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Sammendrag 

 
Temaet for denne studien er brukermedvirkning i arbeidsevnekartlegginger der samtale- og 

kartleggingsverktøyet ROS-samtalen brukes. Bakgrunnen for mitt valg av tema kommer av 

min personlige interesse for brukermedvirkning, samt at jeg våren 2014 fikk tilbud om 

masterstipend fra Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter  (ASVL). 

 I tråd med «bestiller-ufører modellen» (BU-modellen) samarbeider Nav i dag med 

flere eksterne tiltaksarrangører. Et eksempel på hvordan BU-modellen kommer til uttrykk er 

når Nav i forbindelse med deres arbeidsevnevurderinger bestiller arbeidsevnekartlegginger av 

brukere fra eksterne tiltaksarrangører. ASVLs arbeidsmarkedsbedrifter er et eksempel på en 

slik tiltaksarrangør, og ROS-samtalen er et av flere verktøy som benyttes når disse bedriftene 

skal kartlegge brukernes arbeidsevne.  

 ROS-samtalen blir av ASVL selv omtalt som et verktøy som sikrer 

brukermedvirkning. Formålet med denne studien er å undersøke brukermedvirkningsaspektet 

i ROS-samtalen. Dette gjøres gjennom 9 kvalitative dybdeintervjuer av tre sentrale aktører: 

tre brukere (de som får sin arbeidsevne kartlagt ved hjelp av ROS-samtalen), tre ROS-

utredere (de som utfører arbeidsevnekartleggingen av bruker gjennom ROS-samtalen på 

bestilling fra Nav) og tre Nav-veiledere (de som bestiller kartleggingen av bruker). Fokuset i 

denne studien er på de ovennevnte aktørens opplevelser av om ROS-samtalen ivaretar 

brukermedvirkning. 

 Undersøkelsen fikk frem flere viktige trekk ved ROS-samtalen. Et generelt trekk ved 

aktørenes opplevelser var at de hadde gjennomgående positive opplevelser med ROS-

samtalen. Samtidig viste undersøkelsen at det var enkelte av informantene som gav uttrykk 

for motsetningsfylte opplevelser. Aktørenes ulike opplevelser med ROS-samtalen gjør at det i 

denne studien stilles spørsmål ved hvor avgjørende informantens ulike opplevelser er for det 

helhetlige bildet av om ROS-samtalen ivaretar brukermedvirkning. Den endelige 

konklusjonen som trekkes i denne studien er at ROS-samtalen – med visse forbehold – i stor 

grad ivaretar brukermedvirkning.  
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Kapittel 1: Innledning   

 
Temaet for denne studien er brukermedvirkning i arbeidsevnekartlegginger der samtale- og 

kartleggingsverktøyet ROS-samtalen brukes. Bakgrunnen for mitt valg av tema må sees i lys 

av to forhold. For det første at jeg selv synes brukermedvirkning er et spennende og 

interessant fenomen. Denne interessen ble særlig vekket gjennom studieemnet Velferdsstatens 

utvikling mitt første år av masterstudiet. For det andre lyste ASVL (Arbeidsgiverforening for 

Vekst- og attføringsbedrifter) våren 2014 ut masterstipend for studenter som ønsket å skrive 

masteroppgaver som omhandlet temaer som var relevante for deres bransje (se Vedlegg 6). I 

denne sammenheng kom også ASVL med et forslag til et konkret tema som kunne 

undersøkes (se vedlegg 7), et forslag som gikk ut på å undersøke brukermedvirkningsaspektet 

i samtale- og kartleggingsverktøyet ROS-samtalen (Ressursorientert samtale).  

 

Dette innledende kapitlet består av tre deler. Jeg vil i neste del redegjøre for elementene som 

utgjør bakgrunnen for studiens tema og for konteksten rundt ROS-samtalen. Deretter 

presenteres studiens problemstilling, før jeg avslutningsvis i kapitlets tredje del redegjør for 

oppgavens videre oppbygging.  

   

      Brukermedvirkning i ROS-samtalen som verktøy i    

     arbeidsevnekartlegginger 

Den norske velferdsstaten har siden 1990-tallet har hatt et sterkt fokus på «arbeidslinja», et 

begrep som innebærer at mennesker som kan og vil arbeide, i høyest mulig grad skal bruke 

sine evner til nettopp dette (Stamsø 2009b, s. 194). Tankegangen som ligger til grunn for 

arbeidslinja er at høy verdiskapning- og sysselsetting vil bidra til å redusere statens 

trygdeutgifter (ibid., s. 194), herunder er det også viktig at personer med redusert arbeidsevne 

bruker denne og bidrar til felleskapet. Fokuset på å arbeidslinja er særlig tydelig i Meld.St.46 

(2012-2013) Flere i arbeid (se neste side):  
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Arbeidskraften er samfunnets viktigste ressurs. Grunnlaget for velferden legges 

gjennom befolkningens arbeid, og det må derfor legges til rette for høy yrkesdeltaking. 

Bærekraften i de fellesfinansierte velferdsordningene avhenger av at vi lykkes med 

arbeidslinja. Det vil bli enda tydeligere etter hvert som befolkningen eldes.  […]  

Flere i arbeid vil redusere inndekningsbehovet i offentlige finanser. Et høyt 

arbeidstilbud og høy sysselsetting er en avgjørende forutsetning for å kunne videreføre 

og videreutvikle godt utbygde velferdsordninger. Økt yrkesdeltakelse også blant 

personer med nedsatt arbeidsevne er dessuten avgjørende for å sikre at 

velferdsytelsene er økonomisk bærekraftige (s. 6) 

 

Fokuset på arbeidslinja er noe som også var tydelig da Nav ble etablert 1.juli 2006. Konkret 

var to av Nav sine hovedmål formulert som «flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad» og 

«rett teneste og stønad til rett tid» (Nav 2013). Det økende fokuset på arbeidslinja kan sees i 

sammenheng med velferdsstatens «wicked problems», utfordringer som det ikke 

nødvendigvis finnes noen enkel forklaring eller løsning på (Conklin 2005). Et eksempel i 

sammenheng med det økende fokuset på arbeidslinja er utfordringene som kommer med at en 

stadig økende andel av befolkningen av ulike årsaker ikke deltar i arbeidslivet, men lever av 

ytelser fra det offentlige. En løsning på slike utfordringer er krevende, da en løsning både må 

innebære en balansegang mellom å få flest mulig i arbeid, sikre god økonomisk trygghet for 

de som ikke kan arbeide og i tillegg unngå å skape disinsentiver til deltakelse i arbeidslivet 

(NOU 2012:6, s. 41).  

  

Alle som henvender seg til Nav og som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, har 

ifølge Nav-lovens §14-a, rett til å få vurdert sitt bistandsbehov (Lovdata 2006). Brukere som 

har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov har rett til å få en 

arbeidsevnevurdering (ibid.) Arbeidsevnevurderinger er også et krav for brukere som søker 

arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsprogram eller uføretrygd (NAV 2015). For å kunne 

gjøre arbeidsevnevurderinger baserer Nav seg på ulik informasjon, deriblant brukers 

egenvurdering, legeerklæringer og annen relevant faktainformasjon (ibid.), hvorav sistnevnte 

kan være informasjon som Nav får gjennom sitt samarbeid med eksterne tiltaksarrangører på 

en rekke områder.  

 

Dette samarbeidet kan sees i lys av «bestiller-utfører modellen» (BU-modellen).  

Tankegangen bak BU-modellen er at en ved å etablere interne markeder vil kunne skape en 
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markedssituasjon som kan gi en del av de samme fordelene som ordinære markeder (Bush og 

Vanebo 2005, s. 144). BU-modellen er i dag en utbredt modell som er tatt i bruk i store deler 

av offentlig sektor, både på statlig og kommunalt nivå i en rekke ulike sektorer (ibid., s. 145). 

Et eksempel på hvordan BU-modellen kommer til uttrykk er når Nav i forbindelse med deres 

arbeidsevnevurderinger bestiller arbeidsevnekartlegginger av brukere fra en ekstern 

leverandør. Et eksempel på slike leverandører er ASVLs arbeidsmarkedsbedrifter (Vedlegg 

7).  

  

Bakgrunnen for dette samarbeidet var at ASVL våren 2008, i forbindelse med innføringen av 

arbeidsevnevurderinger i Nav, fikk signaler fra Nav om at det var et behov for en mer 

omfattende kartlegging av brukere med omfattende og sammensatt problematikk, og at Nav 

ønsket å benytte seg av eksterne leverandører for å kartlegge disse brukerne (Vedlegg 1). Det 

var særlig tre områder ved brukers situasjon Nav ønsket kartlagt av eksterne leverandører: 

brukers interesser og ønsker, personlige utfordringer, og sosiale og materielle forhold (ibid.). 

Det var blant annet på bakgrunn av Nav sitt uttalte behov for ekstern kartlegging av brukere i 

forhold til de tre ovennevnte områdene, at ASVL utviklet kartleggingsverktøyet ROS-

samtalen som var klart våren 2009 (ibid.).   

 

ASVL beskriver selv ROS-samtalen som et todelt konsept hvor målet er å gi en grundig 

beskrivelse av 24-timers mennesket1:  

 

En arbeidsevnekartlegging består av en strukturert samtale, og ved behov en 

tidsbegrenset praktisk arbeidsutprøving. ROS samtalen er omfattende og inkluderer 

alle livets områder som kan påvirke en persons arbeidsevne […] Målet med en ROS 

samtale er å gi en grundig beskrivelse av en persons ressurser og muligheter, ønsker 

og interesser. Hensikten er å synliggjøre forholdet mellom personens ressurser og 

muligheter med forventinger i arbeidslivet (Vedlegg 2). 

 

Arbeidsevnekartleggingen utføres av en sertifisert utreder, en ROS-utreder. For å få 

autorisasjon til å bli ROS-utreder, og kunne bruke ROS-samtalen som verktøy, er det et krav 

at personen har fullført ROS-kurset, et kurs som arrangeres av ASVL. Kartleggingen 

                                                
1 Se Vedlegg 3 (lysbilde 3) for en mer detaljert oversikt over hvilke temaer som er gjenstand for undersøkelse i 
ROS-samtalen.  
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sammenfattes i en utfyllende rapport, en «ROS-rapport»2. Rapporten har normalt et omfang 

på ca. 8 sider. Etter at rapporten er utarbeidet, skal bruker lese gjennom rapporten og 

godkjenne denne gjennom signatur dersom han eller hun er enig i rapporten innhold. Bruker 

bidrar selv gjennom denne fremgangsmåten, ifølge ASVL, til å kvalitetssikre egen rapport 

(Vedlegg 3 (Lysbilde 4)). Når Nav bestiller en arbeidsevnekartlegging av brukere er det den 

ferdige brukergodkjente ROS-rapporten som er det ferdige produktet.  

 

ROS-samtalen blir av ASVL på deres nettsider omtalt som at Nav gjennom ROS får et 

«stødig underlag for å peke ut veien videre» (ASVLa). Mest interessant i forbindelse med 

denne studien er hvordan Wenche Syvertsen, prosjektleder i ASVL, karakteriserer ROS-

samtalen som brukermedvirkning satt i system: «ROS-samtalen retter oppmerksomheten mot 

ressursene og mulighetene personen har når det gjelder arbeid. Brukeren skal gjøre 

oppdagelser. Dette er brukermedvirkning satt i system» (ASVLb). Videre konstaterer ASVL 

selv at ROS-samtalen sikrer brukermedvirkning gjennom individuell samtale med bruker og 

ved å være basert på brukers historie (Vedlegg 3 (Lysbilde 1 og 2)).  

  

Brukermedvirkning er et begrep som lenge har vært både politisk, helsefaglig og sosialfaglig 

korrekt, og som kan settes i sammenheng med tankegangen om at vi selv skal kunne påvirke 

beslutninger som berører oss. Dette til tross så er brukermedvirkning et relativt nytt fenomen 

som må sees i lys av at det siden begynnelsen av 1980-tallet, særlig i vestlige land, har blitt 

gjennomført en rekke reformer innenfor offentlig sektor. En fellesbetegnelse på disse 

reformene er New Public Management (NPM). Disse reformene ble gjennomført på bakgrunn 

av kritikk av offentlig sektor for den måten den drives på og for at offentlige utgifter er for 

høye: Reformene representerer en ny måte å styre den offentlige sektor på, hvor konkurranse, 

effektivitet og service har blitt viktige slagord (Stamsø 2009a, s. 67). 

 

Fra politisk hold finnes det en rekke begrunnelser for brukermedvirkning, heriblant at 

brukermedvirkning er et spørsmål om demokrati, sikrer bedre kvalitet på tjenestene, og at det 

bidrar til effektivitet og legitimitet i tjenesteapparatet (Rappana-Olsen 2009, s. 152). I lys av 

NPM har det i Norge vært relativt sterkt fokus på kvalitet og service i offentlige tjenester, 

blant annet ved at tilbudene skal ha bedre kvalitet, være mer innrettet mot den enkeltes behov, 

og at forbrukerne (landets innbyggere) selv skal ha større mulighet til å velge tjenester 

                                                
2 For mer informasjon om ROS-rapporten vises det til Vedlegg 2 
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(Stamsø 2009a, s. 79-80). Dette medfører at vi i dag er vitne til en tidsånd hvor service og 

skattebetalernes penger står i fokus: «Borgerne adresseres nå som brukere og kunder med 

preferanser som skal tilfredsstilles, snarere enn som borgere med evne til å tenke på helheten 

[…] Det er den egeninteresserte kunde og ikke den ansvarlige borger som er referansen for 

moderne velferdsstatspolitikk» (Eriksen og Terum 2001, s. 35).  

  

Brukermedvirkning manifesterer seg i dag ved at dette er noe som i betydelig grad har blitt en 

lovfestet rett for oss som enkeltindivider i møtet med det offentlige velferdssystemet. Denne 

manifestasjonen er tydelig i flere offentlige saksbehandlingsregler. Et eksempel er at retten til 

brukermedvirkning er lovfestet i §3-1 i Pasient- og brukerrettighetsloven (Lovdata 2008). Et 

annet eksempel er hvordan det i §6 i Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (populært kalt 

Nav-loven) står at «Arbeids-og velferdsetaten skal sørge for at representanter for brukerne får 

mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av 

etatens tjenester» (Lovdata 2006). Brukermedvirkning er altså et fenomen som har stor 

utbredelse i dagens velferdsstat og som gjør brukermedvirkning til et aktuelt tema å forske på. 

  

Generelt har tidligere forskning om brukermedvirkning hovedsakelig vært rettet mot å 

undersøke utfallet av ordninger og politikk. Forskningens fokus må sees i sammenheng med 

hvordan brukermedvirkning i dag er en utbredt lovfestet rett for oss som borgere. Dette 

fokuset handler altså om at det først er når en ser på utfallet, at en kan trekke slutninger i 

forhold til om tiltak virker.  

 

Videre synes tidligere forskning om brukermedvirkning å være sentrert til forskning som er 

knyttet til helsesektoren, sosialtjenesten, med mer (Humerfelt 2005b; Rappana-Olsen 2009; 

m.fl). Når forskningen har vært sentrert rundt å undersøke brukermedvirkning i 

kartleggingsverktøy, har også denne forskningen vært knyttet til disse fagfeltene. 

Eksempelvis undersøker Solvang (2009) i sin masteroppgave brukermedvirkning i KIS, et 

kartleggingsverktøy for vurdering av arbeidsevne i sosialtjenesten. Til sammenligning finnes 

det ikke tilsvarende forskning som har undersøkt brukermedvirkning i samtale- og 

kartleggingsverktøyet ROS-samtalen. Dette er da også noe som understrekes av ASVL selv 

når de etterspør en undersøkelse av ROS-samtalens brukermedvirkningsaspekt (se Vedlegg 

7).  
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Brukermedvirkning i ROS-samtalen er med andre ord et tema som har gått under radaren med 

tanke på tidligere forskning. Til tross for at det i dag finnes en omfattende faglitteratur om 

brukermedvirkning (Rappana-Olsen 2009; Skau 2013; m.fl) som omhandler temaet 

brukermedvirkning så er det få, faktisk ingen (etter min forståelse) som er rettet direkte inn 

mot å undersøke brukermedvirkningsaspektet i dette verktøyet. Det er altså mulig å 

identifisere en form for kunnskapshull knyttet til den tidligere forskningen om 

brukermedvirkning, og da konkret i forhold til å undersøke brukermedvirkning i ROS-

samtalen. Mitt mål med denne oppgaven er at denne studien forhåpentligvis vil bidra             

til å gjøre dette kunnskapshullet litt mindre påfallende ved å undersøke tre sentrale                

aktørers (brukere, ROS-utredere, og Nav-veiledere) opplevelser med ROS-samtalen og              

hvordan de opplever at dette samtale- og kartleggingsverktøyet ivaretar brukermedvirkning.  

 

      Problemstilling  
Studiens tittel er Ivaretar ROS-samtalen brukermedvirkning? : En studie av tre aktørers 

opplevelser av om bruker og ROS-utreder er «eksperter sammen». Tittelen gjenspeiler 

studiens formål, som er å undersøke brukermedvirkningsaspektet i ROS-samtalen, samt 

studiens problemstilling og hvordan denne søkes besvart. Studiens problemstilling er: 

 

I hvilken grad er ROS-samtalen et verktøy (i arbeidsevnekartlegginger) som ivaretar 

brukermedvirkning? 

 

Problemstillingen undersøkes gjennom kvalitative dybdeintervjuer av totalt 9 informanter 

som representerer tre ulike aktører som fremstår som sentrale i forhold til å belyse studiens 

tematikk. Konkret baserer denne studien seg på intervjuer med tre brukere (de som får sin 

arbeidsevne kartlagt ved hjelp av ROS-samtalen), tre ROS-utredere (de som utfører 

arbeidsevnekartleggingen av bruker gjennom ROS-samtalen på bestilling fra Nav) og tre Nav-

veiledere (de som bestiller kartleggingen av bruker).  

 

For å gi et svar på problemstillingen rettes fokuset mot de tre aktørenes opplevelser med 

ROS-samtalen og herunder om det er samsvar mellom deres opplevelser og studiens 

forventinger til empirien. Aktørenes opplevelser med ROS-samtalen undersøkes i denne 

studien i henhold til hvorvidt de opplever at ROS-samtalen ivaretar tre faktorer som i denne 

studien sees som avgjørende for å sikre brukermedvirkning. Brukermedvirkning er for øvrig i 
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denne studien spissformulert som «eksperter sammen», hvilket innebærer at de tre faktorene 

alle er faktorer som fremmer brukers rolle som en ekspert sammen med ROS-utreder i ROS-

samtalen, altså faktorer som fremmer brukermedvirkning.  

 

Denne studien har to konkrete mål. Det første er å gi et svar på studiens problemstilling. Det 

andre er å undersøke hvor fruktbart studiens teoretiske rammeverk, altså spissformuleringen 

av brukermedvirkning som «eksperter sammen» (der de tre faktorene inngår) er til å forklare 

hvorfor aktørene opplever at ROS-samtalen ivaretar brukermedvirkning. Dersom aktørenes 

opplevelser med ROS-samtalen samsvarer med forventingene til empirien vil dette både 

indikere at ROS-samtalen ivaretar brukermedvirkning, og at studiens teoretiske rammeverk er 

fruktbart ved at det bidrar til å forklare hvorfor aktørene opplever at ROS-samtalen ivaretar 

brukermedvirkning.  

   

Oppgavens videre oppbygging                          
Inklusive dette innledende kapitlet består denne oppgaven av totalt 6 kapitler. Jeg vil i neste 

kapittel presentere oppgavens teoretiske rammeverk. Her rettes fokuset mot fenomenet 

brukermedvirkning og hva som ligger til grunn for spissformuleringen av brukermedvirkning 

som «eksperter sammen». I tillegg drøftes det her hvilke faktorer som fremmer brukers rolle 

som med-ekspert. Avslutningsvis i dette kapitlet blir studiens teoretiske rammeverk 

konkretisert inn i et Analyseskjema som viser studiens forventinger til empirien.  

