. 
Utviklingshemming innebærer nedsatte kognitive, språklige, motoriske og sosiale ferdigheter.   
Denne tilstanden gjør den utviklingshemmede part mindre i stand til å endre interaksjonen. 
Av dette følger at det er omsorgsyter som må ta hovedansvaret for å påvirke den konteksten 
de begge er en del av. I studien er det valgt å se på utvalgte faktorer som kan påvirker 
omsorgsyteres evne til å påvirke denne konteksten. I konteksten inngår blant annet faglig 
forståelse av tilstanden utviklingshemming og utfordrende atferd og individuelle 
mestringsressurser for å håndtere en vanskelig situasjon. 
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 Tøff hverdag 
 
Hastings og Browns studie (2002) viser en sammenheng mellom eksponering for utfordrende 
atferd og emosjonelle reaksjoner som utbrenthet. I intervjuene fortalte omsorgsyterne om 
utfordrende atferd på en måte som gjorde det klart at de oppfattet dette som en helt naturlig 
del av arbeidet deres, mer enn unntaket. Omsorgsyterne fortalte alle om både fysiske og 
emosjonelle reaksjoner på å stå i situasjoner med utfordrende atferd. På tross av dette beretter 
de ikke om utbrenthet i jobben, men mer om en beredskapstilstand som de mener å mestre. 
Det kan tyde på at det er andre faktorer som bidrar til å gi mestringsressurser og som 
forebygger for utbrenthet.  
 
Å mestre noe innebærer ifølge Antonovsky ((2002) å forstå situasjonen, å ha tro på at vi kan 
finne frem til løsninger og finne god mening i å forsøke på det. Resultatet fra spørreformularet 
SOC-3 i Tabell 2., viser at respondentene forstår mye av det som hender i arbeidssituasjonen. 
Likeledes tyder resultatet på at de alle innehar erfaring og kunnskap slik at de ofte kan finne 
løsninger på det som skjer. Det ser også ut til at alle finner arbeidsdagen sin tilfredsstillende. 
De sier alle at de har en grei faglig oversikt. Dette kan forstås som at respondentene til en viss 
grad har faglig kunnskap. Å ha kunnskap er en av de viktige faktorene for å ha motstandskraft 
i vanskelige situasjoner (Gjærum et al., 1998).  
 
Å forstå og forholde seg til personer med utviklingshemming og utfordrende atferd krever at 
omsorgsyterne har kunnskap og ferdigheter på mange områder. Om egen kompetanse sa de 
fleste at det var noe de hadde opparbeidet seg gjennom praksis, og at den treårige 
høyskoleutdanningen i liten grad har bidratt til den kunnskapen de i dag har på dette området. 
Oppfatningen  bekreftes i en studie foretatt i regi av Høyskolen i Lillehammer som 
konkluderer med at profesjonsutdanningene i helse- og sosialfag ikke er i takt med 
praksisfeltets krav (Fauske, Kollstad, Nilsen, Nygren & Skårderud., 2006). At alle 
respondentene har en treårig høyskoleutdanning kan allikevel ha bidratt til å gi respondentene 
mestringsressurser i arbeidet, slik det framkommer i Tabell 2.  
  
Jones og Hastings (2003) skriver at stress og utbrenthet er noe som igjen påvirker 
bistandsyteres samhandling med omsorgsmottakere. I studien framkommer det ingen data 
som kan bekrefte at den beredskapstilstanden omsorgyterne føler i forhold til utfordrende 
atferd påvirker den direkte samhandlingen i svært negativ retning i etterkant. Ingen av 
omsorgsyterne uttrykker sinne eller anklager mot omsorgsmottaker. Det noen imidlertid 
forteller om er at de trekker seg tilbake en kortere periode. Andre forteller at de tar sine 
forholdsregler ved å posisjonere seg riktig for ikke å bli slått. En slik reaksjon kan i verste fall 
føre til en avstand mellom omsorgsgiver og omsorgsmottaker som igjen kan påvirke 
samhandlingsklimaet mellom de to. En studie av dette måtte innebære en annen metode enn 
subjektiv beskrivelse av situasjonen i et intervju med den ene part. Resultatene som viser hva 
omsorgsyterne faktisk gjør for å redusere utfordrende atferd, kan imidlertid vitne om at det 
legges svekt på å oppnå en god relasjon tiltross for at de også tar visse forbehold. 
 
Ulik tilnærming – nesten samme praksis 
 
Praksis kommer til syne ved hvordan omsorgsyterne handler i en gitt situasjon eller tiltak de 
igangsetter i forhold til et problem. I praksisbegrepet ligger at det her er mennesker som er 
knyttet til bestemte mål og oppgaver med bestemte kompetanser, og som vedvarende forsøker 
å møte de kravene som det innebærer (Lundstøl, 2002). Av de seks omsorgsmiljøene i studien 
var det kun ett av miljøene som viste til en overordnet faglig tilnærming for sin praksis. Som 
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følge av dette hadde respondentene fra dette miljøet et annet begrepsapparat i sine uttalelser, 
og en klar metodisk tilnærming for å løse problemstillinger. Når miljøene så forklarte hva 
praksisen gikk ut på i møte med omsorgsmottakeren referer alle miljøene i hovedsak till 
samme praksis. Lundstøl (2002) forklarer dette med at gode praktikere ofte gjør ting riktig 
uten å tenke over det i øyeblikket. Han sier at det i dette ligger at når omsorgsytere har øvd 
seg lenge og gått gjennom mange alternative situasjoner, har de utviklet en kompetanse som 
er internalisert, som sitter i dem som en væremåte som gjør at de finner de riktige løsningene i 
vanskelige situasjoner. 
 
Hastings og Remington (1994)  i sin studie at det er funnet empiriske bevis for hypotesen om 
at omsorgsyteres atferd påvirker klienters utfordrende atferd. Deres studie bekreftes gjennom 
løsningene på mikro og mesonivået som omsorgsyterne har erfart at har en direkte virkning på 
den utfordrende atferden. Løsningene kan inndeles i kategoriene samhandling mellom 
omsorgsyter og omsorgsmottaker, praktisk tilrettelegging og organisatoriske endringer. 
Respondentene vektlegger kjennskap til den utviklingshemmedes sårbarhet og individuelle 
behov som en forutsetting både for interaksjonen dem imellom og annen tilrettelegging.  
 
Sårbarheten til omsorgsmottakerne i studien ligger i utviklingshemmingen. Hvorvidt 
sårbarheten skal gjøre den utviklingshemmede mer funksjonshemmet enn tilstanden tilsier, 
avhenger av i hvor stor grad omgivelsene evner å komme den enkelte i møte i forhold til 
ressursene den utviklingshemmede har. Mange av eksemplene omsorgsyterne illustrerer sin 
praksis med viser at de har et salutogent perspektiv i arbeidet med utfordrende atferd. I 
samhandlingen og tilretteleggingen tilstreber de å identifisere faktorer som demper, letter eller 
fjerner stressorer i mikro og mesonivået slik Gjærum et al. (1998) sier kjennetegner et 
salutogent perspektiv. Det salutogene perspektivet kommer fram i det at omsorgsyterne 
vektlegger sin egen rolle som den ansvarlige for å få til et godt samspill. De vektlegger 
faktorer som forutsigbarhet, tilpasset kommunikasjon, avstandsregulering, positive 
tilbakemeldinger og tålmodighet.  
 
Balansen mellom å framstå som ”frisk” utviklingshemmet eller utviklingshemmet med 
utfordrende atferd (syk) som i Antonovsky`s kontinuum mellom helt frisk og alvorlig syk er 
hårfin. Eksempelet med puslespillet på side 23 illustrerer den hårfine balansen. Der framgår 
omsorgsyters evne til å se de små forskjellene som skal til for å gjøre den utviklingshemmede 
til en ”frisk eller syk” utviklingshemmet. En slik praksis er i tråd med det Vatne (2006) 
omtaler som det anerkjennende perspektivet på avvikende atferd. Et slikt syn representerer 
anerkjennelse av sårbarhet og atferd sees på som resultatet av samspillet mellom en selv og 
andre. Synet støtter kjerneinnholdet i både Bronfenbrenners økologiske modell for utvikling 
og Antonovskys syn på hva som gir god helse.   
 
Som forklaring på hvorfor utfordrende atferd forekommer skriver Vatne (2006) at sårbarheten 
ofte viser seg i relasjoner og situasjoner når personen opplever krise. Hun hevder at krisen 
oppstår når situasjoner er preget av maktubalanse (avmakt), manglende 
påvirkningsmuligheter og mangel på forutsigbarhet. Dette er alle faktorer som resultatene 
viser at omsorgsmiljøene har erfart at påvirker forekomst av utfordrende atferd.  
  
Bare det miljøet som viste til en overordnet faglig tilnærming i sin praksis, anvendt 
atferdsanalyse, kunne også vise til opplæringstiltak for å lære omsorgsmottaker å takle sin 
egen sårbarhet. Opplæringstiltakene gikk ut på å mestre en krisesituasjon ved å kontrollere sin 
egen reaksjon. Det var også tiltak som gikk ut på å styre omsorgsyterne ved å si ”ut”. Ved å 
lære seg dette mestrer den utviklingshemmede krisesituasjoner på egne premisser, og er ikke 
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avhengig av omsorgsyters evne til å tolke andre vanskeligere tilgjengelige signaler fra 
omsorgsmottakeren. Opplæring som tiltak for å mestre eget liv er i tråd med makronivåets 
signaler som er nedfelt i overordnede mål og lovverk på. Både Europa rådets resolusjon fra 
1973, St., meld. Nr. 40 (2002-2003), sosialtjenesteloven og mål for habilitering sier at 
funksjonshemmede har rett til å få opplæring til å benytte sine evner fullt ut og til å mestre sin 
funksjonshemming. 
 
Sårbarheten som ligger i utviklingshemmingen gjør at den utviklingshemmede opplever krise 
når personen ikke klarer å hente ut det meningsbærende i situasjoner. I følge Antonovskys 
teori om salutogenese vil manglende evne til å forstå meningen i situasjoner føre til redusert 
”Sense og Coherence”. Ved å lære å forstå situasjonen, ha kunnskap for å løse den og få 
erfaring med at det gir mening (letter krisen), vil dette kunne gi en sterkere ”Sense og 
Coherense”. Dette vil også være i tråd med de sosialpolitiske signalene. 
 