 

I kapittel 3 presenteres noen av de metodiske valgene jeg har tatt i forbindelse med denne 

studien. Formålet med dette kapitlet er å bidra til åpenhet rundt de valgene jeg har tatt, samt å 

begrunne og vurdere disse valgene. Her redegjøres det også mer i detalj for hvem 

informantene i denne studien er.  

 

Ved hjelp av det teoretiske rammeverket som ble presentert i kapittel 2, blir informantenes 

forståelse av brukermedvirkningsbegrepet og deres opplevelser med ROS-samtalen presentert 

og analysert i kapittel 4. Dette gjøres systematisk ved å ta utgangspunkt i forventingene som 

blir presentert i Analyseskjemaet i kapittel 2.  

 



8 Kapittel 1: Innledning  
 
Basert på analysen i kapittel 4, rettes fokuset i kapittel 5 mot noen generelle drøftinger. 

Temaene som drøftes her er ulike men har alle sitt utgangspunkt i studiens informanter og 

deres opplevelser med ROS-samtalen.  

 

På bakgrunn av gjennomgangen av informantenes opplevelser med ROS-samtalen i kapittel 4, 

samt de mer generelle drøftingene i kapittel 5, trekker jeg i kapittel 6 noen konklusjoner i 

forhold til studiens problemstilling og til hvor fruktbart studiens teoretiske rammeverk har 

vært til å forklare informantenes opplevelser med ROS-samtalen. Her fremmes det også noen 

generelle og konkrete forlag til videre forskning, før jeg avslutningsvis retter fokuset mot et 

pågående forskningsprosjekt som undersøker om Nav selv er i stand til å ivareta noen av de 

oppgavene som i dag utføres av eksterne tiltaksarrangører. 
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Kapittel 2: Brukermedvirkning – fenomen og fremmende faktorer  

  
Innledning   

I dette kapitlet presenteres studiens teoretiske rammeverk. Bakgrunnen for å omtale teorien 

som et rammeverk er at teorien som blir presentert i dette kapitlet har lagt føringer på hva som 

skal undersøkes, hvordan dette skal undersøkes, og gjennom noen konkrete forventninger til 

empirien, angitt retning for hvordan det kvalitative datamaterialet kan tolkes. Det teoretiske 

rammeverket er med andre ord med på å skape orden og systematikk i forskningsprosessen. 

Kapitlet består, inklusive denne innledningen, av totalt fire deler. I neste del rettes fokuset 

mot brukermedvirkning som fenomen. Her redegjøres det kort for hvorfor brukermedvirkning 

i denne studien er spissformulert som at bruker og ROS-utreder er «eksperter sammen». På 

bakgrunn av denne forståelsen av brukermedvirkning drøftes det i kapitlets tredje del hvilke 

faktorer som fremmer brukers rolle som med-ekspert. I fjerde og siste del blir det teoretiske 

rammeverket konkretisert inn et Analyseskjema. Det er dette skjemaet som ligger til grunn for 

analysen av de tre aktørenes opplevelser med ROS-samtalen i kapittel 4.  

                                                             
Brukermedvirkning - et fenomen som handler om brukers aktive rolle  

i en symmetrisk relasjon med den profesjonelle hjelper  
Som nevnt i forrige kapittel har brukermedvirkning i dag blitt en lovfestet rett for oss som 

enkeltindivider. Til tross for dette er det ikke umiddelbart lett å forstå hva fenomenet 

brukermedvirkning egentlig handler om. Dette kommer blant annet av at brukermedvirkning 

er et diffust begrep som innlysende nok byr på vanskeligheter for de som søker å 

operasjonalisere det (Humerfelt 2005a, s. 15). Det at brukermedvirkning fremstår som et 

diffust begrep skyldes flere forhold. Et forhold som ofte trekkes frem er at begrepet er satt 

sammen av begrepene bruker og medvirkning, to begreper som det vil være rimelig å anta at 

de fleste av oss har andre assossiasjoner til hver for seg enn når de settes sammen til 

brukermedvirkning.              

  

Bruker er et begrep som kun er blitt tatt i bruk de siste tiår på bakgrunn av den negative 

assosiasjonen som var knyttet til klient-begrepet, et begrep som virket stigmatiserende og som 

antydet noe nedverdigende for de personene som fikk denne merkelappen (ibid., s. 15). 
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Løsningen på dette problemet ble å bytte ut klient-begrepet med bruker-begrepet, et begrep 

som blir assosiert med noe mer offensivt og aktivt enn det stigma som lå i klient-begrepet 

(ibid., s. 16). Begrepsskiftet skulle i tillegg til dette også indikere en form for normalisering, 

da vi alle er brukere av offentlige tjenester en eller annen gang i løpet av livet (ibid., s. 16). 

Hvorvidt dette begrepsbyttet har vært «vellykket» er det ikke opp til denne studien å 

diskutere, da det for vårt formål er mest interessant å bemerke at det har skjedd et 

begrepsbytte basert på et ønske om å gi brukerne en mindre belastende og passiv merkelapp. 

  

Det andre begrepet, medvirkning, viser på sin side til det å delta og bidra, og begrepet 

innebærer en intensjon om å ta del i noe og/eller yte noe: dette symboliserer langt på vei at 

medvirkning er noe som skjer mellom to eller flere parter, altså i en relasjon mellom parter 

(ibid., s. 16). Mitt argument i denne sammenheng er at det er relasjonen mellom bruker og 

den profesjonelle hjelper som er av betydning når det er snakk om brukermedvirkning, og 

herunder at bruker som en av partene i relasjonen skal være aktiv: «På individnivå vil 

medvirkning handle om hvordan den enkelte bruker får medvirke i relasjonen med helse-og 

sosialarbeiderne» (ibid., s. 16).  

  

Brukers aktive rolle understrekes nærmest dobbelt i brukermedvirkningsbegrepet. For det 

første ved at det har skjedd et begrepsskifte fra klient til bruker, et begrepsskifte som 

indikerer at bruker skal ha en mer offensiv og aktiv rolle enn tidligere. Deretter blir brukers 

aktive rolle understreket enda et hakk ved å sette begrepet sammen med 

medvirkningsbegrepet, som indikerer at bruker skal ha en aktiv, fremfor passiv rolle i 

relasjonen med hjelper. Brukers aktive rolle i relasjonen med den profesjonelle hjelper er også 

et punkt som synes å gå igjen i de mangfoldige forståelsene av hva brukermedvirkning 

innebærer.  

  

En forståelse av brukermedvirkning finner vi i Hanssen (m. fl 2005) som konstaterer at 

brukermedvirkning innebærer at «brukeren er aktivt med i utformingen og gjennomføringen 

av tjenestene slik at de tilpasses individuelle behov, og gir den enkelte en anledning til å 

opptre som «active citizen», som medborger» (s. 176). En annen forståelse er hentet fra Store 

medisinske leksikon: «Brukermedvirkning forutsetter at man ikke betraktes som den 

hjelpetrengende, som ensidig mottaker av tjenester. Brukeren skal med sin ekspertise på egen 

situasjon innta en rolle som aktiv deltaker i sin egen behandlingsprosess» (Sveen 2014). Dette 

gjentagende fokuset på brukers aktive rolle i relasjonen med den profesjonelle hjelper må sees 
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i sammenheng med at relasjonen mellom partene ifølge Skau (2013) i utgangspunktet er en 

relasjon som er grunnleggende asymmetrisk i hjelperens favør:  

 

Selv om hjelpere kan føle seg subjektivt avmektige i sin yrkesutøvelse, enten det er i 

forhold til det de opplever som vanskelige og utfordrende klienter eller det systemet de 

tilhører, er relasjonen mellom klient og hjelper fortsatt grunnleggende asymmetrisk i 

profesjonsutøverens favør […] Det er [min tilføying] hjelperen som har mest makt og 

relativt størst sjanse for å få gjennomslag for ”sin vilje” i relasjonen (s. 37-38)  

 

En viktig grunn til denne asymmetrien kommer ifølge Jensen og Ulleberg (2011) av at 

relasjonen mellom bruker og den profesjonelle hjelper i utgangspunktet er en komplementær 

relasjon (s. 121). Komplementaritet kan kort beskrives gjennom uttrykket «motsetninger 

tiltrekker hverandre», da dette er en betegnelse for noe som utfyller hverandre, som er ulikt, 

men gjensidig tilpasset hverandre (ibid., s. 119). En viktig grunn til dette asymmetriske 

maktforholdet kan med andre ord være bakgrunnen for hvorfor partene inngår i en relasjon 

med hverandre i utgangspunktet: den profesjonelle hjelper er satt til å yte, mens brukeren på 

sin side trenger noe fra den profesjonelle (Jensen og Ulleberg 2011, s. 198), og partene 

representerer derfor motsetninger som tiltrekker hverandre. Motsatsen til komplementære 

relasjoner er relasjoner som er preget av symmetri, et begrep som betegner noe som er likt på 

begge sider. I forhold til brukermedvirkning er symmetriske relasjoner å foretrekke da 

relasjonen mellom partene her punkturer på likhet fremfor motsetninger: «[…] mer av A sin 

oppførsel eller uttrykk bidrar til mer eller samme oppførsel eller uttrykk hos B, og likheten 

øker» (ibid., s. 117).  

  

På bakgrunn av den korte gjennomgangen ovenfor har jeg i denne studien valgt å 

spissformulere brukermedvirkning som «eksperter sammen». Bakgrunnen for denne 

spissformuleringen er at bruker og den profesjonelle hjelper begge er eksperter på hver sin 

måte. Den profesjonelle hjelper er ekspert i kraft av å være nettopp den profesjonelle av de to. 

Brukeren på sin side er ekspert på eget liv. Brukermedvirkning som fenomen handler derfor, 

etter min forståelse, om at begge parter nyttiggjør seg av hverandres ekspertise og herunder 

inngår i en symmetrisk fremfor komplementarisk relasjon med hverandre. Bare da vil det, 

etter min forståelse, være grunnlag for å si at bruker har en genuint aktiv rolle i relasjonen 

med den profesjonelle hjelper. Spørsmålet blir følgelig hvilke faktorer som sikrer en 
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symmetrisk relasjon mellom partene og fremmer brukers rolle som med-ekspert. Dette er et 

spørsmål jeg forsøker å gi et svar på i neste del.  

 

Hvilke faktorer fremmer brukers rolle som med-ekspert? 
I forrige del ble det slått fast at brukermedvirkning forekommer i relasjonen mellom bruker 

og den profesjonelle hjelper. Et logisk neste skritt for å identifisere hvilke faktorer som 

fremmer brukers rolle som med-ekspert vil derfor være å ta utgangspunkt i nettopp denne 

relasjonen som partene inngår i. I denne sammenheng påpeker Jensen og Ulleberg (2011) at 

partene i en symmetrisk relasjon enten kan «forsterke hverandre i et gjensidig fruktbart 

samspill  eller i en negativ maktkamp» (s. 117). I tråd med dette er altså ikke en symmetrisk 

relasjon i seg selv nok for at bruker skal kunne være en med-ekspert, da denne symmetrien 

også kan gi seg uttrykk i at partene inngår i en negativ maktkamp. En faktor som vil fremme 

brukers rolle som med-ekspert er derfor at makten i relasjonen er jevnt fordelt dem imellom, 

da dette i seg  selv vil minske sannsynligheten for at «mye vil ha mer» og at partene inngår i 

en negativ maktkamp med hverandre.  

  

Dette er også noe Humerfelt (2005a, s. 32) tydelig viser gjennom en modell hvor bruker og 

hjelpers kontrollmulighet og makt settes i sammenheng med ulike grader av 

brukermedvirkning. Ifølge denne modellen finnes det 5 grader av brukermedvirkning. I den 

ene enden av skalaen har den profesjonelle hjelper størst grad av kontroll/makt, mens det i 

motsatt ende av skalaen er bruker som har størst grad av kontroll/makt. Humerfelts modell er 

gjengitt i modell 1.  

 

 Modell 1: Brukermedvirkningens ulike grader - bruker og hjelpers 

 kontrollmulighet og makt i relasjonen med hverandre 
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Følger man kontinuumet fra venstre mot høyre er det første nivået i modell 1 informasjon. På 

dette nivået får brukerne informasjon om for eksempel saksbehandling og rettigheter, eller om 

beslutninger som er truffet, uten at de selv som brukere har innflytelse på saksbehandlingen, 

rettighetene eller beslutningen (ibid., s. 31). I det neste nivået, konsultasjon, blir brukerne tatt 

med på råd eller konsultert, men uten å ha noen reell påvirkning på beslutningen (ibid., s. 32). 

Denne graden av brukermedvirkning innebærer altså at det blir tatt litt større hensyn til 

brukeren, men uten at dette innebærer reell medvirkning fra brukerens side.  

  

Det tredje nivået, partnerskap, plasseres midt på modellen og kjennetegnes ved at bruker og 

hjelper har like mye kontroll/makt over både prosess og beslutning (ibid., s. 32). Det fjerde 

nivået, delegasjon, gir bruker enda mer medvirkning da bruker på dette nivået har delegert 

myndighet til å treffe beslutninger (ibid., s. 32). Helt til høyre finner vi modellens femte nivå, 

brukerstyring. Dette er den høyeste graden av brukermedvirkning, da det her er snakk om 

fullstendig kontroll både over prosess og beslutning fra brukernes side (ibid., s. 32; Hanssen 

m. fl 2005, s. 175). Dette nivå handler ifølge Hanssen (m.fl. 2005) om brukers 

medbestemmelse, hvilket innebærer at «det tas hensyn til brukers meninger i utformingen og 

gjennomføringen av tiltak […] for å snakke om medbestemmelse må minimumskravet være 

at brukers [min tilføying] synspunkter tillegges vekt» (s. 175).    

  

I tråd med modell 1 ser vi at bruker tydelig har minst kontroll/makt i de to laveste gradene av 

brukermedvirkning, da skalaen her befinner seg på hjelperens side av figuren. Videre ser vi at 

bruker i den tredje kategorien partnerskap er mer likestilt med hjelper, og relasjonen mellom 

de to preges mer av brukers kontroll/makt desto lenger til høyre vi beveger oss i modellen.  

 

I denne sammenheng er det lett å tenke som så at målet for alle brukere er en relasjon som 

kjennetegnes gjennom kategorien brukerstyring. Virkeligheten er dog slik at det å ha full 

kontroll/makt i relasjonen med hjelper ikke er et mål alle brukere kan nå. Faktisk vil det å ha 

brukerstyring som mål for alle brukere  ifølge Humferfelt (2005a) kunne være høyst ufaglig 

og uforsvarlig, og rett og slett mulig å tolke som ansvarsfraskrivelse fra hjelperens side (s. 

33).  På bakgrunn av dette vil en rimelig slutning i denne sammenheng være at kategoriene 

informasjon og konsultasjon indikerer en komplimentarisk relasjon mellom bruker og hjelper, 

mens kategoriene partnerskap, delegasjon og brukerstyring indikerer en symmetrisk 

relasjonen mellom partene, og herunder at bruker har en rolle som med-ekspert.  
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Hvorvidt relasjonen mellom bruker og hjelper kan beskrives gjennom disse tre kategoriene vil 

være avhengig av flere faktorer, blant annet at det er forsvarlig at relasjonen mellom bruker 

og hjelper skal være preget av symmetri. Videre vil en symmetrisk relasjon avhenge av at 

dette er noe den profesjonelle hjelper aktivt søker å sikre, noe som igjen vil være avhengig av 

at hjelperen selv erkjenner at det i varierende grad alltid vil være knyttet et maktaspekt  til 

vedkommendes rolle: dersom hjelperen ikke erkjenner dette maktaspektet vil det i følge Skau 

(2013) heller ikke være umulig for den profesjonelle hjelper å forstå dette maktaspektets 

betydning for relasjonen mellom seg og brukerne de er satt til å hjelpe (s. 32).  

  

Et viktig poeng som trekkes frem av Skau i denne sammenheng er at den profesjonelle hjelper 

må være klar over at fraværet av særlig tydelige uttrykk for makt ikke automatisk gjør at 

maktaspektet forsvinner i relasjonen: «[…] en lege som tar imot sine pasienter i jeans og t-

skjorte har i utgangspunktet like stor makt knyttet til sin yrkesrolle som den som ikler seg den 

symbolsterke hvite frakken» (s. 32). I tråd med dette vil brukers rolle som med-ekspert være 

avhengig av at hjelperen erkjenner maktaspektet knyttet til egen rolle og søker å jevne dette ut 

i møtet med bruker. Dersom hjelperen ikke gjør dette vil det heller ikke være noe grunnlag for 

at relasjonen mellom de to vil kunne beskrives gjennom kategoriene partnerskap, delegasjon 

eller brukerstyring. Hvorvidt den profesjonelle hjelper evner å erkjenne dette maktaspektet 

kan skyldes flere forhold. Etter min forståelse vil dette avhenge av at den profesjonelle hjelper 

har kompetanse til å «se» bruker som en med-ekspert, og ikke som en passiv klient.  

  

Kompetanse som begrep har mange definisjoner. En definisjon finner vi hos Lai (2014) som 

sidestiller kompetanse til å omfatte en persons potensiale, og at det å være kompetent er å 

«være i stand til» og «ha kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som passer til 

oppgaver, krav og mål» (s. 6). På bakgrunn av dette vil den profesjonelle hjelpers mulighet til 

å «se» bruker som en med-ekspert avhenge av vedkommende kompetanse som en profesjonell 

hjelper, hvilket jeg i denne studien velger å omtale som hjelpers faglige kompetanse. Den 

profesjonelle hjelpers faglige kompetanse omfatter i denne oppgaven to bestanddeler: den 

formelle kompetansen (Lai 2014; Rappana-Olsen 2009) og den uformelle/personlige 

kompetansen (Lai 2014; Skau 2013).  

  

Ifølge Lai (2014) er kilder til den profesjonelle hjelpers formelle kompetanse «utdanning, 

kurs, og tiltak» (s. 7). Videre understreker Rappana-Olsen (2009) viktigheten av at den 

profesjonelle hjelper besitter en formell kompetanse når hun påpeker viktigheten av at de som 
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skal delta i prosjekter hvor medvirkning er en viktig bestanddel må skoleres (s. 168). Den 

formelle kompetansen handler, slik jeg ser det, om hjelpers formelle utdanning, og i 

sammenheng med denne oppgaven vil dette omfatte ROS-kurset som må gjennomføres og 

bestås for å få sertifisering som ROS-utreder.  

  

I motsetning til den formelle kompetanse er hjelpers uformelle/personlige kompetanse noe 

mindre håndgripelig. Lai (2014) identifiserer kilder til denne kompetansetypen som 

«erfaringer fra arbeidsliv og alle andre arenaer» (s. 7). Hjelpers uformelle/personlige 

kompetanse er med andre ord mer diffus enn den formelle. Dette understrekes også av Skau 

(2013) når hun konstaterer at den personlige kompetanse er «vanskelig å beskrive, tar lang tid 

å utvikle og i liten grad gjenspeiles på våre vitnemål», (s. 142).  

 

På bakgrunn av de ovennevnte beskrivelser kan den profesjonelle hjelpers bruk av  skjønn 

være en slik uformell/personlig kompetanse. Dette kommer av at skjønn ofte sees i 

sammenheng med begrepet phronesis, eller praktisk dømmekraft, som ifølge Aristoteles er 

noe som «ikke kan læres teoretisk, men må utvikles gjennom erfaring fordi situasjonene som 

den utøves i, ikke er ensartet, men tvert imot er ulike, ukjent og uforutsigbar» (Hansen m. fl 

2015, s. 20).  