En av respondentene var bevisst sin egen makt i samhandlingen. Å lære omsorgsmottaker  
kulturelt aksepterte måter å påvirke sine omgivelser, handler om å overføre noe av makten til 
omsorgsmottaker. I følge det Vatne (2006) formidler om konsekvenser av maktubalanse og 
manglende påvirkningsmuligheter, vil også opplæring være faktorer som forebygger for 
utfordrende atferd.  
  
Ulik organisering - Ulike miljøer 
 
Bronfenbrenner (1979) hevder at selv om kulturen som helhet representerer en viss måte å  
planlegge på eller organisere på innenfor et samfunnssystem på makro, ekso eller mikro 
nivået, vil det allikevel finnes ulikheter mellom kulturer. Videre sier han at ulikhetene 
produserer korresponderende endring i atferd og utvikling. Studien viser at det innenfor 
omsorgsmiljøer med de samme overordnede mål, retningslinjer, lovverk og problematikk, er 
ulike kulturer som påvirker de livsbetingelser omsorgsmottakerne lever under. Studien viser 
også at dette i noen tilfeller påvirker utfordrende atferd.  
 
En studie av Chung og Corbett (1998) rapporterer større sammenheng mellom utbrenthet og 
”management issues” enn mellom utbrenthet og utfordrende atferd. Resultatene i studien 
vitner ikke om utbrenthet blant respondentene, men resultatene viser at det er ulikhet når det 
gjelder organisatoriske forhold. Det ser også ut til at når et omsorgsmiljø fungerer godt i 
forhold til ett av de organisatoriske forholdene som framkommer i studien, så fungerer det 
også godt i forhold til de andre elementene. En slik sammenheng kommer også fram for de 
omsorgsmiljøene som fungerer mindre godt. Hvert av elementene som er hentet fram synes 
også å påvirke forekomst av utfordrende atferd, noe som oppleves frustrerende for 
omsorgsyterne i det de henviser til en utilfredsstillende arbeidssituasjon. Betydningen av å 
kartlegge menneskelige og organisatoriske forhold i forebyggende arbeid understrekes av 
Mæland (1999).  
 
I følge Bronfenbrenners økologiske modell for sosialutvikling (1979) skjer ikke 
omsorgsyteres omsorgsatferd i et vakuum, men innenfor et sett av rammebetingelser som 
blant annet organisatoriske forhold og det samspillet som foregår mellom personer i 
nærmiljøet eller mikronivået.  
 
I studien omtaler en leder av et omsorgsmiljø seg som mellomleder på laveste trinn. Om 
leders betydning for omsorgspraksisen sier alle respondentene at tilgjengeligheten til leder er 
viktig. De sier det er viktig å kunne konsultere en ansvarlig person, med kjennskap til den 
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spesifikke problematikken de jobber med, når de må ta beslutninger i vanskelige situasjoner. 
De sier det gir trygghet å ikke stå alene. Om dette skriver Kaufmann et al. (2004) at en 
betydelig del av lederskap er å føre an og å ta beslutninger. De viser til en stor studie fra Ohio, 
USA, hvor også det å skape og ta vare på sosiale relasjoner til medarbeidere ved blant annet å 
gi ros og være hjelpsom er en del av lederskapet. Videre sier han at samtaler som kan bidra til 
å klargjøre problemet, hva skjedde og hvorfor, bidrar til økt innsikt og forståelse. Forfatteren 
sier at kravet både til generelle kunnskaper og til saksekspertise øker på mellomleder nivået.  
 
En annen viktig funksjon for leder er i følge forfatteren å sørge for måloppnåelse ved å legge 
strategier og sørge for at rutiner blir etterfulgt. Noen av miljøene forteller om ustabilitet i 
leder funksjonen, noe som har ført til liten kontinuitet i å finne faglige metoder. Det er de 
samme miljøene som mangler en overordnet faglig tilnærming for omsorgsarbeidet.  
 
En overordnet faglig tilnærming som anvendt atferdsanalyse synes også å innebære en bevisst 
prosses når det tas beslutninger i forhold til å løse problemer i forhold til den utfordrende 
atferden. Prosessen som beskrives er metodisk i den forstand at den ikke går rett på sak, men 
vektlegger å se helheten og iverksetter registreringer før beslutning tas. Dette ligner en 
rasjonell-analytisk tenkning som Kaufmann et al. (2003) skriver at bygger på en systematiske 
og logiske slutninger. En slik beslutningsprosess, krever mye ressurser, og det er da også dette 
miljøet som forteller om gode ressurser og stabilitet.  
 
Miljøene med mindre ressurser ser ut til å fatter sine beslutninger gjennom samtaler med 
kollegaer i møter eller uformelle samtaler. Som beslutningsgrunnlag benyttes tidligere 
erfaring og teoretisk kunnskap. En respondent forteller at hun ofte fatter beslutningen alene. 
Dette ligner det Kaufmann et al. (2003) beskriver som en heuristisk- intuitiv tenkning. En slik 
måte å fatte beslutninger på sier forfatteren bygger på en automatisert kunnskap om forholdet 
mellom problem og løsning, og er en meget hensiktsmessig overlevnings strategi i miljøer 
med begrenset kapasitet. Lundstøl (2002) skriver at gode praktikere kan finne riktige 
løsninger i en vanskelig situasjon. Ulempen med en slik beslutningsprosess skriver Kaufmann 
et al. (2003) er at den ofte er upresis og kun tar for seg deler av problemet. En slik begrenset 
rasjonalitet i beslutningsprosessen kan romme muligheten for å gjøre store feil. Fordi mange 
av tankeprosessene bak beslutningen foregår ubevisst blir det også vanskelig å overvåke og 
granske grunnlaget for de beslutninger som fattes. En annen svakhet ved denne måten å treffe 
beslutninger på er at omsorgsyteren lett kan tolke et nytt problem som en variant av et 
gammelt og kjent problem. En slik fortolkning kan føre til at verdifull informasjon om 
problemet ikke blir tatt hensyn til ved valg av løsning. Problemet vil da heller ikke få en god 
og varig løsning.      
 
Om beslutningsprosessen oppleves god eller ikke ser ut til å være knyttet til hvor ofte 
miljøene har mulighet til å ha formelle møter. Fra et miljø hvor møtene er sjeldne forteller en  
respondent at det blir halvveise løsninger hele tiden. En annen sier at hyppige møter er helt 
avgjørende for at det skal kunne fattes gode løsninger.  
 
Resultatene viser at stabilitet i omsorgsmiljøene oppleves av omsorgsyterne som avgjørende 
for å kunne forebygge for utfordrende atferd. Respondentene opplever at stabilitet er en  
forutsetting for å skape et godt sosialt utviklingsmiljø både for omsorgsmottakere og 
omsorgsytere. Stabilitet synes å være forbunnet med tilstrekkelig økonomi for å kunne 
etablere en god bemanningssituasjon.  
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Miljøene med lite bemanning og et høyt sykefravær opplever at det blir for lite forutsigbarhet 
for begge aktører. Det blir problematisk å tilrettelegge individuelt ut i fra den enkeltes behov 
og ressurser, blant annet fordi tiden er knapp og fordi mange vikarer ikke kjenner 
omsorgsmottakeren så godt som man bør for å kunne ha en hensiktsmessig kommunikasjon 
og tilrettelegge på et individuelt nivå. Når i tillegg mange praktiske arbeidsoppgaver som for 
eksempel rengjøring, klesvask og matlaging skal utføres for flere personer, blir det liten tid til 
samvær som kan bidra til å skape gode relasjoner både mellom omsorgsyterne og mellom 
omsorgsyter og omsorgsmottaker. Dette er alle situasjoner som kan bidra til å svekke en 
persons mestringsressurser (Antonovsky,2002; Bronfenbrenner,1979 Gjærum,1998; 
Vatne,2006;). 
  
En ustabil bemanningssituasjon innebærer mange personer å forholde seg til for 
omsorgsmottaker. To av miljøene i studien har lagt spesiell vekt på dette forholdet. De har 
blant annet organisert omsorgsyterne i team rundt omsorgsmottaker. Ved å organisere 
omsorgsyterne i mindre team får omsorgsmottaker færre personer å forholde seg til enn når   
omsorgsyterne er organisert i en tursnus bestående av mange personer. Organisering i små og 
faste team innebærer også at det blir færre personalkombinasjoner, noe som kan påvirker 
stabilitet og lojalitet i personalgruppen på en positiv måte. Disse miljøene rapporterer også om 
høy stabilitet i personalgruppen. Få og stabile personer øker tilhørighet både for 
omsorgsmottaker og omsorgsyter. Et slikt miljø gir mulighet for forutsigbarhet, nærhet, 
fortrolighet, sosial støtte, bekreftelse og for å skape felles verdier (Gjærum et al.,1998).  
 
En annen effekt av å jobbe i team er i følge Kaufmann et al. (2003) at det bidrar både til et 
individuelt ansvar og et gjensidig ansvar mellom deltagerne. Innen teamet stimulerer også 
deltagerne hverandre. Team kan representere en sosial og følelsesmessig enhet av individer 
som bryr seg om hverandres ve og vel, og som har felles mål. Dette bekreftes av 
respondentene som sier at det å jobbe i team gjør at man blir godt kjent med hverandre. De 
blir trygge, de kjenner arbeidsoppgavene og det går i en fast rytme (forutsigbarhet). Miljøene 
som er organisert i team har en høy stabilitet i bemanningssituasjonen. De har også erfart at 
team organisering har en positiv effekt på omsorgsmottakeren i form av mindre utfordrende 
atferd. Respondentene fra miljøene med lav stabilitet og hvor de må forholde seg til mange 
omsorgsmottakere i turnusen, forteller i intervjuene om at dette har en negativ effekt i form av 
økt utfordrende atferd.  
 
Tilliten til at kollegaer er lojale i forhold til å gjennomføre vedtatte beslutninger er stor i 
miljøene med høy stabilitet, teamorganisering, få personkombinasjoner og hyppig 
møtestruktur. Respondentene fra slike miljøer betegner også kulturen som svært faglig, og 
rettet mot å gjøre det faglig riktige. De andre miljøene som ikke har denne strukturen betegner 
kulturen som praktisk rettet og tilliten til at kollegaer er lojale er mindre. Forskjellene 
miljøene representerer er i tråd med det Kaufmann et al. (2003) skriver om at normdirigering 
har betydning i grupper.  
 