  

Skjønn handler om hvordan den profesjonelle hjelper tar avgjørelser på bakgrunn av 

vurderinger som han eller hun foretar i den konkrete situasjonen og/eller av det konkrete 

saksforholdet, og hvor utfallet  ikke er bestemt på forhånd verken ved instruks eller ved 

generelle regler som helt presist angir utfallet av beslutningen (ibid., s. 17). Skjønn har lenge 

vært et tema som har blitt viet mye oppmerksomhet. Allerede i 1980 argumenterte Lipsky for 

at skjønn og skjønnsmessige vurderinger ofte fører til at «bakkebyråkratene» (de profesjonelle 

hjelperne) vil komme i en rollekonflikt mellom det en bør gjøre og det en faktisk ender opp 

med å gjøre.  

 

Omtrent 20 år senere er bakkebyråkratenes dilemma som Lipsky påpeker fremdeles like 

aktuelt, når Eriksen og Terum (2001) konstaterer at et typisk kjennetegn ved 

«frontlinjebyråkratene» (de profesjonelle hjelperne) er at de gjennom sin yrkesrolle ofte må 

benytte seg av en annen type kunnskap enn den kodifiserte og formaliserte, en kunnskapsform 

som gjerne omtales som taus kunnskap (ibid., s. 55). Ifølge Eriksen og Terum er taus 

kunnskap en type ikke-artikulert kunnskap som blir ervervet gjennom praktisk erfaring og  
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nettopp dette gjør at taus kunnskap representerer et dilemma: «[…] Også taus kunnskap er 

kunnskap og dermed feilbarlig. I den grad det er snakk om en bestemt type kunnskap, må den 

prinsipielt sett kunne være både rett og gal, både legitim og urettferdig, og føre til handlinger 

og avgjørelser som kan vise seg å være mer eller mindre gode» (ibid., s. 57).   

 

Det sentrale poenget her er at taus kunnskap alltid vil utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget 

for den profesjonelle hjelpers skjønnsmessige vurderinger. Dette er problematisk da taus 

kunnskap innebærer at hjelperen må benytte seg av kunnskap som går utover den rent 

empiriske dokumentasjonen når de skal fatte beslutninger (ibid., s. 17) og som sitatene 

ovenfor indikerer kan beslutninger som baserer seg på taus kunnskap være  mer eller mindre 

gode. Sett i sammenheng med denne oppgavens tematikk kan skjønnsmessige vurderinger i 

tillegg være feilaktige i forhold til hvordan bruker selv opplever sin situasjon, sin     

arbeidsevne eller sine behov for tiltak. Når den profesjonelle hjelper benytter seg av skjønn i 

sine vurderinger er det med andre ord alltid en mulighet for at hjelpers vurderinger           

(fordi de baserer seg på taus kunnskap) ikke samsvarer med brukers forståelse av sin egen 

situasjon.  

 

Dersom bruker skal sikres en rolle som med-ekspert synes det derfor nødvendig at den 

profesjonelle hjelper ikke har et ubegrenset og fritt spillerom for utøvelsen av sitt skjønn, men 

heller har det som et ideal at skjønnsutøvelsen i størst mulig grad skal sammenfalle med 

brukers forståelse av egen situasjon. Dersom bruker skal være en med-ekspert er det med 

andre ord nødvendig at den profesjonelle ser bruker som en ekspert på eget liv og har som 

ideal at brukeren skal kjenne seg igjen i vedkommendes skjønnsmessige vurdering. Dette er 

også noe som fremheves av Humerfelt (2005a) når hun argumenterer for at målsettingen med 

brukernes medvirkning er at brukers perspektiv skal bli gjenstand for en intersubjektiv 

forståelse mellom bruker og den profesjonelle hjelper: 

 

Hensikten med at brukerne formidler sitt perspektiv på egen situasjon er at helse-og 

sosialarbeiderne skal kunne ta del i den […] Da vil [min tilføying] brukers perspektiv 

på egen situasjon utvikles til å bli preget av en intersubjektiv forståelse mellom de to 

parter. Den intersubjektive forståelsen av brukernes perspektiv er svært sentral i 

brukermedvirkning, da den er selve grunnlaget for å kunne fatte brukerorienterte og 

legitime beslutninger om tiltak (ibid., s. 18).  
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I denne sammenheng er dialogen mellom bruker og den profesjonelle hjelper et sentralt 

stikkord da partene gjennom en gjensidig dialog vil «ha mulighet til å utforske og diskutere 

hverandres perspektiver. I en dialog vil brukerne ikke bare gi, men også få noe tilbake» 

(Humerfelt 2005b, s. 89).  En god dialog mellom partene er således en viktig forutsetning for 

at den profesjonelle hjelpers skjønn skal kunne sammenfalle hvordan brukeren selv forstår sin 

egen sitasjon, da det er gjennom dialogen bruker får mulighet til å komme med sitt perspektiv. 

Dette er også noe som understrekes av Rappana-Olsen (2009): «[…] kunnskap om vanskelige 

og utfordrende forhold i livet er ikke entydig og ensretta, men mangetydig og noe som 

utvikles og vedlikeholdes i dialog med andre mennesker» (s. 171).  

  

Det som er interessant i denne sammenheng er at det fra flere hold påpekes at anerkjennelse 

er en forutsetning og viktig bestanddel av den profesjonelle  hjelpers skjønnsutøvelse. 

Konkret argumenterer Humerfelt (2015) for at en forutsetning for den profesjonelle hjelper 

skal utøve et godt skjønn er at brukerne opplever anerkjennelse. Dette er også noe Rappana-

Olsen  (2009) gir uttrykk for når hun konstaterer at «[…] medvirkning kan først skje når en 

som hjelpeinstans anerkjenner [min uthevning] den andres erfaringer og fortolkninger av sin 

egen situasjon» (s. 153).  Videre betegner Jensen og Ulleberg (2011) anerkjennelse som: 

 

En likeverdig relasjon […]. Man bekrefter den andres oppfatning av virkeligheten som 

gyldig og har en åpenhet for de sider ved den andres forståelse som er særlig 

avvikende fra ens egen. Anerkjennelse blir slik en holdning og et ideal man streber 

etter for å oppnå for slik å gi kraft og frihet til de andre (s. 261).  

 

I tråd med sitatet ovenfor er altså anerkjennelse sentralt for at den profesjonelle hjelper skal 

kunne forstå brukers eget perspektiv. Hvorvidt den profesjonelle hjelper har den uformelle 

kompetansen som kreves for å sikre bruker rolle som med-ekspert kan således synes å være 

avhengig av at den profesjonelle hjelper anerkjenner bruker som en med-ekspert. Spørsmålet 

blir følgelig hva som må til for at bruker skal oppleve anerkjennelse? 

  

Ifølge Jensen og Ulleberg (2011) er det sentralt for at bruker skal oppleve anerkjennelse at 

den profesjonelle har evne til å forstå brukeren (s. 262). Evnen til å forstå går ut på at man 

gjør sitt beste for å forstå den andre mest mulig ut fra deres ståsted: kimen til hvorvidt den 

andre opplever anerkjennelse ligger i at man forsøker å forstå den andre (ibid., s. 263). En 

indikasjon på dette kan være at den profesjonelle hjelper gjør det mulig for bruker å fremme 
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sine egne synspunkter: når en lar den andre part fremme sine synspunkter gir en automatisk 

uttrykk for at en forsøker å forstå fra vedkommende ståsted og at man anerkjenner den andre. 

Slik sett kan man si at anerkjennelse handler om den profesjonelle hjelper vilje til å ta på seg 

den andres forståelsesbriller og se det den andre ser. Dette er også et punkt som understrekes 

av Rappana-Olsen (2009) når hun konstater at anerkjennelse forutsetter at den profesjonelle 

hjelper må ha en kritisk og bevisst holdning til tankegangen om at «vi vet hva brukerne vil» 

(s. 142). Dersom den profesjonelle hjelper har en kritisk og bevisst holdning til denne 

tankegangen vil det åpne for at brukerne anerkjennes ved at de får den veiledning og 

oppfølging som de trenger for å redegjøre for sine ønsker, mål og behov for tiltak (ibid., s. 

142).  

 

Jeg har i gjennomgangen ovenfor søkt å identifisere faktorer som synes avgjørende for at 

bruker skal ha en rolle som med-ekspert. Dette var ingen enkel oppgave da det ikke var noen 

faktorer som utpekte seg som at de ene og alene ville kunne fremme bruker rolle som med-

ekspert. Tvert i mot synes det heller som om det er tre faktorer som fremmer dette (lik 

kontroll/makt, faglig kompetanse, anerkjennelse), og herunder at disse faktorene i seg selv 

synes å være forutsetninger for hverandre. Brukers rolle som med-ekspert i relasjonen med 

den profesjonelle hjelper vil i tråd med dette resonnementet være avhengig av at det eksisterer 

et positivt samspill mellom de tre faktorene, da de inngår i et avhengighetsforhold til 

hverandre. Det er med andre ord nødvendig å inkludere alle de tre faktorene når en søker å 

undersøke hvorvidt bruker og ROS-utreder er eksperter sammen i ROS-samtalen. Dette 

samspillet har jeg forsøkt å illustrere i Modell 2.  

 

Modell 2 – Positivt samspill mellom tre faktorer som fremmer brukers rolle 

som med-ekspert 

 

Jeg vil i neste del presisere hvordan de tre faktorene i Modell 2 vil bli undersøkt i denne 

studien, ved å konkretisere det teoretiske rammeverket inn i et Analyseskjema som viser 

denne studiens forventninger til hvilke opplevelser de tre aktørene har hatt med ROS-

samtalen.   

Anerkjennelse	 Faglig	
kompetanse		

Lik	kontroll/
makt	

«Eksperter	
sammen»			
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 Analyseskjema - konkretiseringer av det teoretiske rammeverket  

og forventinger til empirien  
I de to forgående delene av kapitlet har fokuset vært rettet mot brukermedvirkning som 

fenomen og på å identifisere faktorer som vil fremme brukermedvirkning. Som nevnt ovenfor 

vil jeg i denne avsluttende delen av kapitlet konkretisere studiens teoretiske rammeverk inn i 

et Analyseskjema. Denne konkretiseringen har stor nytteverdi. Deriblant gjør den det mulig å 

systematisere rammeverket inn i konkrete målbare punkter, punkter som representer de 

konkrete forhold en ønsker å undersøke. Konkretiseringen gir også et godt utgangspunkt for 

utformingen av intervjuguiden, en prosess hvor det teoretiske rammeverket blir 

operasjonalisert videre i intervjuspørsmålene.  

  

Analyseskjemaet kanskje viktigste nytteverdi er hvordan dette kan brukes som en guide/mal 

for hva man bør se etter i det kvalitative datamaterialet, samt retningslinjer for hvordan dette 

kan tolkes. Analyseskjemaet blir følgelig referanserammen for analysen av de 9 

informantenes opplevelser med ROS-samtalen. Dette må sees i sammenheng med at 

Analyseskjemaet representerer studiens forventinger til empirien. Analyseskjemaet 

tydeliggjør med andre ord hvilke forventinger som må bli innfridd dersom det skal være 

mulig å omtale ROS-utreder og bruker som eksperter sammen i ROS-samtalen. På bakgrunn 

av at ASVL selv omtaler ROS-samtalen som at denne ivaretar brukermedvirkning, er det 

denne studiens forventning at aktørenes opplevelser med ROS-samtalen vil svare til 

forventingene i Analyseskjemaet. Analyseskjemaet som har blitt brukt i forbindelse med 

denne studien er  presentert i Modell 3 på neste side.  
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 Modell 3: Analyseskjema 

    

BRUKER OG ROS-UTREDER ER EKSPERTER SAMMEN I ROS-SAMTALEN 

 

 

♦ Bruker anerkjennes som en med-ekspert  

⎯ Aktørene opplever at ROS-utreder evner å forstå og se ting fra brukers ståsted 

⎯ Aktørene opplever at bruker får fremme sine egne synspunkter  

⎯ Aktørene opplever at bruker får redegjøre for egne ønsker, mål og behov      

for tiltak 

 

♦ ROS-utreder har faglig kompetanse (både formell og uformell) til å «se»   

bruker som med-ekspert  

⎯ ROS-utrederne opplever at ROS-kurset er tilstrekkelig for å ivareta ROS-

samtalens implisitte brukermedvirkningsaspekt 

⎯ Aktørene opplever at det er god dialog mellom bruker og ROS-utreder  

⎯ Aktørene gir uttrykk for ROS-utreder ikke har fritt rom for sin 

skjønnsutøvelse  

⎯ Aktørene opplever at ROS-utreder baserer sitt skjønn på brukers perspektiv  

og at den skjønnsmessige vurderingen samsvarer med brukers forståelse av 

egen situasjon 

 

♦ Bruker gis like stor eller større kontrollmulighet og makt i relasjonen som ROS-

utreder 

⎯ Brukerne og ROS-utrederne velger kategoriene partnerskap, delegasjon     

eller brukerstyring til å beskrive forholdet seg imellom 

⎯ ROS-utrederne gir uttrykk i intervjuene for at de erkjenner maktaspektet         

i egen rolle  
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Kapittel 3: Metode   

 
Innledning            

Metode, av det greske methodos, er en betegnelse for å følge en bestemt vei mot et mål, og 

noen av de viktigste kjennetegnene ved metode er systematikk, grundighet og åpenhet 

(Johannessen, Tufte og Christoffersen 2011, s. 29). Formålet med dette kapitlet er å belyse de 

ovennevnte punktene ved å beskrive noen av de metodiske valgene jeg har gjort i 

sammenheng med denne studien. Særlig har det vært et mål å være åpen om hvilke metodiske 

valg som har blitt tatt og hvorfor akkurat disse valgene har blitt gjort. Fokuset på åpenhet 

henger sammen med et overordnet mål om å sikre transparens, hvilket Tjora (2012) omtaler 

som et av de viktigste kravene til presentasjon av forskning da dette handler om hvor godt 

valgene en har tatt formidles i presentasjonen av forskningen: Målet er at lesere skal få et så 

godt innblikk i forskningen at de kan ta stilling til forskningens kvalitet (s. 216). Kapitlet 

består av totalt 10 deler. I de neste 9 delene redegjøres og begrunnes det for noen av det 

metodiske valgene jeg har tatt i forbindelse med denne studien.  

 

      Kort om kvalitativ metode og det kvalitative dybdeintervjuet            

I den samfunnsvitenskapelige metodelæren skilles det mellom hovedsakelig to metoder, den 

kvantitative og den kvalitative. Denne studien baserer seg på en kvalitativ metode. Dette 

valget kommer av at denne metoden er særlig hensiktsmessig dersom målet med forskningen 

er å undersøke fenomener vi ikke kjenner så godt og ønsker å forstå mer grundig 

(Johannessen, Tufte og Christoffersen 2010, s. 32), hvilket jo er mitt mål med å undersøke 

ROS-samtalens brukermedvirkningsaspekt i denne studien. For å undersøke dette benyttet jeg 

meg av det kvalitative dybdeintervjuet, en populær intervjuform innenfor kvalitativ forskning, 

som benyttes når en vil studere informantenes meninger, holdninger og erfaringer, altså deres 

livsverden (Tjora 2012, s. 104-105).  

   

Dybdeintervjuet kan formes på mange måter, men går i grove trekk gjennom tre faser som 

preges av ulike typer spørsmål og ulik grad av forventet refleksjon fra informantens side: 

oppvarming (enkle, konkrete spørsmål), refleksjon (kjernen av intervjuet) og avrunding 
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(normaliserer situasjonen mellom intervjuer og informant) (ibid., s. 112-113 3 ). 

Dybdeintervjuet har som datagenereringsmetode stor nytteverdi. Ikke minst kommer dette av 

at dybdeintervjuet gjør det mulig for informanten og reflektere over egne opplevelser (jamfør 

de tre fasene som ble presentert ovenfor). På bakgrunn av dette besluttet jeg at det kvalitative 

dybdeintervjuet ville være best egnet for å gi et svar på studiens problemstilling, da denne 

søkes besvart ved å undersøke informantens opplevelser av brukermedvirkning i ROS-

samtalen.  

 

      Kunnskapsinnhenting om brukermedvirkning og ROS-samtalen   

Kunnskap om det fenomenet som skal studeres er viktig i all forskning, og da særlig i den 

betydning at forskeren tilegner seg nok kunnskap om det fenomenet som skal undersøkes. I 

denne sammenheng er det viktig å være klar over at man som forsker ikke nødvendigvis har 

de beste forutsetningene for å kunne stille de «rette» spørsmålene til informantene. Dette 

kommer ifølge Miller og Glassner (2011) av at man som forsker ikke nødvendigvis har nok 

forhåndskunnskap «about the phenomenon under study» (s. 134). Da jeg har begrenset 

forhåndskunnskap om både om fenomenet brukermedvirkning og ROS-samtalen bestemte jeg 

meg tidlig i planleggingsfasen av studien for å dekke mine egne kunnskapshull på disse to 

områdene.          

  

Kunnskapsinnhentingen om brukermedvirkning som fenomen startet rett og slett med at jeg 

tok utgangspunkt i tidligere litteratur om temaet som jeg allerede hadde tilgang til. Jeg 

studerte også tidligere masteroppgaver som omhandlet brukermedvirkning for å se hvilken 

litteratur som gikk igjen i disse. Jeg brukte med andre ord taktikken «follow the footnotes» og 

slik sett var det noen teoretiske bidrag som det ble vist til oftere enn andre og som også jeg 

valgte å basere meg på. Hva gjelder valget av faktorer som fremmer brukermedvirkning har 

jeg søkt å redegjøre for logikken bak dette valget i kapittel 2 i delen «Hvilke faktorer fremmer 

brukers rolle som med-ekspert?».        

             

I forbindelse med kunnskapsinnhentingen om ROS-samtalen spilte samarbeidet med ASVL 

en stor rolle, da jeg på bakgrunn av dette samarbeidet fikk innsyn i en rekke sentrale ROS-

dokumenter, som for eksempel power-point presentasjoner som benyttes på ROS-kurset i 

opplæringen av nye ROS-utredere. Noen av disse dokumentene ligger vedlagt (se Vedlegg 1, 

                                                
3 Det er denne inndelingen som ligger til grunn for min utforming av intervjuguiden, se Vedlegg 5 
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2 og 3) da de bidrar med informasjon som er å anse som relevant for studiens lesere. Videre 

fikk jeg gjennom samarbeidet med ASVL også tilbud om å delta på den siste dagen av et 

ROS-kurs i Oslo våren 2015 hvor 7 kursdeltakere fikk sin sertifisering som ROS-utreder. Den 

dagen fikk jeg blant annet prate med og høre på kursdeltakernes erfaringer med ROS, samt 

lese en ferdig ROS-rapport som en av kursdeltakerne hadde skrevet. Deltakelsen på denne 

kursdagen, sammen med tilgangen til de ulike ROS-dokumentene, gav meg en god forståelse 

av og innsikt i det samtale- og kartleggingsverktøyet jeg skulle undersøke.  

 

Valg-og rekruttering av informanter    
Et av de klareste utvalgskriteriene var at informantene som skulle delta i studien kunne belyse 

ROS-samtalen fra ulike ståsteder. Valget om å inkludere brukere og ROS-utredere var i denne 

sammenheng selvsagt da det er disse partene som inngår i en relasjonen med hverandre i 

ROS-samtalen (jamfør Kapittel 2). I tillegg syntes det nødvendig å inkludere Nav-veiledere 

som en tredje aktørgruppe, selv om dette er aktører som ikke har noen direkte «hands-on» 

erfaring med ROS-samtalen, slik brukerne og ROS-utrederne har. Dette valget må sees i 

sammenheng med BU-modellen, hvor ROS-utrederne foretar arbeidsevnekartleggingen på 

oppdrag fra Nav, samt at jeg ønsket informanter som kunne dele sine opplevelser og inntrykk 

av ROS-samtalen som en aktør «utenfra». 

  

Grunnet studiens omfang og datainnsamlingsmetode (kvalitative dybdeintervjuer) besluttet 

jeg videre at hver informantgruppe skulle bestå av tre informanter, dvs. totalt 9 informanter. 