Det er også forskjell på hvordan miljøene opplever å bli hørt både innenfor mikro- og 
eksonivået. I miljøene med ustabilitet, mindre ressurser og mindre struktur opplever 
omsorgsyterne å ikke bli hørt og tatt på alvor når de argumenterer for tiltak for å bedre 
omsorgsmiljøene. De opplever også at betingelsene har endret seg til det dårligere de siste 
årene. De bedre fungerende miljøene forteller om en motsatt opplevelse. Forskjellene 
harmonerer ikke med overordnede nasjonale målsettinger om, men reflekterer resultatene i 
St.meld. nr. 40 (2002-2003) hvor det påpekes svakheter i tjenestetilbudet for 
utviklingshemmede med alvorlige atferdsvansker. Garsjø (2002) påpeker at dersom et individ 
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utelukkende blir egenskapsforklart (han slår fordi han er vanskelig å ha med å gjøre), kan 
dette føre til at det offentlige bruker dette som grunnlag for redusert offentlig forbruk. God 
informasjon om den enkelte omsorgsmottakers sårbarhet og ressurser, samt argumentasjon 
som viser til at faglig arbeid på mikro- og mesonivået gir resultater, kan bidra til å se 
omsorgsarbeidet i et annet perspektiv. Et eksempel fra en av kommune i studien tyder på det.  
 
En av respondentene knyttet de gode betingelsene omsorgsmiljøet har fått i kommunen opp 
mot leders evne til å argumentere, at miljøet jobber metodisk og at miljøet kan vise til 
konkrete resultater.  
 
En av respondentene opplevde at omsorgsmiljøet blir sett på som spesielt i forhold til andre 
miljøer i kommunen. Hun mente at dette kunne ha noe med at den utfordrende atferden er 
knyttet til at omsorgsmottaker har en autismediagnose og dermed utløser mer ressurser. 
Ulikheter i omsorgsmiljøene kan tyde på at tildeling av ressurser ikke bygger på de samme 
premisser for alle omsorgsmottakere. Det er Lov om Sosiale Tjenester (2003) som i hovedsak 
hjemler omsorgstjenestene. Loven åpner for bruk av skjønn i tildeling av omsorgstjenester, og 
kan dermed bidra til forskjellene. Det kan også tyde på at omsorgsmiljøer har ulik status i 
kommunene, hvilket kan være et etisk dillemma.  
 
Trygt og sosialt arbeidsmiljø 
 
I resultatene framkommer det at alle respondentene legger vekt på at et godt og sosialt 
arbeidsmiljø er viktig for den praksisen de utøver. Respondentene sier i intervjuene at å 
kjenne kollegaene utover den rollen de har i arbeidet skaper trygghet. Tryggheten skapes også 
i sosialt samvær utenom arbeidssituasjonen. En av respondentene sier at å ha kjennskap til 
dem du jobber med gir tilhørighet. Tilhørighet og kunnskap er de to hovedpilarene som gir 
motstandskraft i vanskelige situasjoner. Det handler om nære fortrolige, felleskap i verdier, 
forutsigbarhet, og sosial støtte. Kunnskap handler om å kunne noe, være til nytte, få og ta 
ansvar, utøve nestekjærlighet, møte og mestre motgang (Gjærum et al., 1998).                                                                                                                                                  
 
Flere av respondentene sier de har erfart at når omsorgyterne fungerer godt sammen så har 
dette effekt på den utfordrende atferden, i den forstand at det blir mindre av den. 
 
At respondentene finner kilder som gir mestringsressurser gjennom arbeidsmiljøet, kan 
forklare at omsorgsyterne til tross for en tøff hverdag ikke melder om utbrenthet i arbeidet.  
 
Lukkede miljøer 
 
Resultatene i studien viser at i den grad det samarbeides med andre fagmiljøer, så er det med 
fagmiljøer utenfor mikromiljøet, og gjelder da helt spesifikke problemstillinger og 
samarbeidet er tidsavgrenset. Det foregår ikke samarbeid mellom de økologiske nivåene 
utover samarbeidet innen det enkelte omsorgsmiljø. Respondentene sier i intervjuene at 
omsorgsmiljøene aldri eller i svært liten grad samarbeider med andre omsorgsmiljøer. Fordi  
ansvaret i perioder kan oppleves som svært tyngende oppleves manglende samarbeid som et 
problem. Det manglende samarbeidet kan i noen grad forklare forskjellene mellom 
omsorgmiljøene. Det skjer ingen utveksling av erfaring om hvordan miljøene har forholdt seg 
til samme problematikk. Når resultatene i tilegg viser at miljøene har ulikt begrepsapparat og 
jobber ulikt metodisk for å dokumentere behov, vil dette føre til ulike signaler til de 
kommunale instanser i eksonivået som bevilger ressurser. 
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Bare miljøene med de beste betingelsene fortalte at de hadde et nært samarbeid med 
pårørende. Åpenhet i samarbeidet med pårørende opplevde de som en trygghet og 
kvalitetssikring av arbeidet er i tråd med Lov og Sosiale Tjenesters (2003) pålegg om 
brukermedvirkning.  
 
Lukkede miljøer kan føre til sterk normdirigering. Om dette sier Kaufmann et al.(2003) at 
sterk normdirigering er av det gode når det er god praksis, men kan være det motsatte når 
praksisen ikke er god. Når miljøene er lukkede slik resultatene viser, er det liten mulighet for 
innsyn og kontroll med praksis. Det er også liten mulighet for endring. Eriksson (2003) sier at 
for å fungere bra må ethvert system ha et utbytte med sin omverden. Han sier at et helt lukket 
miljø på sikt vil brytes ned. Systemet får ingen impulser utenfra og heller ingen annen energi. 
Dette kalles mental entropi. . 
 