Dette valget ble gjort både for å sikre at studien skulle være i stand til å produsere et 

tilstrekkelig datamateriale til å belyse problemstillingen, samt at studien skulle være 

gjennomførbar innen tidspunktet for studiens ferdigstillelse (februar 2016). Informantene som 

deltar i denne studien er mellom 18-65 år og begge kjønn er representert. Alle informantene 

ble fremlagt tema og annen relevant informasjon om studien i rekrutteringsprosessen slik at 

de skulle ha mulighet til å vurdere hvorvidt dette var en undersøkelse de ville bidra til (se 

Vedlegg 4).        

                 

Brukerne som deltar i denne studien har alle det til felles at de av ulike årsaker har 

gjennomført en arbeidsevnekartlegging ved Solstein på Karmøy på oppdrag fra et av Nav-

kontorene i Nord-Rogaland. Rekrutteringen av brukerne ble gjort gjennom ROS-utrederne.  
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Studiens tre ROS-utredere er alle ansatt ved Solstein på Karmøy. Solstein er en av ASVLs 

arbeidsmarkedsbedrifter, eid av Karmøy kommune, har to arbeidsmarkedstiltak: Varig 

tilrettelagt arbeid og Arbeidsrettet Rehabilitering4. Sistnevnte tiltak driftes av Solstein for 

Nav i Nord-Rogaland5 (Solstein 2015). I tillegg har Solstein virksomhet innen catering, 

metallarbeiding, jobbfrukt, butikkutsalg, arbeidstrening, med mer (ibid.) Solstein har per 

11.02.2016 130 ansatte, 122 i VTA og 8 ansatte tilknyttet avdelingen Arbeidsrettet 

rehabilitering6. Det er i sistnevnte avdeling studiens tre ROS-utredere arbeider.  

 

Alle ROS-utrederne har gjennomført ROS-kurset, en av disse har i tillegg til dette også 

sertifisering som ROS-instruktør og er i kraft av dette en av de som bidrar til å utdanne nye 

ROS-utredere. Dette er en detalj vedkommende selv har tillatt at lesere av denne studien blir 

gjort kjent med. Denne aktørgruppen ble rekruttert ved at jeg kontaktet leder for arbeidsrettet 

rehabilitering på Solstein, og gjennom vedkommende fikk videreformidlet kontakt med en av 

ROS-utrederne. Sistnevnte ble min kontaktperson ved Solstein og hjalp til med rekrutteringen 

av denne aktørgruppen.  

  

Nav-veilederne som deltar i denne studien er alle ansatt ved Nav Karmøy, og har i kraft av sin 

jobb erfaring med ROS-samtalen gjennom ROS-rapporter som de har fått tilgang til gjennom 

arbeidet med sine respektive brukergrupper, samt øvrige inntrykk de har av ROS-samtalen. 

Disse informantene ble rekruttert av meg personlig med bakgrunn i at jeg tidligere har 

arbeidet som ferievikar ved Nav Karmøy og således har bekjentskaper derifra. 

 

Bruk av figur og oppsummeringsspørsmål som en del av datainnsamlingen 
Nilssen (2012) argumenterer for at forskning er noe som skapes sammen mellom forsker og 

de som deltar i forskningen og på bakgrunn av dette benytter hun seg av begrepet 

forskningsdeltaker istedenfor informant (s. 26-27). Dette var også et begrep jeg selv lenge 

vurderte og benytte meg av, men jeg endte opp med det mer utbredte informant-begrepet7. 

Selv om jeg ikke benytter meg av dette alternative begrepet besluttet jeg derimot (på 

bakgrunn av kjennskapen til dette begrepet) at jeg ville gi informantene mulighet til å dele 

                                                
4 For mer informasjon om dette tiltaket se NOU 2012:6, s. 52. 
5 Solstein har i dag  kontrakt med Nav om å levere tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering i fire år fra 20.10.2015        
  (kontrakten er på 2 år med opsjon på 1+1 år). 
6 Tall oppgitt av leder ved arbeidsrettet rehabilitering 
7 Min beslutning om å ikke benytte meg av forskningsdeltaker-begrepet kommer blant annet av at dette begrepet, 
som påpekt av min veileder, ikke tar høyde for at det faktum at det er forskeren som har ansvaret forskningen og 
resultatene av analysene.  
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sine opplevelser med meg på flere vis enn ved å kun stille de rene intervjuspørsmål. Jeg vil 

nedenfor kort redegjøre for to effekter av denne beslutningen.   

  

Den første effekten må sees i sammenheng med den første faktoren som i kapittel 2 ble 

identifisert som fremmende for å sikre brukers rolle som med-ekspert. I den sammenheng ble 

det argumentert for at en av måtene å sikre ivaretakelsen av denne faktoren på var at bruker 

fikk lik eller større kontrollmulighet og makt i relasjonen med den profesjonelle hjelper. På 

bakgrunn av dette valgte jeg å undersøke brukerne og ROS-utredernes opplevelse av brukers 

kontrollmulighet og makt i relasjonen ved å vise de en figur og be de velge en av fem 

kategorier som de selv følte best beskrev forholdet mellom seg og den andre part uten min 

innblanding. Målet her var at informantene skulle få muligheten til å velge mellom det som 

Humerfelt (2005a) omtaler som fem ulike grader av brukermedvirkning. Kategoriene som 

informantene ble vist under intervjuet er gjengitt i Figur 1 og ble utformet på bakgrunn av 

Humerfelts modell (Modell 1) som ble presentert i kapittel 2.  

 

Figur 1: Kategorier vist til brukerne og ROS-utrederne under intervjuet  

 

INFORMASJON 

 

KONSULTASJON 

 

PARTNERSKAP 

 

DELEGASJON 

 

BRUKERSTYRING 

 

Bruker får 

informasjon men 

har ingen reell 

innflytelse på 

beslutningen 

 

Bruker blir tatt med 

på råd eller 

konsultert, men har 

fortsatt ikke noen 

reell påvirkning på 

beslutningen 

 

Begge parter har 

like mye kontroll 

over prosess og 

beslutning 

 

Bruker har 

delegert 

myndighet til å 

treffe beslutning 

 

Bruker har fullstendig 

kontroll over både 

prosess og beslutning 

 

Den andre effekten resulterte i beslutningen om å la alle de 9 informantene svare på flere 

oppsummeringsspørsmål på slutten av intervjuene. Informantene fikk i forkant av 

oppsummeringsspørsmålene vite hva tallverdiene stod for (jamfør. vedlagte intervjuguide), og 

tanken her var at de på bakgrunn av å vite hva tallverdiene stod for, ville oppgi tallverdier 

som var en god beskrivelse på deres egne erfaringer og inntrykk av ROS-samtalen. De 10 

tallverdiene blir i denne studien redusert til tre kategorier, og det er denne reduksjonen som 

ligger til grunn for analysen av informantenes svar på oppsummeringsspørsmålene. 

Reduksjonen er illustrert i Figur 2 på neste side.  
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 Figur 2: Reduksjon av tallverdiene inn i tre kategorier 

 
Lav grad (1-3) 

 
Moderat grad (4-7) 

 
Stor grad (8-10) 

       

      Gjennomføring av intervjuene   
Denne studien baserer seg på kvalitative dybdeintervjuer av totalt 9 personer: tre brukere, tre 

ROS-utreder og tre Nav-veileder. Intervjuene ble gjennomført i perioden 30.april-19.mai 

2015. Seks av intervjuene ble gjennomført i uke 19 (tre brukere, to  av ROS-utrederne og en 

Nav-veileder)8. De tre siste intervjuene fant sted i uke 18 (ROS-utreder), uke 20 (Nav-

veileder) og uke 21 (Nav-veileder). Intervjuene med ROS-utrederne og to av brukerne ble 

gjennomført i lokaler på Solstein. Intervjuet med den tredje brukeren ble gjennomført i et 

lokale Solstein disponerer i Haugesund sentrum. Intervjuene med Nav-veilederne fant alle 

sted på møterom eller informantenes egne kontorer på Nav Karmøy. De ulike lokasjonene for 

gjennomføringen av intervjuene var bevisst valgt med hensyn til at gjennomføringen skulle 

være mest mulig praktisk for informantene og deres «timeplaner», samt at de skulle føle seg 

mest mulig komfortabel under intervjuene.  

  

Intervjuene hadde et bredt tidsspenn i forhold til varighet, fra 20-55 minutter, hvor flertallet 

av intervjuene hadde en varighet på ca. 35 minutter, og jeg benyttet meg underveis av en 

intervjuguide (se Vedlegg 5). Intervjuene ble tatt opp på en bærbar lydopptaker og 

transkribert av meg i ettertid. I tråd med retningslinjene for personvern ble lydopptakene fra 

alle de 9 intervjuene slettet etter transkriberingen, og intervjuer i nedskrevet form blir alle 

makulert innen denne oppgaven leveres (februar 2016).  Avslutningsvis bør det nevnes at selv 

om jeg har erfaring med kvalitative dybdeintervjuer fra tidligere metodeemner ikke kan sies å 

være en erfaren intervjuer. Men dette trenger ikke nødvendigvis å være en svakhet da jeg selv 

sitter igjen med et inntrykk av at dette ikke var noen hindring i forbindelse med denne 

studien. Dette begrunner jeg med at jeg til tross for min begrensende intervjuerfaring hadde 

gode samtaler med informantene, og ikke minst da mange av de valgte og dele dypt 

personlige erfaringer og informasjon med meg. Dette er ser jeg på som en stor tillitserklæring 

fra deres side, og som en indikasjon på at min begrensede intervjuerfaring ikke kan sies å 

være en svakhet ved denne studien.  

                                                
8 I forbindelse med intervjuene som ble gjennomført på Solstein uke 19 fikk jeg også muligheten til å lese 4 
anonymiserte ROS-rapporter, og selv om jeg av åpenbare årsaker ikke kan referere til noe konkret fra innholdet i 
disse rapportene, ser jeg like fullt på dette som en supplerende del av datainnsamlingen i denne oppgaven.  
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      Fremstilling av empiri            

I kapittel 4 presenteres informantenes forståelse av begrepet brukermedvirkning og deres 

opplevelser med ROS-samtalen. Denne fremstillingen har blitt systematisert på bakgrunn av 

punktene i Analyseskjemaet som ble presentert avslutningsvis i kapittel 2. Dette innebærer at 

fremstillingen av empirien i kapittel 4 (etter innledningen) starter med informantenes 

begrepsforståelse, for deretter å etterfølges av en systematisert gjennomgang av informantens 

opplevelser med ROS-samtalen i henhold til de tre faktorene, før informantens totalinntrykk 

av ROS-samtalen presenteres til slutt.   

  

Det finnes flere praksiser for bruk av sitater. Selv retter jeg meg i denne studien etter de 

retningslinjer som fremmes av Øyen og Solheim (2013), noe som innebærer at korte sitater 

skrives fortløpende i teksten med anførselstegn, mens sitater på mer enn tre linjer har innskutt 

marg (s. 91-92). Videre har jeg, i tråd med Dalen (2011), valgt å konsekvent benytte meg av 

to typer sitater: sitater som kan stå som eksempel for mange og sitater som forekommer 

sjelden (s. 87). Dette innebærer at de sitatene som presenteres i kapittel 4 enten representerer 

opplevelser som flere informanter har hatt, eller motsatt, opplevelser som en enkelt informant 

eller et fåtall har hatt. I tillegg benyttes det i kapittel 4 både mange og til tider lange sitater. 

Dette gjøres både for å sikre at informantene kan kjenne seg igjen i presentasjonen, og for å gi 

øvrige lesere en rikere beskrivelse av informantenes personlige opplevelser med ROS-

samtalen.    

  

Som nevnt tidligere valgte jeg å stille informantene oppsummeringsspørsmål i løpet av 

intervjuene, hvor de skulle svare med en selvvalgt tallverdi mellom 1-10. I den sammenheng 

besluttet jeg at det ville være mest hensiktsmessig å fremstille informantenes svar på disse 

spørsmålene i kvantitative tabeller. Dette er en fremstilling av data som er mulig i kvalitative 

studier så lenge de ikke utgjør en stor del av empiripresentasjonen (Dalen 2011, s. 84). I 

kapittel 4 benyttes derfor tabeller for å vise informantenes svar på 

oppsummeringsspørsmålene. I tillegg benytter jeg meg også av en slik tabell for å vise de tre 

brukerne og de tre ROS-utredernes valg av brukermedvirkningskategorier.  

 

      Analysearbeidet  
I kvalitative intervjustudier finnes det ingen klare oppskrifter eller regler for 

analyseprosessen: hver enkelt forsker utvikler sin egen måte å analyse det kvalitative 
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datamaterialet på (Nilssen 2012, s. 15).  Analysen i kapittel 4 er basert på identifiseringen av 

mønstre og trekk i datamaterialet som ble gjort gjennom en åpen koding av datamaterialet. 

Åpen koding er en teknikk som innebærer at forskeren søker å møte datamaterialet med et 

åpent sinn, uten forhåndsdefinerte merkelapper: «Åpen koding betyr å identifisere, kode, 

klassifisere og sette navn på de viktigste mønstrene i materialet» (ibid., s. 82).  

  

Etter den åpne kodingen satt jeg igjen med mange koder som viste sentrale mønstre og trekk i 

datamaterialet. Disse mønstrene/trekkene analyserte jeg med utgangspunkt i studiens 

teoretiske rammeverk. Denne fremgangsmåten må sees i sammenheng med studiens to mål 

som ble presisert i kapittel 1. Disse målene er at studien har som mål å både gi et svar på 

problemstillingen, samt å undersøke hvor fruktbar spissformuleringen «eksperter sammen»  er 

til å forklare aktørenes opplevelser med ROS-samtalen.  

 

For at det skal være samsvar mellom forventninger til empirien og informantens 

begrepsforståelse var det nødvendig at flertallet gav uttrykk for en begrepsforståelse som 

samsvarer med den som ligger til grunn for spissformuleringen «eksperter sammen» (se 

kapittel 2), dvs. at brukermedvirkning innebærer at bruker skal ha en aktiv fremfor passiv 

rolle i relasjonen med den profesjonelle hjelper.  

 

Analysen av informantenes opplevelser av ROS-samtalen ble gjort ved å tolke informantenes 

opplevelser med ROS-samtalen opp i mot forventingene til empirien slik disse er presentert i 

Analyseskjemaet i kapittel 2. Også her var det nødvendig at flertallet av informantene gav 

uttrykk for opplevelser som samsvarte med Analyseskjemaet dersom det skulle være mulig å 

tolke informantens opplevelser i retning av at bruker og ROS-utreder er «eksperter sammen»   

i ROS-samtalen.  

 

      Etiske retningslinjer     
All virksomhet som får konsekvenser for andre mennesker, må bedømmes ut i fra etiske 

standarder (Johannessen, Tufte og Christoffersen 2010, s. 89). Den nasjonale forskningsetiske 

komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har utviklet en rekke forskningsetiske 

retningslinjer og retningslinjer for samfunnsvitenskap. Disse retningslinjene er ikke lover, 

men et hjelpemiddel for forskerne selv da de «peker på relevante faktorer som forskere skal 

eller bør ta hensyn til, men som ofte må veies opp mot hverandre og mot andre tungtveiende 
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hensyn» (NESH 2006, s. 7). I Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, 

humaniora, juss og teologi  (2006) presenterer NESH totalt 47 retningslinjer. Jeg vil nedenfor 

trekke frem to av disse retningslinjene (nr. 7 og nr. 39). 

 

Den første retningslinjen jeg vil trekke frem er Krav om å unngå skade og alvorlige 

belastninger. For å følge denne retningslinjen har jeg sett det som nødvendig å sikre 

informantene som har deltatt i denne studien anonymitet. Anonymitet er etter min forståelse 

direkte knyttet opp mot personopplysninger, opplysninger som direkte eller indirekte kan 

føres tilbake til enkeltpersoner (Langtvedt 2009). Personopplysninger kan være 

identifiserende (for eksempel navn) eller beskrivende (helseopplysninger, økonomiske 

opplysninger) (ibid.).  

 

For å sikre informantene anonymitet besluttet jeg at det ikke ville være noen identifiserende 

eller beskrivende personopplysninger av informantene i denne oppgaven. Dette innebar at jeg 

har vært selektiv i denne studien med tanke på presentasjon av data og informasjon om 

informantene. Dette var dog også nødvendig da jeg i lys av min rolle som intervjuer fikk 

kjennskap til informasjon om informantene som potensielt kunne være personidentifiserende 

for eventuelle lesere. For å sikre informantene anonymitet blir derfor ikke informantenes 

spesifikke alder, kjønn, bosted eller lignende informasjon gjengitt i denne oppgaven. Jeg har 

også valgt å ikke omtale noen av de 9 informantene som han eller hun, hvilket innebærer at 

alle slike henvisninger vil være like, altså h*n.  

  

Den andre retningslinjen jeg vil trekke frem er Informasjon om finansiering av forskning. For 

å følge denne retningslinjen har jeg vært åpen med informantene om at studien skrives i 

samarbeid med ASVL. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at selv om jeg har visse 

forpliktelsen ovenfor ASVL gjennom dette samarbeidet (se Vedlegg 6), så skrives denne 

oppgaven som en del av min mastergrad og ikke med sikte på å for eksempel fremme visse 

synspunkter på vegne av ASVL.  

 

Gyldighet og pålitelighet   
Det finnes flere indikasjoner som er sentrale i forhold til vurderingen av forskningens kvalitet. 

Innledningsvis ble to av disse nevnt, nemlig kravet om transparens og åpenhet. Dette er noe 

jeg har søkt å bidra til gjennom hele dette kapitlet. To andre indikasjoner som ofte benyttes 
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for å vurdere forskningens kvalitet er gyldighet og pålitelighet. Førstnevnte har å gjøre med 

utvalg og innsamling av data, hvor målet er å samle inn relevante data som kan svare på 

problemstillingen(e) (Everett og Furseth 2012, s. 135). Gyldighet handler med andre ord om 

hvorvidt det er en logisk sammenheng mellom forskningsprosjektets utforming, funn og de 

spørsmål man søker å finne svar på (Tjora 2012, s. 202). Sett i sammenheng med denne 

studien er det en tydelig sammenheng mellom planlegging, valg av teori og intervjuspørsmål, 

da intervjuspørsmålene har blitt utformet med utgangspunkt i Analyseskjemaet, som igjen er 

en konkretisering av studiens teoretiske rammeverk.      

  

Pålitelighet er, i motsetning til gyldighet, et mer diffust begrep. Dette kommer av at 

pålitelighet ofte settes i sammenheng med begrepet relabilitet: et begrep som knytter seg til 

undersøkelsens data og er kritisk i kvantitative forskningsprosjekter (Johannessen, Tufte og 

Christoffersen 2010, s. 229). Det er med andre ord lite hensiktsmessig å stille krav om 

reliabilitet innenfor kvalitativ forskning. Derimot kan forskeren styrke studiens pålitelighet 

ved å gi leseren en inngående beskrivelse av studiens kontekst og ved å gi en åpen og detaljert 

fremstilling av framgangsmåten for hele forskningsprosessen (ibid., s.230). Selv har jeg søkt å 

gi en detaljert beskrivelse av studiens kontekst i kapittel 1, og å være åpen ved å redegjøre for 

studiens metodiske valg og fremgangsmåter i dette kapitlet.     

  

I tillegg er det min oppfatning at man som forsker vil kunne styrke forskningsprosjektets 

pålitelighet ved å være kritisk til de dataene en har samlet. Et relevant spørsmål i denne 

sammenheng er hvorvidt informantene har forstått de spørsmålene jeg har stilt dem. Selv har 

jeg inntrykk av at informantene i denne studien har forstått intervjuspørsmålene. Dette 

kommer blant annet av at jeg brukte mye tid på å konstruere intervjuspørsmål som, i tillegg til 

å være operasjonaliseringer av Analyseskjemaet, også skulle være forståelige for 

informantene. Jeg har også tatt høyde i intervjuguiden for å tydeliggjøre for informantene at 

de ikke måtte kvi seg for å gi beskjed dersom det var noen spørsmål de ikke forstod eller 

ønsket en oppklaring rundt. Sistnevnte var dog en mulighet noen informanter benyttet seg av 

underveis i intervjuene. 

  

Et annet forhold jeg mener bør trekkes frem når det er snakk om pålitelighet er å være klar 

over at informantene ikke nødvendigvis har svart ærlig på intervjuspørsmålene. Dette er et 

forhold som er relevant da informanter i intervjustudier ofte vil forsøke å svare «riktig» på 

spørsmålene vi stiller dem, altså «på en måte som gjør at de fremstår i et godt lys i forskerens 
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prosjekt» (Tjora 2012, s. 118). I denne sammenheng stiller Peräkylä (2011) et interessant 

spørsmål om «the views expressed by the interviewees reflect their experiences and opinions 

outside the interview situation, or whether they are an outcome of the interview situation 

itself» (s. 366).  Kan det for eksempel være at brukerne som ble rekruttert av ROS-utrederne 

følte seg forpliktet til å fremstille ROS-samtalen i et positivt lys?  Eller motsatt, kan det være 

at enkelte informanter så på intervjuene som en mulighet til å uttrykke sin eventuelle misnøye 

med ROS? Dette er spørsmål det vil være umulig for meg å gi et definitivt svar på. Jeg kan 

bare basere meg på inntrykket jeg selv har, hvilket er at informantene har fortalt om sine egne 

opplevelser med ROS-samtalen, og herunder at ingen av informantene har forsøkt å fremstille 

ROS-samtalen i verken det ene eller det andre lyset i intervjusituasjonen.  

  

I tillegg til de ovennevnte punktene er det også et siste og mer generelt punkt som er 

nødvendig å trekke frem når det er snakk om studiens pålitelighet. Dette punktet påpekes 

blant av Nilssen (2012) når hun konstaterer at den kvalitative forsker, i motsetning til for 

eksempel en kriminaletterforsker, aldri kan finne selve «svaret» på de spørsmålene man søker 

å undersøke: «Mens etterforskerens oppgave er å finne sannheten, den ene løsningen, ved å 

skaffe tilstrekkelig bevis til å si at slik var det, kan vi som kvalitative forskere aldri finne 

svaret, i beste fall finner vi noen svar men ikke den eneste løsningen som 

kriminaletterforskeren» (s. 33). Denne studien kan med andre ord ikke sies å ha funnet den 

ene «sannheten»: Den gir kun et øyeblikksbilde av ROS-samtalen som er basert på 9 

informanters opplevelser med dette samtale-og kartleggingsverktøyet og min fremstilling og 

analyse av deres opplevelser.   
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Kapittel 4: Aktørenes begrepsforståelse og opplevelser med  

    ROS-samtalen  

           
      Innledning   
De foregående kapitlene har jeg presentert studiens teoretiske rammeverk og redegjort for 

noen av de metodiske valgene jeg har tatt i forbindelse med denne studien. I dette kapitlet vil 

jeg presentere og analysere informantenes forståelse av brukermedvirkningsbegrepet og deres 

opplevelser med ROS-samtalen. Kapitlet består av totalt 7 deler. I de 5 neste delene 

presenteres informantenes forståelse av brukermedvirkningsbegrepet, deres opplevelser med 

ROS-samtalen i forhold til de tre faktorene som i kapittel 2 ble identifisert til å fremme 

brukers rolle som med-ekspert, samt informantenes totalinntrykk av ROS-samtalen.  Formålet 

i disse delene er å undersøke hvorvidt det er samsvar mellom forventingene til empirien og 

informantenes faktiske begrepsforståelse og opplevelser med ROS-samtalen. Dette 

undersøkes, som det ble redegjort for i kapittel 3, ved å presentere mønster og trekk som 

tydeliggjorde seg i kodingsarbeidet av det kvalitative datamaterialet. Disse mønstrene 

illustreres videre gjennom bruk av representative sitater som står som eksempel for mange 

informanter, eller en enkelt eller et fåtall av informantene. I kapitlets siste del blir 

informantenes begrepsforståelse og opplevelser med ROS-samtalen oppsummert. Her 

spesifiseres det også hvilke områder fokuset rettes mot i neste kapittel.  

 

«Brukermedvirkning det er … »  
Informantene gav uttrykk for flere forståelser av brukermedvirkningsbegrepet. En forståelse, 

som flere informanter gav uttrykk for, var at brukermedvirkning handler om at bruker skal få 

være med og bestemme og påvirke eget liv. En bruker forteller:  

 

I det begrepet legger jeg at man får være med og bestemme selv på en måte, eller i 

hvert fall at man blir hørt. At jeg har noe å si. Altså når jeg hører ordet 

brukermedvirkning så tenker jeg jo med en gang at brukeren skal være i fokus og at de 

på en måte skal bli hørt og komme med sine ønsker. Så jeg tenker jo at det innebærer 

at jeg skal få lov til å påvirke mitt liv. 
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En annen forståelse, som også flere informanter gav uttrykk for, var at brukermedvirkning 

innebærer at brukers perspektiv skal ha forrang. En Nav-veileder forteller: «Det er jo viktig at 

de skal føle delaktighet i sin sak. I praksis blir jo det at jeg ikke overkjører brukere, og at de 

føler eierskap til sin sak og sitt liv for å si det slik, for det er jo deres liv det handler om, det er 

bruker som best kjenner sitt eget liv». En ROS-utreder gir uttrykk for en lignende 

begrepsforståelse når h*n forteller at brukermedvirkning innebærer at vedkommende ikke 

konstruerer et bilde som brukeren ikke kjenner seg igjen i:   

 

Ja altså hvis du tenker sånn inn mot ROS så tenker jeg at det [brukermedvirkning] skal 

være brukeren sitt produkt, at det ikke skal formes av det som jeg kanskje tenker om 

brukeren. […] I hvert fall innenfor det yrket vi har så er det jo kjempeviktig at vi ikke 

lager et bilde som kanskje ikke er realistisk, ja at vi konstruerer et bilde, også er det 

egentlig helt annerledes. De må jo få fremme sånn som situasjonen virkelig er, at jeg 

ikke konstruerer noe som ikke er der. 

  

I tillegg til de to ovennevnte forståelsene av hva brukermedvirkning innebærer, som flere 

informanter gav uttrykk for, var det også et fåtall av informantene som gav uttrykk for en 

begrepsforståelse hvor brukermedvirkning sees som noe som er opp til brukeren selv, dvs. 

avhengig av brukerens egen innsats. Denne forståelsen var det to Nav-veiledere som gav 

uttrykk for. En av de to forteller: «Brukermedvirkning det er at brukere som ønsker bistand 

fra Nav skal være med og utforme hvilken type hjelp de trenger og hvordan de på best mulig 

måte skal bli hjulpet […] Ja, brukermedvirkning det handler om at de selv må bidra for å få 

den hjelpen de trenger». Hvorfor det var akkurat to Nav-veiledere som gav uttrykk for denne 

begrepsforståelsen og ingen av de øvrige informantene, må sees i sammenheng med at denne 

aktørgruppen må forholde seg til rammene som ansatt i Nav, noe de selv vektlegger når de 

begrunner sine begrepsforståelser. En av Nav-veilederne forteller: 

  

Ja jeg må jo forholde meg til rammene, alle ønsker lar seg ikke oppfylle innenfor 

rammene kan du si. Målet er jo selvsagt at bruker skal få innfridd sine forventninger så 

langt det lar seg gjøre, og i utgangspunktet står jo bruker fritt til å komme med sitt 

perspektiv, sine ønsker, sitt mål, men så må jo det tilpasses videre i systemet. 
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I tråd med kapittel 3 så vil informantenes begrepsforståelse sammenfalle med det studiens 

teoretiske rammeverk og spissformulering av brukermedvirkning som «eksperter sammen» 

dersom informantene i sin begrepsforståelse vektlegger at bruker har en aktiv fremfor passiv 

rolle i relasjonen med den profesjonelle hjelper. De ovennevnte begrepsforståelsene 

samsvarer etter min forståelse godt med studiens spissformulering av brukermedvirkning som 

«eksperter sammen». Dette kommer blant annet av at forståelsene av brukermedvirkning som 

bestemme over og påvirke eget liv, brukers perspektiv har forrang og avhengig av brukers 

egen innsats, alle insinuerer at bruker skal ha en aktiv fremfor en passiv rolle i relasjonen med 

hjelper. Også informantenes oppfatning av hva som ikke er brukermedvirkning synes i 

betydelig grad å samsvare med studiens begrepsforståelse. Blant annet forteller en av 

brukerne at det ikke er brukermedvirkning dersom det er snakk om «enveiskommunikasjon», 

i den betydning at bruker føler seg overkjørt av hjelperen. Dette var dog ikke noe uventet 

funn, for som det ble poengtert i kapittel 1 er brukermedvirkning i dag en lovfestet rett for oss 

som enkeltindivider i mange offentlige styringsdokumenter.  

  

Det som derimot var et uventet funn var hvordan en av ROS-utrederne på spørsmålet «Har du 

noen formening om hva som IKKE er brukermedvirkning?» forteller at det i ROS-samtalen 

ikke er brukermedvirkning dersom ROS-utreder påtar seg en rolle som veileder. Dette 

begrunner vedkommende med at dersom en ROS-utreder påtar seg rollen som veileder vil det 

føre til at bruker ikke vil få like store muligheter til medvirkning og dermed vil gjøre den 

arbeidsevnekartleggingen de utfører for bestiller (Nav) ubrukelig. H*n forteller:  

 

I forhold til ROS og den utdanningen [ROS-kurset] så skiller vi mellom veilederen og 

utrederen, for det er to vidt forskjellige ting. En utreder skal jo få informasjon, mens 

veilederen skal hjelpe i gjennom. I ROS-samtalen er det derfor ikke snakk om 

brukermedvirkning dersom du blir veileder og ikke utreder, for da får brukerne ikke 

medvirke til sitt eget produkt, og da blir jo det du skal levere videre til Nav ubrukelig. 

 

Oppsummert virker informantene gjennom sine ulike begrepsforståelser å gi uttrykk for at 

deres forståelser av brukermedvirkningsbegrepet samsvarer med den begrepsforståelsen som 

ligger til grunn for studiens spissformulering av brukermedvirkning som «eksperter sammen». 
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Anerkjennes bruker som en med-ekspert?    
I denne delen rettes fokuset mot den første faktoren som i henhold til studiens teoretiske 

rammeverk er en faktor som fremmer brukers rolle som med-ekspert. Denne faktoren handler 

som tittelen indikerer om hvorvidt bruker i ROS-samtalen blir anerkjent som en med-ekspert.  

 

I tråd med forventingene i Analyseskjemaet kan to indikasjoner på at bruker anerkjennes i 

ROS-samtalen være at aktørene opplever at ROS-utreder evner å se ting fra brukers ståsted 

med brukers «øyne» og at brukeren får fremme sine egne synspunkter. Aktørenes opplevelser 

med ROS-samtalen i henhold til den første av disse indikasjonene er presentert i Tabell 1.  

 

 Tabell 1: ROS-utredernes evne til å se ting fra brukers ståsted med brukers «øyne» 

 

Informanter:  

Lav grad (1-3) Moderat grad (4-7) Stor grad (8-10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bruker 1          !  

Bruker 2          !  

Bruker 3          !  

ROS-utreder 1          !  

ROS-utreder 2        !    

ROS-utreder 3         !   

Nav-veileder 1        !    

Nav-veileder 2          !  

Nav-veileder 3       !     

  

Jamfør Tabell 1 så viser denne at det nærmest er en homogen oppfatning blant informantene 

om at ROS-utreder i stor grad evner å se ting fra bruker ståsted med brukers «øyne». Alle 

brukere hadde identiske opplevelser på dette området. En av brukerne spurte for øvrig også 

om h*n kunne oppgi tallverdien 11, for som h*n sa: «Det var helt på topp». ROS-utrederne og 

Nav-veiledere hadde dog litt mer varierende opplevelser. En av ROS-utrederne forteller at 

ROS-samtalen gjør det lett for h*n å se ting med brukers øyne fordi ROS-samtalen «går 

innom alle sidene ved livet til brukeren, alle livsområder» og at dette gjør det lett å sette seg 

inn i brukerens egen forståelse av sin situasjon. ROS-utrederen som oppga tallverdien 8 

begrunner svaret sitt på følgende vis (se neste side):   
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Ja det går jo litt på hvordan du har lært at du skal tenke når du bruker ROS, og på hvor 

mye du skal gi rom for det. Så det går litt på hvordan du er selv, så hvis det er viktig 

for deg som utreder og gjøre det [å se ting fra brukers ståsted] så er det jo rom for det i 

ROS. Men det går jo like mye på meg tenker jeg. Selve ROS-samtalen den går innom 

på det meste. Den tar med seg alt, så det er ikke noe tema som ikke blir tatt opp. Den 

legger godt til rette for at vi skal få vite alt om brukerens liv, om 24-timers mennesket. 

Så sånn sett blir det jo høyt oppe på skalaen. Men likevel så må vi jo vite hvordan vi 

skal bruke den [ROS-samtalen]. 

 

Som nevnt ovenfor er en annen indikasjon på at bruker anerkjennes at bruker får fremme sine 

egne synspunkter. Aktørenes opplevelser i henhold til denne indikasjonen en presentert i 

Tabell 2.  

 

 Tabell 2: Brukers mulighet til å fremme egne synspunkter i ROS-samtalen  

 

Informanter:  

Lav grad (1-3) Moderat grad (4-7) Stor grad (8-10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bruker 1          !  

Bruker 2          !  

Bruker 3          !  

ROS-utreder 1          !  

ROS-utreder 2          !  

ROS-utreder 3          !  

Nav-veileder 1        !    

Nav-veileder 2          !  

Nav-veileder 3      !      

 

Jamfør Tabell 2 så var mønsteret også her at flertallet av aktørene gir uttrykk for relativt like 

opplevelser. Det som er særlig interessant i denne sammenheng er videre at samtlige av 

brukerne og ROS-utrederne gir uttrykk for identiske og meget positive opplevelser. En av 

ROS-utrederne begrunner sin opplevelse med at det er «dette de jobber for hele tiden». 

 

Nav-veilederen som oppgir den laveste tallverdien oppgir ingen begrunnelse for sitt valg, men 

det gjør Nav-veilederen som oppgir tallverdien 8. H*n forteller: «Ja det blir igjen bare basert 

på mine inntrykk da siden jeg ikke har deltatt selv, så ja det må du jo ta forbehold om, men ut 
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i fra mitt inntrykk av hvordan det fungerer så har jeg inntrykk av at bruker får det [fremme 

egne synspunkter] i stor grad ja».  

  

En annen forventing til aktørens opplevelser var at de ville gi uttrykk for at bruker i ROS-

samtalen får redegjøre for egne ønsker, mål og behov for tiltak. Et mønster som tydeliggjorde 

seg i aktørenes opplevelser med ROS-samtalen var her at bruker gjennom ROS-samtalen gis 

store og konkrete muligheter til å redegjøre for egne ønsker, mål og behov for tiltak. Blant 

annet konstaterer en Nav-veileder at vedkommende synes det «nettopp er brukeren sine 

ønsker som kommer frem» og at «brukeren får mulighet til å fortelle sin versjon av sitt liv på 

alle felt». Videre konstaterer en ROS-utreder at det er nettopp dette ROS-samtalen har fokus 

på: «De [brukerne] skal jo si noe om ressursene sine, om motivasjonen, om fremtidsdrømmer, 

og i forhold til når de skal si noe om egne mål, så ja det er veldig konkret».  

 

Det som var særlig interessant i forbindelse med dette mønsteret var dog at ikke alle 

informantene gav uttrykk for de samme opplevelsene. Konkret var det flere informanter som, 

enten bevisst eller ubevisst, gav uttrykk for at brukers mulighet til å redegjøre for egne 

ønsker, mål og behov for tiltak ikke alltid har den tiltenkte effekten. Eksempelvis forteller to 

ROS-utredere at det kan være uvant for mange brukere når de i ROS-samtalen får muligheten 

til å redegjøre for sine egne ønsker, mål og behov for tiltak. De forteller:  

 

Dette med prosenter 9 , det kan være litt uvant og utfordrende. Særlig uvant i 

begynnelsen at vi vil at de skal sette prosenter, da må jeg gjerne spørre ”Hvilken 

prosent tenker du da?”, spille ballen litt over sant, men etter hvert så går det voldsomt 

greit, men det er jo noe nytt vet du. ”Er det bare jeg som skal sette prosentene selv?”, 

at de føler det litt sånn. 

Og:  

Jeg opplever det gjerne som at det er der de er mest uklare, at de kanskje ikke vet selv. 

Når vi går gjennom de andre spørsmålene så er det liksom ”Endelig får jeg snakke om 

det”, men når vi kommer til mål og tiltak så kan det hende at de ikke vet det, eller at 

de ikke er bevisste på at de skal tenke sånn. Det er ikke alle som er like bevisste, at de 

har lov å tenke på hva de selv vil. Tror det henger sammen med at de kanskje ikke har 

fått muligheten til å fremme dette selv tidligere, ja tror det, tror de er vant med å få det 

                                                
9 Dette er prosenter bruker i løpet av ROS-samtalen selv skal sette i forhold til hvordan de oppfatter sin egen 
funksjonsevne i forhold til ulike oppgaver, som for eksempel det å utføre arbeidsoppgaver i hjemmet og lignende 
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fortalt på en måte […] Ja for noen er det nok litt lettere og snakke litt stort og vidt, og 

ikke så mye ned til konkrete ting. 

 

Jamfør sitatene ovenfor kan det for enkelte brukere oppleves som utfordrende å være en med-

ekspert. Dette er blant annet tydelig når den ene ROS-utrederen trekker frem at det ikke er 

alle brukere som er bevisste at de har lov å tenke på hva de selv vil. Spørsmålet i denne 

sammenheng blir dermed om rollen som med-ekspert er en rolle alle brukere evner eller 

ønsker å ta på seg. Dersom de ikke vil eller ønsker dette, kan muligheten til å redegjøre 

kanskje ha en uønsket bieffekt ved at brukere som ikke er vant til å få tenke på hva de selv vil, 

heller ikke griper denne muligheten.  

  

Videre forteller en Nav-veileder at noen brukere, gjennom muligheten til å redegjøre, faktisk 

blir mer fokusert sine egne begrensinger, altså alt det en ikke kan. Nav-veilederen forteller: 

«Noen [brukerne] blir veldig fokuserte på begrensningene sine istedenfor mulighetene. For i 

løpet av den kartleggingen så ser de begrensningene som kommer fram og de får veldig fokus 

på det».  Dette er også et aspekt ved ROS-samtalen som to av ROS-utrederne gir uttrykk for 

at også de har opplevd: 

 

Vi har jo elementer10 av det inne i selve ROS-samtalen, men jeg tenker av og til at det 

kanskje kommer litt sent inn i selve samtalen, at det ligger på slutten. Det kan jo bidra 

veldig positiv og det kan trekke andre veien. Hvis de [brukerne] er veldig slitne i en 

samtale for eksempel så er det ikke like lett og se mulighetene. Så det er et element jeg 

har tenkt på. 

Og: 

Det heter jo ressursorientert samtale, men det er det ikke alltid. Nei, selv om vi prøver 

å ha fokus på det som fungerer så spør vi jo etter det som ikke fungerer. Og det som vi 

blir opplært i det kurset, det føler jeg er litt sånn ”Hvis alt fungerer 100% så trenger vi 

ikke skrive tekst om det”. Så da blir det jo nesten ensidig ting som ikke fungerer. Ja 

jeg synes det kunne ha vært litt mer fokus på ressurser faktisk, og også at spørsmålene 

kunne ha vært litt mer vinklet mot ressurser, på ja, hva som faktisk fungerer.  