Av 27 forespørsler om å delta i intervju som ble sendt ut, var det 25 som ga en positiv tilbake 
melding. Under intervjuene var alle respondentene ivrige på å fortelle om sin arbeidssituasjon.  
Den positive viljen til samarbeid kan tyde på at miljøene sjelden har en mulighet til å meddele 
dette. At de også har behov for inspirasjon utenfra kom fram når de fortalte om at de bruker 
sitt personlige nettverk for å skaffe seg dette. 
 
Resultatene viser at respondentene har lite kjennskap til hvordan organisasjonen utenfor 
mikronivået fungerer. De har også begrenset bevissthet om hva overordnede lover og 
retningslinjer sier om den omsorgspraksis de skal utøve. 
 
Metode diskusjon  
 
Intervjuguiden fokuserte på mange temaer, slik at det ble innhentet mer informasjon enn 
denne studien har hatt rom for å bearbeide. Større grad av presisering ville muligens også ha 
gitt mer presis informasjon, slik at tolkningene ville hatt større pålitelighet og gyldighet. Flere 
prøveintervju ville muligens ha medført at både bedre intervjuteknikk og større presisering av 
studiens hensikt.  
 
Studien er basert på forskers forforståelse og respondentenes erfaringer. Det vil si forskers 
teoretisk kunnskap og erfaring fra det fagområdet studien omhandler og tolkning av 
respondentenes subjektive erfaringer. Feilkilder kan derfor ligge i både forforståelse, tolkning 
og subjektiv forståelse fra respondentene.  
 
Dersom studien også hadde omhandlet omsorgsmottakers erfaringer, ville studiens gyldighet 
vært forsterket.   
  
Studien har ikke tatt hensyn til individuelle forskjeller hos omsorgsmottakere. Individuelle 
forskjeller kan for eksempel være en diagnostisert tvangslidelse. Dette er diagnoser som kan 
påvirke atferden, og som muligens ville ha forekommet uavhengig av miljøbetingelser. Andre 
hendelser i økologien, som for eksempel relasjonen til familie, er heller ikke vurdert i studien.   
 
Måling av mestringsressurser ved hjelp av egen omarbeidelse av SOC-3, fra å gjelde generelle 
mestringsressurser til kun å fokusere på mestringsressurser knyttet til arbeidssituasjon, er ikke  
validert og kan innebære feilkilder. 
 
Svarprosenten på forespørselen om deltagelse i studien var høy. En forklaring på det kan være 
at omsorgsarbeidere som arbeider med psykisk utviklingshemmede med utfordrende atferd 
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sjelden har mulighet for å formidle sine erfaringer. Slikt sett formidler studien verdifull 
informasjon.   
 
Det strategiske utvalget er en begrensning for studien i den forstand at respondentene 
representerer en ensartet gruppe omsorgsytere. Intervju av ufaglærte omsorgsytere ville 
kanskje gitt andre resultater.   
 
Resultatets betydning for habiliteringsarbeid 
 
St. melding nr.40 Nedbygging av funksjonshemmede barrierer oppfordrer til å utvikle det 
faglige grunnlaget for å bedre livsvilkår for mennesker med psykisk utviklingshemming. 
Likeledes oppfordres det i forarbeidene til Nasjonalt kompetansesenter at fagmiljøene bidrar 
med forskning for å avklare og styrke kjerneinnholdet i habiliteringsarbeidet. Økt innsikt i de 
økologiske variablene studien omhandler, kan bidra til å sette fokus på og dokumentere 
forhold som ikke har vært fokusert like bevisst i habiliteringsarbeid tidligere. 
 
Forslag til videre forskning.  
 
Fortsatte studier for mer presist å dokumentere betydningen av organisatorisk forholds 
betydning for praksis, ville være et godt bidrag for å rette opp ulikhetene mellom 
omsorgsmiljøer. Likeledes ville slike studier kunne bidra til å gi bevilgende myndigheter 
bedre forståelse for at forebyggende arbeid også er økonomisk lønnsomt. 
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Intervjuguide                                                                                                          Vedlegg 1                                                                                          
 
Først konkret beskrivelse, deretter personens erfaring og følelse!! 
 
Demografiske opplysninger 
Alder 
Kjønn 
Utdanning 
Arbeidserfaring 
 
Utfordrende atferd 
 

1. Kan du beskrive den utfordrende atferden du / dere møter her? 
2. Hvor ofte skjer det? Har det vært annerledes før? I så fall hva har gjort at det har 

endret seg? 
3. Er det andre som opplever mer av den atferden enn deg? Hva tror du årsaken til det er? 
4. Hvordan opplever du å stå i situasjoner med utfordrende atferd? 
5. Hender det du må bruke tvang / makt? 
6. Hvorfor har du i så fall det? Kunne du ha unngått det?  
7. Er det forhold du kunne tenke deg annerledes som ville ha gjort at du kunne ha 

unngått å bruke makt / tvang?  
8. Hvordan forklarer du / dere at den utfordrende atferden oppstår?  Sårbarheten som 

utviklingshemmingen innebærer. Faglig ståsted.  
9. Er det forhold du kunne tenke deg at var annerledes, slik at den utfordrende atferden 

ikke ville ha oppstått?  
10. Hvordan kommer dere fram til faglige løsninger? Opplever du at dere er samstemte?  
11. Hvordan løser dere uenighet? 
12. Kan du beskrive noen faglige løsninger som har vært gode? Hvorfor? 
13. Kan du beskrive faglige løsninger som har vært dårlige? Hvorfor?  