 

                                                
10 Med elementer sikter her ROS-utreder til at bruker får mulighet til å redegjøre for egne ønsker, mål og behov 
for tiltak 
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Oppsummert kan det virke som om at de aller fleste aktørene totalt sett har relativt identiske 

og positive opplevelser av at bruker anerkjennes som en med-ekspert i ROS-samtalen. Dette 

kommer særlig tydelig til uttrykk gjennom aktørenes opplevelser av at ROS-utreder evner å 

se ting fra brukers ståsted med brukers øyne og at bruker i ROS-samtalen får fremme sine 

egne synspunkter. Selv om flertallet av aktørene også gir uttrykk for like positive opplevelser 

av at bruker får redegjøre for egne ønsker, mål og behov for tiltak, er det derimot noen 

informanter som her gir uttrykk for at denne muligheten til å redegjøre også kan være uvant 

og utfordrende for enkelte brukere, og da særlig dersom brukerne ikke er vant til å tenke på 

hva de selv vil. Videre gir flere aktører uttrykk for at de opplever at brukers utstrakte mulighet 

til å redegjøre for egne ønsker, mål og behov for tiltak, og kan føre til at bruker blir mer 

fokusert på sine egne begrensninger og ikke evner å se mulighetene ved egne evner.  

  

Totalt sett vitner aktørenes gjennomgående positive opplevelser om at bruker anerkjennes i 

ROS-samtalen. I henhold til Modell 2 i kapittel 2, ligger med andre ord alt til rette for at 

aktørenes opplevelser med ROS-samtalen også vil samsvare med forventingen om at ROS-

utreder har faglig kompetanse til å «se» bruker som en med-ekspert. Denne forventingen 

undersøkes i kapitlets neste del. 

 

Har ROS-utreder faglig kompetanse til å «se» bruker som med-ekspert?           
I denne delen rettes fokuset mot den andre faktoren som i henhold til studiens teoretiske 

rammeverk er en faktor som fremmer brukers rolle som med-ekspert. Denne faktoren handler 

som tittelen indikerer om ROS-utreder har faglig kompetanse til å «se» bruker som en med-

ekspert. I henhold til gjennomgangen i kapittel 2 består den profesjonelle hjelpers faglige 

kompetanse både av den formelle og den uformelle/personlige kompetansen. Jeg vil i denne 

delen først presentere hvordan studiens tre ROS-utredere selv opplever sin formelle 

kompetanse til å ivareta ROS-samtalens brukermedvirkningsaspekt. Deretter rettes fokuset 

mot hvordan de tre aktørene opplever ROS-utreders uformelle/personlige kompetanse, noe 

som i henhold til gjennomgangen i kapittel 2, handler om ROS-utreder bruk av skjønn.  

 

En forventning til ROS-utrederne og deres opplevelser av sin egen formelle kompetanse var 

at de ville gi uttrykk for at ROS-kurset gir de tilstrekkelig kompetanse til å ivareta ROS-

samtalens brukermedvirkningsaspekt. Mønsteret som viste seg i ROS-utredernes opplevelser 

var at de hadde ulike opplevelser av hvorvidt ROS-kurset gav de denne kompetansen. To av 
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ROS-utrederne gav uttrykk for at ROS-kurset hadde gitt de god kompetanse til å ivareta 

brukermedvirkning:  

 

Ja det følte jeg så absolutt. Og særlig etter at jeg hadde tatt den utdanningen selv, så 

ser jeg jo det ekstra sterkt når jeg skal formidle det til andre, med denne 

brukermedvirkningen. Og også hvordan du skal få den røde tråden i dette her arbeidet. 

Men den [kompetansen] øker jo mer og mer når du bruker verktøyet tenker jeg. 

Og: 

Ja det var jo veldig fokus på det at vi ikke var veileder, at du skulle få deres versjon og 

heller stille oppfølgingsspørsmål i forhold til det, vi skulle være sånn 

løsningsfokuserte der. Så ja, det synes jeg vi hadde fokus på. Men jeg visste jo det fra 

før [henviser til tidligere ansettelsesforhold] så jeg hadde jo de ”brillene” du bruker 

når du sitter og snakker med folk. Men selv om jeg hadde den erfaringer fra før så ble 

det tydeliggjort der [ROS-kurset], så hvis jeg ikke hadde visst det så hadde jeg fått det 

med meg [ler]. 

 

Den tredje ROS-utrederen er av en annen oppfatning. H*n forteller: «Nei det synes jeg ikke. 

Hadde jeg ikke hatt så mye om kommunikasjon og sånt eller utredningskompetanse fra før så 

[…]  Nei det var lite av det på kurset, lite fokus på det, og lite fokus på hvordan man skal 

stille spørsmål, det var det». Oppfølgingsspørsmål: «Så du føler selv at dersom du ikke hadde 

hatt de forkunnskapene fra før så hadde det vært vanskelig for deg etter ROS-kurset og bruke 

ROS-samtalen på den måten?»  

 

Ja på en måte som gir flyt og som får med ting, ja det vil jeg absolutt si. Men altså et 

kurs, og ja det er jo trening og det er jo masse sånt, men jeg opplevde gjerne at det 

kunne ha vært mer trening på å bruke det og mer konkrete øvelser. Ja jeg synes det 

skjedde litt fort, og det var litt sånn mye gjennomgang av spørsmålene, på en måte 

sånn at du fikk se noen eksempler […] Og praksis ja, vi skrev jo en rapport som vi 

fikk tilbakemelding på, og den var det jo kjempenyttig å få tilbakemelding på. Men 

akkurat i samtalen så synes jeg det kunne vært litt mer eksempler på ”Hva som er 

utfordringer og hvordan skal jeg møte de?” og sånt. Så ja, det ble liksom litt for enkelt 

den opplæringen der.  
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Oppfølgingsspørsmål: «Du har jo mye forkunnskaper og kompetanse fra før. Tror du en 

person som ikke har dette og som tar ROS-kurset vil synes det er vanskelig?» ROS-utrederen 

svarer «Ja jeg tror de vil synes det er vanskeligere ja. Det vil nok bli en god del prøving og 

feiling på de på egenhånd etter kurset. Og usikkerhet i forhold til hva en holder på med. Det 

kan nok bli litt mekanisk, litt kjapt og at det ikke blir en samtale på den måten kanskje».  

  

I tråd med den ene ROS-utrederens opplevelser med ROS-samtalen hadde ikke studiens tre 

ROS-utredere en homogen oppfatning av at ROS-kurset gir de tilstrekkelig formell 

kompetanse til å ivareta ROS-samtalens brukermedvirkningsaspekt. Spørsmålet blir dermed 

hvordan ROS-utrederne selv og de øvrige aktørene opplever ROS-utredernes 

uformelle/personlige kompetanse.  

  

En forventing var i denne sammenheng at aktørene gjennom sine opplevelser ville gi uttrykk 

for at det er en god dialog mellom bruker og ROS-utreder, da dette, som det ble poengtert i 

kapittel 2 er en forutsetning for et godt skjønn da det er gjennom dialogen at brukers 

perspektiv kan bli gjenstand for en intersubjektiv forståelse mellom bruker og ROS-utreder. 

Denne intersubjektive forståelsen er ifølge Humerfelt (2005a) svært sentral i 

brukermedvirkning da «den er selve grunnlaget for å kunne fatte brukerorienterte og legitime 

beslutninger om tiltak» (s. 18). Aktørenes opplevelser av dialogen mellom bruker og ROS-

utreder er presentert i Tabell 3.  

 

 Tabell 3: God dialog mellom bruker og ROS-utreder i ROS-samtalen 

 

Informanter: 

Lav grad (1-3) Moderat grad (4-7) Stor grad (8-10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bruker 1          !  

Bruker 2          !  

Bruker 3          !  

ROS-utreder 1          !  

ROS-utreder 2        !    

ROS-utreder 3        !    

Nav-veileder 1        !    

Nav-veileder 2          !  

Nav-veileder 3       !     
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Jamfør Tabell 3 så gir flertallet av aktørene uttrykk for at de opplever at det er en god dialog 

mellom bruker og ROS-utreder i ROS-samtalen. Også her vitner brukernes valg av tallverdier 

om at de har like og meget positive opplevelser. Den gjennomgående tilbakemeldingen som 

brukeren gav for sine opplevelser her var at det var veldig fornøyd med den dialogen de hadde 

hatt til sine respektive ROS-utredere. En av ROS-utrederne som oppgir tallverdien 8 

begrunner sitt valg på følgende måte: «Altså hvis du skal ha en dialog så må jo relasjonen 

være der ikke sant, og den har vi jo som regel». 

 

En annen forventning til aktørenes opplevelser var at de ville gi uttrykk for at ROS-utreder 

ikke har fritt rom for skjønn. Mønsteret som viste seg i informantens opplevelser var tydelig 

og innebærer at flertallet av informantene nærmest unisont virket enige om at i den grad ROS-

samtalen gir ROS-utreder rom for skjønn, så er det samtidig store begrensninger ved dette 

rommet da ROS-utreder må forholde seg til det bruker forteller. En bruker forteller:  

 

Den ROS-samtalen, den er så nøye gjennomført at den går i dybden på alt mulig. Så 

det at det er rom for skjønn, hvordan skal jeg forklare det da. H*n [ROS-utreder] vil 

nok ha rom for skjønn, men likevel så er det såpass gjennomført det som blir gjort at 

h*n trenger ikke sitte der og dikte da for å si det sånn. Så det er jo rom for skjønn 

innenfor det som blir fortalt av bruker, men det er ikke rom for skjønn sånn at h*n 

tenker ”Oi nå må jeg dikte!”, at h*n ikke har forstått noe av det som h*an har skrevet 

ned. Det er det ikke behov for rett og slett, det er så gjennomført fra A-Å at h*n finner 

helheten, helheten det finner h*n i det som vi har gått igjennom for å si det sånn. 

 

Nav-veilederne gir også uttrykk for tilsvarende opplevelser i forhold til ROS-utreders rom for 

skjønn. En Nav-veileder forteller:  

 

I forhold til de ROS-rapportene jeg har lest og mine inntrykk så virker det hvert fall 

som at skjønnet er veldig bygd på brukerens oppfatning av sin tilværelse. Vurderingen 

er i hvert fall veldig farget av det brukeren selv sier. Den vurderingen, det blir liksom 

brukerens mening som kommer frem der. Så hvor mye skjønnet kommer inn i tillegg 

det er jeg usikker på, om de (ROS-utrederne) klarer og tolke noe ut av det, annet enn 

brukerens egen oppfatning. 
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ROS-utrederne gir også uttrykk for lignede opplevelser. En av de forteller: 

 

Ja, det er jo skjønn. Du skal jo se totalbildet, og det er jo variasjoner i det som blir 

fortalt så du kan jo ofte se et mønster, og det er jo skjønn ut i fra de opplysningene 

som er kommet inn da, ja det blir det. Men det kan være litt vanskelig og mene så mye 

på tvers av det som klienten har opplevd selv, eller opplever selv synes jeg. 

 

I tråd med Analyseskjemaet var den siste forventingen til aktørenes opplevelser at de ville gi 

uttrykk for at ROS-utreder baserer sitt skjønn på brukers perspektiv og at den skjønnsmessige 

vurderingen samsvarer med brukers forståelse av egen situasjon. Brukerne forteller at de var 

enige i sin ROS-utreders arbeidsevnekartlegging slik denne ble fremstilt i ROS-rapporten. En 

bruker forteller til og med at vedkommende opplevde å få et nytt syn på egen situasjon etter 

ROS-samtalen: «Etter at jeg hadde lest den [ROS-rapporten] så var det som om jeg selv forsto 

min egen situasjon, at jeg ikke trenger å være så sterk, men heller være glad over de tingene 

jeg kan».  

  

I forbindelse med deres skjønnsutøvelse forteller ROS-utrederne selv om ulike erfaringer i 

forhold til brukere som har vært uenige i deres skjønnsmessige vurdering i ROS-rapporten. 

En av ROS-utrederne forteller at det har forekommet at brukere har vært uenige: «Ja jeg har 

opplevd det ja, men som regel er de enige. Så det er veldig sjelden at jeg opplever at de ikke 

er enige, det er ikke noe stort problem for å si det slik, det er minimalt». En annen ROS-

utreder gir også uttrykk for noe av det samme, men forteller på sin side at de brukerne som 

har vært uenige har vært uenig fordi de har opplevd vedkommende vurdering som for positiv: 

 

Nå må jeg tenke litt [kort tenkepause] Ja jeg har vel det, altså ikke at de har vært 

direkte uenig, men litt at de gjerne tenker at det er litt for positivt, altså at 

konklusjonene og målene er litt for ambisiøse, de kjenner seg ikke helt igjen i det. 

Men ikke sånn direkte uenig som i at jeg har konkludert noe helt på viddene [ler]. 

 

Den siste ROS-utrederen forteller at vedkommende selv ikke har opplevd at brukere har vært 

uenig i det som står i ROS-rapporten, men erkjenner samtidig at muligheten for at det kan 

skje er der i og med at det faktisk er h*n som kommer med den endelige vurderingen (se neste 

side): 
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Jeg skal jo vurdere til slutt, så det er jo selvfølgelig min oppfatning og vurdering som 

står der [ROS-rapporten]. Men brukerne får jo lese gjennom [ROS-rapporten] så det er 

jo ikke sånn at det er hysteriske tiltak som ikke stemmer med situasjonen deres. Vi 

prøver jo å finne tiltak som passer i lag med de. 

 

Oppfølgingsspørsmål: «Ja det ligger nok en form for sikkerhetsnett i det at de selv skal se 

over rapporten?”.  

 

Ja og det er jo og i respekt for de at de skal få se det som har blitt skrevet. For alle 

temaene som vi tar opp skal det være ”de”, at de kjenner seg igjen. Og det er faktisk 

ingen som ikke har villet levere rapporten til Nav, vi gir de jo tilbudet om å gi de den 

kortversjonen men de fleste svarer at ”Nei det er sånn jeg er, la de vite det” og ”De 

trenger å vite det for å se hvordan jeg er og hvordan veien er videre”, ja det er det de 

fleste har sagt. 

 

Vedkommende forteller videre om at det ikke alltid er like lett å benytte seg av skjønn, og da 

særlig i tilfeller hvor bruker befinner seg i en vanskelig livssituasjon: 

 

Det var en gang jeg synes det var vanskelig for jeg synes at h*n [bruker] hadde det så 

vanskelig. Og når jeg skulle skrive hvordan h*n hadde det så grudde jeg meg litt til at 

h*n skulle lese hvordan jeg oppfattet situasjonen. Men h*n svarte jo at ”Yes, nå har 

jeg blitt sett!” så det var mer min redsel for at h*n skulle synes at situasjonen jeg 

beskrev var dårligere enn h*n selv følte, men h*n opplevde det faktisk motsatt. Så det 

var mer min redsel for hvordan h*n ville reagere på å ha det sånn når h*n viser det så 

tydelig at h*n hadde det så vanskelig, så jeg tenkte mye på det at jeg ikke måtte såre 

og ikke smøre for tykt på eller noe. Men det hadde jeg tydeligvis ikke gjort for h*n 

synes det var godt og lese, så h*n gav meg en helt annen tilbakemelding enn det jeg 

trodde. 

 

En annen ROS-utreder trekker frem at det kan være vanskelig å benytte skjønn dersom 

brukerne for eksempel har vært lenge utenfor arbeidslivet. H*n forteller (se neste side): 
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Ja jeg har opplevd det som vanskelig. Hvis brukerne for eksempel har vært lenge ute 

av arbeid, for eksempel på grunn av helsemessige plager så er det ikke alltid de har 

noen klar oppfatning av sin egen arbeidsevne. For eksempel hvilken prosent de kan 

jobbe eller ikke jobbe. Så da blir det av og til litt vanskelig å vurdere opp imot jobb og 

arbeidsevne. 

 

Også to av Nav-veilederne forteller at de opplever at det er stor grad av sammenfall mellom 

ROS-utreders bruk av skjønn og brukers forståelse av egen situasjon, og at de ikke har 

opplevd at brukere som har vært uenige i endelig ROS-rapport. En av Nav-veilederne forteller 

dog at h*n har andre opplevelser. Konkret forteller en av Nav-veilederne om egne erfaringer 

vedrørende en bruker som ikke kjente seg igjen i, ja var direkte uenig, i ROS-utreders 

skjønnsmessige vurdering i ROS-rapporten. H*n forteller:  

 

H*n [bruker] var sint på ROS-utrederen i forhold til hva den personen hadde kommet 

frem til. H*n skrev jo under, men konklusjonen om hva som skulle skje videre var 

vedkommende IKKE enig i. Og det har skjedd før og det, at de [brukerne] skriver 

under på den rapporten og at de ikke er enig i det som står der.  

 

Denne Nav-veilederens opplevelser står altså i sterk motsetning til de tre brukerne som har 

deltatt i denne studien og deres opplevelser. På oppfølgingsspørsmålet «Du har inntrykk av at 

det er varierende kompetanse hos ROS-utrederne?» svarer denne Nav-veilederen videre:  

 

Noen er veldig dyktige og flinke til å bruke det kartleggingsverktøyet som ROS-

kartleggingen er og noen er lite dyktige for å si det sånn, og jeg tenker at det går på 

kompetansen deres generelt men og på hvor flinke de er til å bruke dette verktøyet, 

Det går nok mye på om de forblir i utreder-rollen, som er deres oppgave, eller om de 

går over i hjelperrollen og nesten blir en type behandler, som de ikke skal. Noen evner 

jo ikke å se forskjellen på å være utreder og det å være behandler, noen påtar seg en 

rolle de ikke skal ha mens andre igjen er flinke å skille. De skal jo ha hatt opplæring i 

det, til å kunne bruke ROS på den måten, men rapportene varierer veldig, og jeg ser jo 

det at kompetansen deres varierer veldig og de tror jeg går på personlig egnethet også 

til å ha den typen stilling og ha et klart skille mellom hva som er deres rolle i det 

oppdraget som de er gitt fra Nav, og hva de egentlig strengt tatt kunne tenkt seg å 

gjøre fordi de har lyst til å hjelpe brukeren.  
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Som sitatet ovenfor viser har altså den ene Nav-veilederen varierende opplevelser av ROS-

utredernes kompetanse. Spørsmålet blir hvilke opplevelser de øvrige Nav-veilederne og 

brukerne har av ROS-utreders kompetanse til å ivareta brukermedvirkning. Et mønster som 

var særlig tydelig var at brukerne var den aktørgruppen som i det store og hele var unisont 

mest fornøyd, og de gav heriblant uttrykk for at de aldri hadde vært i tvil om sine respektive 

ROS-utrederes kompetanse. Videre trekker en av brukerne frem at det nettopp er ROS-

utreders kompetanse som gjør det umulig å bløffe seg gjennom ROS-samtalen og at ROS-

samtalen gav vedkommende aha-opplevelser rundt sin egen situasjon:  

 

Ja h*n som jeg hadde, hadde så stor kompetanse at hvis du sitter der for å prøve å 

bløffe da, så vet du at h*n tar deg med en gang for å si det sånn. For du klarer ikke 

sitte der i fem timer og bløffe, for h*n har notert hva du har sagt og h*n hører etter på 

hva du sier, og da ser h*n det hvis det ikke rimer med det du har sagt der og det du sier 

nå. Og da luker du og ut sånne som aldri skulle ha vært her, sånne som heller skulle ha 

vært på jobb. Ja jeg blir litt irritert, for de som virkelig er syke de blir gjerne fortalt at 

”Du feiler jo ingenting” og derfor synes jeg denne testen er helt fantastisk. Ja jeg synes 

flere burde fått tilbud om ROS, for den er rett å slett knallbra. Ja for jeg fikk så mange 

aha-opplevelser underveis ”Åja, er det derfor jeg gjør sånt, og begynte å gjøre sånt”. 

Ting jeg aldri før har tenkt på hvorfor jeg gjør det, og under ROS så ble det så 

innlysende at ”Åja, akkurat ja!”. 

 

Et annet mønster som tydeliggjorde seg i brukernes opplevelser av ROS-utreders kompetanse 

var hvordan de trakk frem kjemien mellom seg og ROS-utreder. En bruker forteller:  

 

Ja h*n [ROS-utreder] var helt utrolig altså, det var bare noe med kjemien. Jeg følte 

akkurat som at selv om dette var noen som ikke kjente meg så kunne jeg bygge opp 

tillitten til. Jeg forsto jo fort at her er kjemien, så jeg hadde ikke problemer med å 

fortelle. For jeg har jo opplevd mange triste ting, og jeg ble liksom så stolt over meg 

selv av at jeg klarte å snakke om det, og det må ha vært det at h*n var så 

imøtekommende liksom, ja at h*n var så ærlig. Ja h*n tok meg på alvor, det har h*n 

gjort hele tiden, og h*n var helt utrolig snill å prate med.  

 

Det ovennevnte sitatet kan indikere at brukerne opplever at ROS-utrederne har stor personlig 

kompetanse. Som det ble fremhevet i kapittel 2 er den personlige kompetansen mindre 
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håndgripelig enn den formelle kompetansen da førstnevnte, som Skau (2013) trekker frem, er 

«vanskelig å beskrive, tar lang tid å utvikle og i liten grad gjenspeiles på våre vitnemål» (s. 

142). Samtidig har den personlige kompetanse «stor betydning for kvaliteten på det arbeidet 

vi gjør. I alle yrker der samspill mellom mennesker er viktig, er dette en nødvendig, ofte 

avgjørende del av den samlede profesjonelle kompetanse» (ibid., s.142). I tråd med dette er 

det ikke utenkelig at det er nettopp ROS-utreders personlige kompetanse som har bidratt til at 

brukeren i sitatet ovenfor konstaterer at kjemien mellom h*n og ROS-utreder var god, at 

ROS-utreder var utrolig snill å prate med og at brukeren ikke hadde problemer med å fortelle. 

De øvrige Nav-veilederne gir også uttrykk for lignende positive opplevelser med ROS-

utredernes kompetanse. En av Nav-veilederne forteller blant annet at «hvis de ikke hadde hatt 

kompetanse så hadde det jo gitt seg utslag». 

 

Kort oppsummert vitner de tre aktørenes opplevelser om at ROS-utreder, totalt sett, synes å 

ha faglig kompetanse til å «se» bruker som en med-ekspert. Dette kommer av at flertallet av 

aktørenes opplevelser samsvarer med forventningene i Analyseskjemaet. Samtidig var det 

flere informanter som gav uttrykk for opplevelser som var mer eller mindre rake motsetninger 

av flertallets opplevelser.  

 

Gis bruker like stor eller større kontrollmulighet og makt i relasjonen som 

ROS-utreder? 
I denne delen rettes fokuset mot den tredje faktoren som i kapittel 2 ble identifisert til å 

fremme brukers rolle som med-ekspert. Forventingen til brukerne og ROS-utredernes 

opplevelser med ROS-samtalen her var at begge ville beskrive forholdet dem imellom ved å 

velge en av de tre brukermedvirkningskategoriene -  partnerskap, delegasjon eller 

brukerstyring -  som indikerer at bruker har lik eller større kontroll/makt i relasjonen med 

ROS-utreder. Jamfør gjennomgangen i de to foregående delene, og herunder logikken som 

ligger til grunn for forholdet mellom de tre faktorene (Modell 2 i kapittel 2), ligger alt til rette 

for at også denne forventingen skal bli innfridd. Brukerne og ROS-utrederne valg av 

brukermedvirkningskategorier er gjengitt i Tabell 4 på neste side. 
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 Tabell 4: Brukerne og ROS-utredernes valg av brukermedvirkningskategorier  

Informanter:  Partnerskap Delegasjon  Brukerstyring  

Bruker 1 !    

Bruker 2 !    

Bruker 3   !  

ROS-utreder 1   !  

ROS-utreder 2   !  

ROS-utreder 3  !   

 

I tråd med Tabell 4 samsvarer brukerne og ROS-utredernes valg av 

brukermedvirkningskategorier med forventingen. Mønsteret som viste seg gjennom 

informantens kategorivalg var med andre ord at begge aktørene opplever relasjonen mellom 

seg og den andre part som symmetrisk og ikke komplementarisk. Dette er også noe 

informantene gir uttrykk for når de begrunner sine valg. Eksempelvis begrunner en bruker 

som valgte kategorien partnerskap valget sitt på følgende vis: «Under prosessen så vet jeg jo 

det at det har en påvirkning det jeg sier, så vil jeg jo si at begge parter har like mye kontroll 

over prosess for jeg har fått sagt det som er mitt ståsted, og h*n har på en måte forklart og 

gjort sitt, så vi har liksom kommet frem til en enighet».  

 

Videre vitner informantens valg av brukermedvirkningskategorier om at ROS-utreder 

erkjenner maktaspektet som er knyttet til sin yrkesrolle, noe som i kapittel 2 ble fremhevet 

som en forutsetning for at bruker i det hele tatt skal få lik eller større kontrollmulighet og 

makt i relasjonen med ROS-utreder.  

 

At ROS-utrederne erkjenner dette maktaspektet som er knyttet til deres yrkesrolle som 

profesjonell hjelper var også noe ROS-utrederne selv gav uttrykk for på flere måter i løpet av 

intervjuene. Eksempelvis uttrykker en av ROS-utrederne dette tydelig: «Jeg ser jo at jeg har 

en viktig rolle, men samtidig så må jeg være ydmyk for at det er deres ord jeg fører i pennen, 

at det er deres og ikke mine ord». En annen ROS-utreder forteller at h*n har stort fokus fra 

starten av på å formidle til brukerne at ROS-samtalen er deres mulighet til å medvirke: «I 

forhold til å få den rette brukermedvirkningen så har det mye å si hvordan vi presenterer 

samtalen i forkant, at vi både får frem at ”nå skal du fortelle hvordan DU har det” og at ”dette 

her er DITT produkt”, og det bruker hvert fall jeg mye tid på». At vedkommende bruker mye 

tid på å informere bruker om dette vitner altså om at h*n erkjenner at h*n som hjelper har et 
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maktaspekt knyttet til sin rolle, og at det er et behov for å tydeliggjøre overfor brukerne at 

dette maktaspektet ikke vil prege relasjonen dem imellom.  

 

Oppsummert virker det som om totalbildet, ut i fra brukerne og ROS-utredernes valg av 

brukermedvirkningskategorier, er at begge parter opplever at bruker har lik eller større 

kontrollmulighet og makt i relasjonen som ROS-utreder. Dette var som indikert ovenfor ikke  

noe uventet funn sett opp imot at aktørenes opplevelser vitner om at også de to andre 

faktorene som fremmer brukers rolle som med-ekspert blir ivaretatt i ROS-samtalen.  

 

Aktørenes totalinntrykk av ROS-samtalen                          
Frem til nå har fokuset i dette kapitlet vært rettet mot informantenes forståelse av 

brukermedvirkningsbegrepet og deres opplevelser av at ROS-samtalen ivaretar tre faktorer 

som fremmer brukers rolle som med-ekspert. I denne delen rettes nå fokuset mot 

informantens totalinntrykk av ROS-samtalen og om de mener dette verktøyet ivaretar 

brukermedvirkning. Basert på aktørenes opplevelser med ROS-samtalen i forbindelse med de 

tre faktorene er det forventet at de aller fleste vil ha et totalinntrykk av ROS-samtalen som 

indikerer at denne i stor grad ivaretar brukermedvirkning. Aktørenes totalinntrykk av      

ROS-samtalen er presentert Tabell 5. 

 

 Tabell 5: Informantenes totalinntrykk av i hvor stor grad ROS-samtalen 

 ivaretar brukermedvirkning 

 

Informanter: 

Lav grad (1-3) Moderat grad (4-7) Stor grad (8-10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bruker 1          !  

Bruker 2          !  

Bruker 3          !  

ROS-utreder 1          !  

ROS-utreder 2         !   

ROS-utreder 3          !  

Nav-veileder 1        !    

Nav-veileder 2          !  

Nav-veileder 3      !      
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Jamfør Tabell 5 gav igjen flertallet av informantene uttrykk for at de hadde relativt identiske 

og positive totalinntrykk av ROS-samtalen. Et trekk som viste seg i brukernes begrunnelser 

var at de var veldig fornøyde både med ROS-samtalen og opplegget på Solstein. To brukere 

begrunner sitt totalinntrykk på følgende vis: 

 

Ja medvirkning, det var jo jeg som medvirket for det var jo jeg som måtte gå gjennom 

hele mitt liv, så det må jo bli en høy score der slik jeg ser det. Og når det er jeg som 

forteller så er det jo jeg som sitter med hele den makten da. Du får jo et spørsmål også 

skal du selv sette prosentandelene på hvordan din livssituasjon, helsesituasjon, og 

arbeidssituasjon, så jeg sier 10 på den, for h*n [ROS-utreder] stiller jo bare 

spørsmålene, også hjelper h*n jo hvis du er i tvil selvsagt, så det er jo jeg som 

medvirker hvert fall til resultatet, ikke veilederen, så ja, jeg vil absolutt si jeg hadde 

gode muligheter til medvirkning. 

Og: 

Det var et veldig kjekt opplegg, fikk liksom prøvd litt forskjellig og kjent på kroppen 

hva en kan klare og ikke klare. Og veilederne der, de ser hver enkelt på en måte, man 

ble sett. Og ja, jeg tenker i forhold til de som kanskje har vært uten jobb i flere år og 

de kommer der og føler at endelig er det noen som på en måte vet hvem du er og ser 

deg. Nei det var et veldig bra opplegg på Solstein, det burde vært mer allmennkjent 

egentlig. Fordi det er det jo ikke, hvert fall ikke her i byen [ler]. De som har hørt om 

Solstein de sier ”ja det er jo en sånn vernet bedrift”, men det er jo bare en del av det. 

 

Videre viser Tabell 5, at 5 av 6 brukere og ROS-utrederne, oppga den høyest mulige 

tallverdien. En av ROS-utrederne som oppga tallverdien 10 begrunner dette ved at: «Fordi de 

[brukerne] styrer innholdet selv. De får utlevert rapporten og vi går gjennom den før den blir 

ferdigstilt. Hele den prosessen, det blir på en måte hele tiden holdt frem at det [ROS-

rapporten] er deres dokument». ROS-utrederen som oppga tallverdien 9 begrunner svaret sitt 

på følgende vis:  

 

Jeg heller vel egentlig mest mot en 10ér men siden det er jeg som skriver det så blir 

det ikke 10 for det blir jo mine ord og mine setninger. Men jeg kjenner at jeg har 

såpass respekt for at de skal lese gjennom og si seg enige i det. Alle de jeg har hatt sier 

i det at de har følt seg ivaretatt så jeg sier 9, men siden jeg skriver ROS-rapporten vil 

det ikke være en 10ér. 
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Totalt sett indikerer informantenes opplevelser at ROS-samtalen i stor grad ivaretar 

brukermedvirkning. Dette til tross så er det en av Nav-veilederne som skiller seg ut fra de 

øvrige informantene når h*n oppgir tallverdien 6. Nav-veilederen som valgte tallverdien 6 

svarer følgende på spørsmålet om hva h*n mener må til for at h*n skulle ha gitt en høyre 

tallverdi: «At de [ROS-utrederne] hadde vært flinkere, når de kommer frem til et resultat, til å 

fokusere på ”Okei: hvor går veien videre nå? Hvordan kan vi eventuelt i lag med Nav komme 

frem til gode tiltak for veien videre?”». Oppfølgingsspørsmål: «Det er for lite fokus på disse 

områdene?»: 

 

Ja jeg tenker det. For det som er at jeg har sett noen veldig gode rapporter der det har 

vært god brukermedvirkning og brukerne selv ser hvor veien går videre og er enige i 

det, at det faktisk er sånn det må bli. Men da har utrederen på Solstein vært dyktig i 

hele prosessen og de har hatt god kartlegging og samtaler underveis sånn at brukeren 

har vært ivaretatt. Mens andre [brukere] da igjen ikke er enige i kartleggingen, men da 

ser en det at det ofte har skjært seg litt med utrederen for de har ikke evnet på samme 

måte og se og fange det opp. De har kartlagt og fått resultatene sine, men og ta det 

videre derifra, der har de ikke vært gode nok. 

                       

Oppsummering                 
Empiren som har blitt presentert i dette kapitlet gir et innblikk i de 9 informantenes 

opplevelser med ROS-samtalen, et innblikk som  på mange måter vitner om at de tre 

aktørenes opplevelser på mange områder er ikke bare varierte, men i noen tilfeller også 

nærmest står i direkte motsetninger til hverandre. På den ene siden gir flertallet av aktørene 

uttrykk for positive opplevelser som indikerer at ROS-samtalen ivaretar de tre faktorene som 

fremmer brukers rolle som med-ekspert. Dette er særlig tydelig med tanke på at det var stor 

grad av samsvar mellom forventingene til aktørenes opplevelser, slik disse ble spesifisert i 

Analyseskjemaet i kapittel 2, og aktørenes faktiske opplevelser med ROS-samtalen. Videre 

vitner også dette om at det kan virke som om de tre faktorene inngår i et positivt samspill med 

hverandre, slik det ble illustrert i Modell 2 i kapittel 2.  

 

På den andre siden er det ikke til å legge skjul på at ikke alle informantene hadde like positive 

opplevelser med ROS-samtalen. Blant annet var det flere som i forbindelse med den første 

faktoren, gav uttrykk for at brukers mulighet til å redegjøre for egne ønsker, mål og behov for 
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tiltak, også kan gjøre det vanskelig for bruker å se mulighetene ved egne evner. Videre var det 

en av Nav-veilederne som, totalt sett, i moderat grad mener ROS-samtalen ivaretar 

brukermedvirkning og blant annet begrunner dette med ROS-utrederne ikke er gode nok på å 

finne «veien videre» sammen med Nav.  

  

De to eksemplene som er gjengitt i avsnittet ovenfor er kun noen eksempler på opplevelser 

som skiller seg fra det flertallet av aktørene gir uttrykk for. Spørsmålet blir dermed i hvor stor 

grad disse enkeltfunnene skal vektlegges, når totalbildet vitner om at det er samsvar mellom 

forventinger til empirien og aktørens faktiske opplevelser med ROS-samtalen. Bør ikke også 

de opplevelsene som noen få aktører gir uttrykk for vektlegges og inkluderes dersom målet er 

å få et så helhetlig bilde av ROS-samtalen som mulig? Her vil det nok være argumenter som 

taler for ulike måter å tolke det empiriske materiale på. Selv har jeg valgt å se nærmere på 

noen av disse motsetningsfylte opplevelsene i neste kapittel, da de er med på å tydeliggjøre 

spennet i aktørenes opplevelser med ROS-samtalen.   
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Kapittel 5: Brukermedvirkning – ROS-samtalens Janusansikt? 

           
      Innledning   
Janus var en gud i det gamle Romerriket som blir avbildet med to hoder som peker i hver sin 

retning. Dette gjør at man ikke kan se begge hodene samtidig, ser man det ene ser man ikke 

det andre. Janusansikt er således en metafor som kan brukes når man vil illustrere hvordan en 

sak kan vise seg fra to forskjellige sider (Janusansikt 2009). Bakgrunnen for at denne 

metaforen benyttes i dette kapitlet er at det i kapittel 4 ble tydelig at informantene hadde ulike 

opplevelser med ROS-samtalen. På samme måte som med Janusansikt-metaforen var det 

enkelte av informantenes opplevelser som, i varierende grad, var i et direkte 

motsetningsforhold til hverandre, og som nærmest indikerte to sider av samme sak.  

 

I dette kapitlet rettes fokuset (som nevnt i kapittel 1) mot noen generelle drøftinger. Temaene 

som drøftes her er varierte men de har alle utgangspunkt i informantenes opplevelser med 

ROS-samtalen som ble presentert i forrige kapittel. Drøftingene begynner alle på samme 

måte. Først redegjøres det for hva som utgjør de to sidene i det aktuelle Janusansiktet. 

Deretter søker jeg å gi et svar på om det aktuelle Janusansiktet er å anse som såpass viktig for 

ROS-samtalens helhetlige potensiale til å ivareta brukers rolle som med-ekspert at det bør bli 

tatt høyde for når studiens problemstilling søkes besvart i kapittel 6. 

 

      Samtalen som viser mulighetene eller begrensningene?        
Det første Janusansiktet er tydelig. På den ene siden gir et fåtall av informantene som har 

deltatt i denne studien uttrykk for at brukers mulighet til å redegjøre for egne ønsker, mål og 

behov for tiltak kan føre til at brukeren har lettere for å se begrensningene, fremfor 

mulighetene, ved egne evner. På den andre siden konstaterer ASVL at ROS-samtalen er 

«Samtalen som viser mulighetene» (ASVLb).  

 

I tråd med dette Janusansiktet og dets to motstridende sider, en uttrykt av et fåtall av studiens 

informanter, den andre uttrykt gjennom ASVLs egen beskrivelse av ROS-samtalen, er det 

dermed relevant å stille spørsmål ved om ROS-samtalen tar premisset om anerkjennelse for 

langt. Bør bruker anerkjennes for en hver pris, selv om dette i enkelte tilfeller, som enkelte av 

informantene gav uttrykk for, kan føre til at brukerne blir mer fokuserte på sine egne 
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begrensninger gjennom den utstrakte muligheten til å redegjøre for sine egne ønsker, mål og 

behov for tiltak? Er det snakk om brukermedvirkning på sitt beste dersom medvirkningen i 

det store og hele kanskje har en større negativ heller enn positiv effekt i forhold til brukers 

oppfattelse og tanker rundt egne evner?  

 

Å gi et eksakt svar på disse spørsmålene er vanskelig. Selv kan jeg bare forholde meg til 

studiens aktører og deres opplevelser. I den sammenheng tror jeg det er viktig å være klar 

over at brukers mulighet til å redegjøre for egne mål, ønsker og behov for tiltak som en av 

Nav-veilederne konstater kan føre til at «Noen [brukerne] blir veldig fokuserte på 

begrensningene sine istedenfor mulighetene. For i løpet av den kartleggingen så ser de 

begrensningene som kommer fram og de får veldig fokus på det». Samtidig er det minst like 

viktig å ta med i betraktningen at ingen av de tre brukerne som deltok i denne studien gav 

uttrykk for dette «problemet», selv om en ROS-utrederne forteller at vedkommende synes det 

er misvisende at ROS står for «Ressursorientert samtale»:  

 

Det heter jo ressursorientert samtale, men det er det ikke alltid. Nei, selv om vi prøver 

å ha fokus på det som fungerer så spør vi jo etter det som ikke fungerer. Og det som vi 

blir opplært i det kurset, det føler jeg er litt sånn ”hvis alt fungerer 100% så trenger vi 

ikke skrive tekst om det”. Så da blir det jo nesten ensidig ting som ikke fungerer.  

 

I starten av intervjuene ble ROS-utrederne stilt noen innledende spørsmål. Et av disse 

spørsmålene handlet om de hadde tatt noen oppfriskningskurs eller deltatt på noen seminarer 

etter at de hadde gjennomført ROS-kurset (se Vedlegg 5). Alle de tre ROS-utrederne forteller 

at de våren 2015 deltok på et seminar i Haugesund som ble holdt i regi av en konferanse som 

ble arrangert av ASVL. Det interessante her er hvordan en av ROS-utrederne forteller at et av 

temaene som ble tatt opp på dette seminaret var relatert til det å endre fokuset i ROS-samtalen 

på at det ikke bare er fokus på brukers problemer med også på brukers ressurser.  