      14. Kjenner du til eventuelle diagnoser de du arbeider med har? Kjenner kollegaene       
            dine til det samme?  

I5.  I hvilken grad bruker dere diagnosene når dere diskuterer den utfordrende atferden? 
 

Hvordan opplever du at du kan påvirke arbeidssituasjonen din? 
 

1. Hvem samarbeider du med om faglige løsninger? Kollegaer? Andre? Hvordan foregår 
samarbeidet? Møter? Hyppighet? 

2. Hvordan opplever du at dette samarbeidet er? Blir hørt?  
3. Hva vektlegger du som det viktigste for å kunne påvirke arbeidssituasjonen din? 

Erfaringer. 
4. Hvem / hvor henvender du deg for å få hjelp til å løse faglige problemstillinger? 
5. Hvordan opplever du å få hjelp? 

      6.   Stabilitet? Fravær? 
      7.   Er du fornøyd med turnusen din? 
      8.   Hvor mange brukere arbeider du med i løpet av uka? Er det greit? 
      9.   Bemanning? 
 
Hvordan opplever du at du behersker arbeidssituasjonen din? 
 

1. Den utfordrende atferden? Følelser. 
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2. Informasjon – er det tilgjengelig og hvor finner du informasjon? 
3. Opplever du at det er greit å komme med nye ideer, forslag til løsninger eller be om  

noe?          
4. Hva ville du ha hatt annerledes? 
5. Hvordan vet du hva som er forventet av deg? Arbeidsplaner, målsettinger? 
6. Du jobber direkte med brukere, men hvem andre i kommunen påvirker den jobben du 

skal utføre? Organisasjonen, hvem og hva gjør de? 
7. Kjenner du til hvilke lover eller retningslinjer som regulerer den jobben du skal 

utføre? På hvilken måte påvirker de jobben din? 
8. Samarbeider du / dere med andre utenfor personalgruppen? Lege, psykiatrien, 

foreldre?  Hvordan? Hvordan opplever du det samarbeidet? 
9. Hva vektlegger du som viktigst for å kunne beherske arbeidssituasjonen din? 

 
Hvordan opplever du følelsesmessig arbeidet ditt? 
 

1. Hvordan får du tilbakemeldinger på arbeidet ditt? 
2. Opplever du å ha støtte i arbeidet ditt? Kan du beskrive hvordan du får det? 
3. Hvordan får du veiledning og faglig påfyll? Hva er din erfaring med det? 
4. Hvordan bidrar du i samarbeidet i personalgruppen? Skulle du ønske at du kunne gjort 

det annerledes? Hva hindrer deg? 
5. Hvordan vil du beskrive kulturen på arbeidsplassen din? Hva er dere mest opptatt av? 

Kos, private ting, fag, arbeidsforhold, struktur,  
 
       

Er det erfaringer jeg ikke har spurt om og som du synes er viktig å meddele for at jeg skal 
forstå arbeidssituasjonen din?  
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Sense of Coherense   ( The three-item questionnair  ) (Lundberg, & Nystrøm Peck, 1995) 
Egen oversettelse – omformet fra dagligliv til arbeidsdag. 
  
 
     1.  Ser du vanligvis en løsning på problemer der andre finner situasjonen håpløs? 
 
          Ja, alltid                _____                                                                                                         
          Ja, noen ganger      ____                                                                    
          Nei                          ____                                                               ( Håndterbarhet )  
 
     
  
2.  Føler du vanligvis at arbeidsdagen din er en kilde til tilfredstillelse?  
 
          Ja, alltid                _____                                                                                                         
          Ja, noen ganger      ____                                                                    
          Nei                          ____                                                              ( Meningsfullhet ) 
 
     
 
     3.  Føler du vanligvis at ting som hender deg i arbeidsdagen er vanskelig å forstå? 
 
          Ja, alltid                _____                                                                                                         
          Ja, noen ganger      ____                                                                    
          Nei                          ____                                                               ( Begripelighet )   
 
       Kan du si noe mer om dette? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 



 

47 

 

 

                                                                                                                                     Vedlegg 2                                   
 
….……….  Kommune      
v/ virksomhetsleder ………………… 
Adresse ……………………………. 
Postnummer               Sted 
                                                                                                            Moss, den ………..2006 
 
FORESPØRSEL OM GJENNOMFØRING AV PROSJEKT 
 
Det vises til tidligere kontakt angående mitt ønske om å gjennomføre en undersøkelse blant 
noen av bistandsyterne som arbeider med mennesker med psykisk utviklingshemming og 
utfordrende atferd i deres kommune. Jeg er mastergradsstudent, deltid, ved Universitetet i 
Karlstad i Sverige. I den forbindelse skal jeg skrive en masteroppgave. Temaet jeg har valgt 
for masteroppgaven er økologi og utfordrende atferd. Hensikten med masteroppgaven er å få 
en dypere forståelse for ulike økologiske forhold som kan påvirke utfordrende atferd.  For å 
belyse noen av disse forholdene vil det bli gjennomført samtaleintervjuer med personer som 
har erfaring fra å arbeide med mennesker med psykisk utviklingshemming og utfordrende 
atferd i et antall kommuner i Østfold. Temaene som vil bli berørt er psykisk 
utviklingshemming, utfordrende atferd og bistandsyters erfaringer og opplevelser i arbeide.  
 
Intervjuene vil (bortsett fra et par spørsmål) ha en kvalitativ tilnærming hvor den intervjuede 
kan snakke åpent om temaer som intervjuer presenterer. Materialet kommer til å bli behandlet 
og oppbevart konfidensielt. Intervjuet vil bli spilt inn digitalt, deretter skrevet nøyaktig ut før 
det blir slettet. Intervjuteksten vil kun identifiseres ved nummer, det vil i ettertid ikke være 
mulig å kunne spore intervjuet til kommune, virksomhet eller personer. Intervjuet vil vare 
cirka en og en halv time. Veileder for studien er høgskoledosent Helge Ramsdal ved 
Høgskolen i Østfold. Studien vil bli vurdert og godkjent av Karlstad universitets 
forskningsetiske komitè før det igangsettes. Resultatet av studien vil kunne finnes tilgjengelig 
fra 2007 ved Karlstad universitet og ved Høgskolen i Østfold.  
 
Dersom du som virksomhetsleder godkjenner at jeg gjennomfører intervju med bistandsytere i 
din virksomhet, ber jeg om at samtykket undertegnes, og returneres undertegnede. Jeg ber  
deg også om å være behjelpelig med å opprette kontakt med aktuelle personer. Vedlagt følger 
en forespørsel som det hadde vært fint om du distribuerte for meg. Ta gjerne kontakt! 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Hansen 
Telefon privat: 69273963   Arbeid 69366716 
Mail: w-krhans@online.no                       
 
Som virksomhetsleder for ………………………………… godkjenner jeg at ovenstående 
studie gjennomføres. Jeg har fått muntlig og skriftlig informasjon. 
 
 
Sted ___________   Dato ______________   Navn og tittel __________________________                           
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                                                                                                                                      Vedlegg 3 
 
 
                                                                                                               Moss, den ………..2006 
                                                                                                                 
 
Til bistandsytere som arbeider med mennesker med psykisk utviklingshemming og 
utfordrende atferd. 
 
HEI! 
 
Jeg heter Kristin Hansen og er mastergradsstudent, deltid, ved Universitetet i Karlstad. I den 
forbindelse skal jeg skrive en masteroppgave. Temaet jeg har valgt for masteroppgaven er 
økologi og utfordrende atferd. Hensikten med masteroppgaven er å få en dypere forståelse for 
ulike økologiske forhold som kan påvirke utfordrende atferd. For å belyse noen av disse 
forholdene ønsker jeg å gjennomføre samtaleintervjuer med personer som har erfaring fra å 
arbeide med mennesker med psykisk utviklingshemming og utfordrende atferd i et antall 
kommuner i Østfold. Temaene som vil bli berørt er psykisk utviklingshemming, utfordrende 
atferd og bistandsyteres erfaringer og opplevelser i arbeidet.  
 
Intervjuene vil (bortsett fra et par spørsmål) ha en kvalitativ tilnærming hvor du kan snakke 
åpent om temaer som jeg presenterer. Materialet kommer til å bli behandlet og oppbevart 
konfidensielt. Intervjuet vil bli spilt inn digitalt, deretter skrevet nøyaktig ut før det blir slettet. 
Intervjuteksten vil kun identifiseres ved nummer, det vil i ettertid ikke være mulig å kunne 
spore intervjuet til kommune, virksomhet eller personer. Intervjuet vil vare cirka en og en 
halv time, men du kan stoppe intervjuet når du måtte ønske selv. Det vil bare være deg og 
meg tilstede. Veileder for studien er høgskoledosent Helge Ramsdal ved Høgskolen i Østfold.  
 
Studien vil bli vurdert og godkjent av Karlstad universitets forskningsetiske komitè før den 
igangsettes. Resultatet av studien vil kunne finnes tilgjengelig fra 2007 ved Karlstad 
universitet og ved Høgskolen i Østfold. Om du ønsker kan du få tilsendt et eksemplar av meg. 
 
Dette brevet har blitt formidlet til deg av din overordnede som har godkjent at du deltar i 
intervju med meg. Dersom du også selv kunne tenke deg å delta i studien, ville jeg være 
takknemlig! Det du i så fall gjør er å fylle den vedlagte samtykke erklæringen, og sender den i 
retur til meg. Jeg vil da kontakte deg innen kort tid. Det er fint om du sender samtykket i retur 
innen ………………  Ta gjerne kontakt med meg om noe er uklart, eller du bare vil si hei! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Hansen 
Telefon privat: 69273963   Arbeid 69366716 
Mail: w-krhans@online.no                       
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                                                                                                                                  Vedlegg 4 
 
 
 
 
 
SAMTYKKE ERKLÆRING 
 
 
Jeg bekrefter med dette at jeg vil delta i studien Økologi og utfordrende atferd. Jeg har fått 
skriftlig informasjon, og forstått innholdet i studien. 
 

Jeg kan kontaktes ( Du velger selv hvordan du vil bli kontaktet ): 
 

• Telefon privat …………………………. 
• Telefon arbeid  …………………………                   
• Mobil ………………………………….  
• Mail ……………………………………     

 
 
 
 
 
……………………………………………. 
Sted                                Dato 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Underskrift 

   
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