 

I henhold til det denne ROS-utrederen forteller kan det med andre ord virke som om ASVL 

selv er klar over  at brukers mulighet til å redegjøre for egne ønsker, mål og behov for tiltak 

også kan føre til at enkelte brukere lettere ser begrensingene ved egne evner. Et svar på 

spørsmålet som ble stilt innledningsvis – om Janusansiktet er såpass viktig at det bør bli tatt 

høyde for når studiens problemstilling søkes besvart i neste kapittel – kan i tråd med det den 

ene ROS-utrederen forteller være nei.  
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Min begrunnelse her er at når AVSL selv setter fokus på denne problematikken så må det 

også være mulig å trekke den slutning at dette er noe ROS-utredere som gjennomfører ROS-

samtalen også har fokus på. Videre var det heller ingen av studiens tre brukere som gav 

uttrykk for at muligheten til redegjøre gjorde at de ble opphengt i eventuelle begrensingene 

ved sine egne evner. Det kan med andre ord virke som Nav-veilederen som gir uttrykk for at 

noen brukere blir veldig fokuserte på begrensingene sine istedenfor mulighetene, gir uttrykk 

for en opplevelse som er unntaket heller en regelen. Men dette er det ikke mulig å vite sikkert 

før temaet har blitt gjenstand for mer systematisk forskning.  

 

      Mulighet til å være ekspert underveis, men ikke til å protestere over      

      endelig vurdering? 
Det andre Janusansiktet handler om hvordan studiens aktører gav uttrykk for meget 

motstridende opplevelser med ROS-samtalen og hvorvidt denne gjør det mulig for bruker å 

være en med-ekspert. På den ene siden viste gjennomgangen i kapittel 4 at alle studiens 

brukere og ROS-utredere valgte de tre brukermedvirkningskategoriene som indikerer at 

bruker har like stor eller større kontrollmulighet og makt som ROS-utreder. På den andre 

siden forteller en av Nav-veilederne at h*n har opplevd at flere brukere, til tross for at de har 

vært uenig i ROS-utreder vurdering i ROS-rapporten, likevel har valgt å signere på denne. 

Den ene Nav-veiledernes erfaringer står altså i sterk motsetning til de øvrige informantenes 

erfaringer, og da særlig i forhold til hvordan brukerne og ROS-utrederne i denne studien 

beskriver relasjonen seg i mellom som en symmetrisk relasjon gjennom sine valg av 

brukermedvirkningskategorier.  

 

Det er vanskelig å vite noe om hvorfor de brukerne Nav-veilederen nevner har skrevet under 

på ROS-rapporten selv om de er uenige i det som står der da dette kan skyldes flere forhold. 

Særlig interessant er det dog å merke seg at de brukerne Nav-veilederen forteller om skrev 

under på ROS-rapporten selv om de ikke var enig i ROS-utreders skjønnsmessige vurdering. 

Spørsmålet blir følgelig hva dette kan skyldes? Hva gjorde at brukerne signerte på noe de ikke 

kjente seg igjen i?  

 

I kapittel 2 ble det fremhevet at en viktig forutsetning for at bruker skal kunne ha like stor 

eller større kontroll/makt i relasjonen med den profesjonelle hjelper er at hjelperen selv 

erkjenner at det er knyttet et maktaspekt til hans eller hennes yrkesrolle. Dersom hjelperen 
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ikke erkjenner dette maktaspektet vil det i følge Skau (2013) heller ikke være mulig for den 

profesjonelle hjelper å forstå dette maktaspektets betydning for relasjonen mellom seg og 

brukerne de er satt til å hjelpe (s. 32). Et viktig poeng som trekkes frem av Skau i denne 

sammenheng er at den profesjonelle hjelper må være klar over at fraværet av særlig tydelige 

uttrykk for makt ikke automatisk gjør at maktaspektet forsvinner i relasjonen: «[…] en lege 

som tar imot sine pasienter i jeans og t-skjorte har i utgangspunktet like stor makt knyttet til 

sin yrkesrolle som den som ikler seg den symbolsterke hvite frakken» (ibid., s. 32). 

  

Sett i sammenheng med de ovennevnte motsetningsfylte opplevelse er det ikke utenkelig at de 

brukerne som har skrevet under på ROS-rapporten selv om de er uenige, har gjort dette 

nettopp fordi de har opplevd at ROS-utreder til syvende og sist er den av de med mest makt, 

uavhengig av om de som bruker får medvirke underveis i ROS-samtalen. Dersom dette er 

tilfellet blir brukernes valg om å signere på en rapport hvis innhold de er uenig i mer 

forståelig, hvilket et eksempel fra militæret illustrert godt.  

  

Som rekrutt i førstegangstjenesten er man uerfaren og nederst på den militære rangstigen. 

Man gjør det man blir fortalt og stiller ikke spørsmål ved dette, da de overordnede har mer 

erfaringer, kompetanse og er høyere oppe på den militære hakkeordenen. Dersom en kaptein 

eller løytnant sier til rekruttere at de skal marsjere 20 mil med full bekledning og alt utstyr 

midt i en snøstorm er ikke dette noe den uerfarne rekrutten protesterer over. Rekrutten gjør 

det han elle hun blir fortalt. Det spiller ingen rolle om en er uenig, da den overordnede uansett 

har mer makt enn en selv.  

 

Dette eksempelet illustrerer nettopp det som også kan tenkes å være tilfelle i forbindelse med 

ROS-samtalen: en stiller ikke spørsmål ved beslutninger foretatt av de en opplever har mer 

makt enn en selv. På samme måte som rekrutten i militæret vil vegre seg for å stille spørsmål 

ved sin overordnedes beslutninger og vurderinger, er det ikke utenkelig at dette også kan være 

bakgrunnen for at de brukerne den ene Nav-veilederen forteller om har unnlatt å protestere 

over ROS-utreder vurdering i ROS-rapporten selv om de var uenig i denne.  

 

Kanskje er svaret så enkelt som at de brukerne Nav-veilederen refererte til rett og slett ikke 

følte de hadde rett til å protestere til slutt over ROS-utreders skjønnsmessige vurdering fordi 

de opplevde ROS-utreder som den med mest makt av de to? Dersom dette stemmer bør det 

stilles spørsmål ved ROS-samtalen og hvorvidt denne egentlig ivaretar brukermedvirkning.  



Kapittel 5: Brukermedvirkning – ROS-samtalens Janusansikt?                   	57 
 

 

Det sikkerhetsnettet, den kvalitetssikringen, som i ROS-samtalen går ut på at det er brukeren 

som må godkjenne ROS-rapporten, kan i tråd med dette også tenkes å ha redusert nytteverdi 

dersom brukerne opplever ROS-utreder som å ha så mye mer makt enn en selv at en føler det 

ikke er vits i å protestere eller uttrykke sin uenighet. I så tilfelle bør fokuset rettes mot det 

maktaspektet som ROS-utrederne har ved seg, slik at også de brukerne som er uenige i ROS-

rapporten tør å protestere og ikke signerer på en rapport som kommer med vurderinger og 

beskrivelser av dem selv om de ikke kjenner seg igjen i. For det er på ingen måte 

brukermedvirkning.  

 

I tråd med gjennomgangen ovenfor vil jeg si at dette andre Janusansiktet bør bli tatt høyde for 

når studiens problemstilling søkes besvart i neste kapittel. Dette kommer av at Nav-veilederen 

forteller at det har skjedd flere ganger at brukere signerer på ROS-rapporten selv om de ikke 

er enig i innholdet. Dette Janusansiktet er med andre ord å anse som så potensielt 

betydningsfullt at det slik jeg ser det vil være vanskelig å avfeie den ene Nav-veilederens 

opplevelser selv om det kun er h*n som forteller om disse opplevelsene. Dette må også sees i 

sammenheng med at studiens tre brukere ble rekruttert av ROS-utrederne og at jeg som 

forsker ikke kan vite med sikkerhet at brukerne i kraft av dette ikke føler seg forpliktet til å 

omtale ROS-samtalen positivt.  

 

      Reell eller opplevd medvirkning?                                    
Det tredje Janusansiktet handler om studiens tre brukeres subjektive opplevelse av å ha fått 

være med-ekspert i ROS-samtalen. Janusansiktets ene side er her at brukerne selv gir uttrykk 

for særlig positive opplevelser med ROS-samtalen. Janusansiktets andre side er at jeg som 

forsker ikke være sikker på at brukerne som har deltatt i denne studien faktisk har fått 

medvirke i den grad de selv gir uttrykk for, eller om deres medvirkning kun er «opplevd».  

 

Dette er et punkt som fremheves av Hanssen (m.fl 2005) som trekker frem at det finnes 

undersøkelser som viser at brukere også kan oppleve at de har utøvd medbestemmelse. Dette 

kan for eksempel skje dersom brukerne har «blitt møtt på en imøtekommende måte og fått en 

positiv erfaring med tjenesten, og opplever gjennom dette at deres interesser har blitt ivaretatt 

– også når det gjelder retten til medbestemmelse» (ibid, s. 175). Min begrunnelse for å antyde 

at det kan være et slikt Janusansikt kommer av at empiriske datamateriale viste klare 

indikasjoner på at brukerne var den aktørgruppen som jevnt over både var mest enige og også 
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jevnt over mest fornøyd med ROS-samtalen. Brukerne var for eksempel den aktørgruppen 

som oppga flest like og høye tallverdier på oppsummeringsspørsmålene. Brukerne gir i tillegg 

uttrykk for at de var svært fornøyde med sine ROS-utredere. Eksempelvis trekker de, som 

påpekt i kapittel 4, frem den gode kjemien mellom seg og ROS-utreder. En bruker forteller: 

 

Ja h*n [ROS-utreder] var helt utrolig altså, det var bare noe med kjemien. Jeg følte 

akkurat som at selv om dette var noen som ikke kjente meg så kunne jeg bygge opp 

tillitten til. Jeg forsto jo fort at her er kjemien, så jeg hadde ikke problemer med å 

fortelle. For jeg har jo opplevd mange triste ting, og jeg ble liksom så stolt over meg 

selv av at jeg klarte å snakke om det, og det må ha vært det at h*n var så 

imøtekommende liksom, ja at h*n var så ærlig. Ja h*n tok meg på alvor, det har h*n 

gjort hele tiden, og h*n var helt utrolig snill å prate med. 

 

På bakgrunn av de ovennevnte forholdene synes det altså legitimt å stille spørsmålet om 

bruker egentlig får være en med-ekspert i ROS-samtalen eller om dette kun er noe de har 

opplevd. Det kan med andre ord være et ukjent Janusansikt her, ukjent for forskeren da man 

aldri vil kunne vite hva som er grunnen til at de man forsker på opplever ting slik de gjør.  

  

Dette er nok et spørsmål det vil være umulig å få et skikkelig svar på. Men tidligere forskning 

har vist at mennesker kan endre atferd alt etter omstendighetene. Dette blir omtalt som 

«Hawthorne-effekten». Denne effekten har sin bakgrunn i hvordan de to 

organisasjonspsykologene Roethlisberger og Dickson mellom 1924-1932 utførte en rekke 

forsøk blant samlebåndarbeidere på Hawthorne-avdelingen av firmaet Western Electric 

Company (Cappenelen Damm 2014).  Formålet med forsøkene var opprinnelig å kartlegge 

hvordan faktorer på arbeidsplassen, som belysning, kunne justeres for at samlebåndarbeidet 

skulle foregå så effektivt som mulig, men det forsøkene viste var at effektiviteten blant 

arbeiderne gikk opp så lenge de ble observert av en forsker, uavhengig av hvorvidt for 

eksempel belysningen var sterk eller svak (ibid.). 

  

Hawthorne-effekten handler konkret om at et resultat kan bli annerledes simpelthen som følge 

av at de som utfører arbeidet blir observert (ibid.). Sett i sammenheng med denne studien har 

denne effekten en viss overføringsverdi. Kan brukernes særlig positive erfaringer med ROS-

samtalen skyldes at de for eksempel har hatt en god kjemi med sine ROS-utredere? Kan det 

være mulig at deres nærmest entydige positive opplevelser av at ROS-samtalen ivaretar 
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brukermedvirkning egentlig er et resultat av at de forventer det? At sitasjonen, det å være på 

Solstein og blitt tett fulgt opp av fagfolk og vite at de ville få medvirke, automatisk gjør at en 

føler en får medvirke, på samme måte som samlebåndsarbeiderne på Hawthorne-avdelingen 

automatisk jobbet mer effektiv når de visste de ble observert av de to 

organisasjonspsykologene?  

 

Denne studien gir nok ikke grunnlag for å kunne konkludere med verken det ene eller det 

andre. Dette kommer blant annet av at denne problematikken ikke blir tatt opp av noen av 

studiens øvrige informanter. Hvorvidt det egentlig eksiterer et Janusansikt her er med andre 

ord kun basert på mine egne tankeeksperimenter. Jeg vil derfor ikke ta høyde for tredje 

Janusansiktet når jeg trekker noen konklusjoner i forhold til studiens problemstilling i neste 

kapittel. Likevel tror jeg denne tematikken kan vise seg å være et spennende område for 

videre forskning.  

 

      Tilstrekkelig formell kompetanse gjennom ROS-kurset?         
Det fjerde Janusansiktet som presenteres i dette kapitlet er, i motsetning til det vage som ble 

presentert i forrige del, meget konkret. Konkret handler dette Janusansiktet om at studiens tre 

ROS-utredere ikke hadde en homogen opplevelse av at ROS-kurset gav de tilstrekkelig 

formell kompetanse til å ivareta ROS-samtalens brukermedvirkningsaspekt. Janusansiktet blir 

tydelig når to av ROS-utrederne er fornøyde med ROS-kurset, mens den tredje ROS-

utrederen ikke er det. Den tredje ROS-utrederen forteller blant annet at det slik h*n opplevde 

det så var det for lite på ROS-kurset om kommunikasjon og hvordan en skal stille spørsmål. 

På oppfølgingsspørsmålet: «Så du føler selv at dersom du ikke hadde hatt de forkunnskapene 

fra før så hadde det vært vanskelig for deg etter ROS-kurset og bruke ROS-samtalen  på den 

måte?», svarer h*n: 

 

Ja på en måte som gir flyt og som får med ting, ja det vil jeg absolutt si. Men altså et 

kurs, og ja det er jo trening og det er jo masse sånt, men jeg opplevde gjerne at det 

kunne ha vært mer trening på å bruke det og mer konkrete øvelser. Ja jeg synes det 

skjedde litt fort, og det var litt sånn mye gjennomgang av spørsmålene, på en måte 

sånn at du fikk se noen eksempler […] Og praksis ja, vi skrev jo en rapport som vi 

fikk tilbakemelding på, og den var det jo kjempenyttig å få tilbakemelding på. Men 

akkurat i samtalen så synes jeg det kunne vært litt mer eksempler på ”Hva som er 
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utfordringer og hvordan skal jeg møte de?” og sånt. Så ja, det ble liksom litt for enkelt 

den opplæringen der.  

 

Selv om utrederne har den formelle kompetanse på plass «på papiret» ved å være sertifiserte 

ROS-utredere, så forteller likevel en av de at h*n ikke fikk den nødvendige kompetanse 

gjennom ROS-kurset. I tråd med denne ROS-utrederens opplevelser er det altså mulig å stille 

seg spørsmålet om ROS-kurset er nok? Får ROS-utrederne den kompetanse de trenger her til 

å ivareta brukernes medvirkning? Selv om jeg har deltatt på en av dagene på et ROS-kurs og 

derunder fikk god innsikt i hvor grundig dette kurset er, er likevel ikke dette et spørsmål 

denne studien kan komme med et godt svar på. Til det trengs det forskning med større fokus 

på dette området en dennes studien kan skilte med. Denne studiens bidrag i så måte til 

fremtidig forskning blir følgelig at det i tråd med den ene ROS-utrederens opplevelser utpekes 

forbedringspotensial i forhold til visse aspekter av kurset (kommunikasjon, hvordan stille 

spørsmål). 

 

Selv om jeg ikke kan trekke noen konkrete slutninger i henhold til om ROS-utrederne får den 

formelle kompetansen de trenger på ROS-kurset, er det likevel min oppfatning at dette 

Janusansiktet bør bli tatt med i det helhetlige vurderingsgrunnlaget når det skal trekkes noen 

konklusjoner i forhold til studiens problemstilling. Denne beslutningen begrunner jeg med at 

det i denne studien, hvor kun tre ROS-utredere deltok, var en av disse som hadde en mer eller 

mindre helt annerledes opplevelse av at ROS-kurset gav vedkommende den formelle 

kompetanse til å ivareta ROS-samtalens brukermedvirkningsaspekt. Dersom et utvalgt 

bestående av tre ROS-utredere indikerer så motsetningsfylte opplevelser, er det med andre ord 

mulig å anta at det finnes flere utredere som har lignende opplevelser med ROS-kurset.  

 

      Rollen som hjelper – utreder eller veileder?                
Det femte Janusansiktet handler om ROS-utreders rolle som profesjonell hjelper i relasjonen 

med bruker. Utgangspunktet for dette Janusansiktet er at en av de tre ROS-utrederne (i 

kapittel 4) gir uttrykk for en spesifikk forståelse av brukermedvirkningsbegrepet. Denne 

begrepsforståelsen gir ROS-utrederen uttrykk for når h*n svarer på intervjuspørsmålet «Har 

du noen formening om hva som IKKE er brukermedvirkning?». Her svarer ROS-uterederen at 

det i ROS-samtalen ikke er brukermedvirkning dersom ROS-utreder påtar seg en rolle som 

veileder. Dette begrunner vedkommende med at dersom en  ROS-utreder påtar seg rollen som 
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veileder vil det føre til at bruker ikke vil få like store muligheter til medvirkning og dermed 

vil gjøre den arbeidsevnekartleggingen de utfører for bestiller (Nav) ubrukelig. H*n forteller:  

 

I forhold til ROS og den utdanningen [ROS-kurset]  så skiller vi mellom veilederen og 

utrederen, for det er to vidt forskjellige ting. En utreder skal jo få informasjon, mens 

veilederen skal hjelpe i gjennom. I ROS-samtalen er det derfor ikke snakk om 

brukermedvirkning dersom du blir veileder og ikke utreder, for da får brukerne ikke 

medvirke til sitt eget produkt, og da blir jo det du skal levere videre til Nav ubrukelig. 

 

Vedkommende gjorde altså det resonnementet at det ikke er snakk om brukermedvirkning 

dersom ROS-utrederne går over i en veileder-rolle fremfor å forbli i rollen som utreder. Det 

som er interessant i forbindelse med nettopp denne begrepsforståelsen er det faktum at en av 

Nav-veilederne (i kapittel 4) gir uttrykk for at dette har forekommet. H*n forteller: 

 

Noen er veldig dyktige og flinke til å bruke det kartleggingsverktøyet som ROS-

kartleggingen er og noen er lite dyktige for å si det sånn, og jeg tenker at det går på 

kompetansen deres generelt men og på hvor flinke de er til å bruke dette verktøyet, 

Det går nok mye på om de forblir i utreder-rollen, som er deres oppgave, eller om de 

går over i hjelperrollen og nesten blir en type behandler, som de ikke skal. Noen evner 

jo ikke å se forskjellen på å være utreder og det å være behandler, noen påtar seg en 

rolle de ikke skal ha mens andre igjen er flinke å skille. De skal jo ha hatt opplæring i 

det, til å kunne bruke ROS på den måten, men rapportene varierer veldig, og jeg ser jo 

det at kompetansen deres varierer veldig og de tror jeg går på personlig egnethet også 

til å ha den typen stilling og ha et klart skille mellom hva som er deres rolle i det 

oppdraget som de er gitt fra Nav, og hva de egentlig strengt tatt kunne tenkt seg å 

gjøre fordi de har lyst til å hjelpe brukeren.  

 

Ifølge Helsedirektoratet (2011) innebærer utredning å «belyse, synliggjøre og avklare 

ressurser og problemer på en systematisk måte». På den andre siden vil en veileder ha en mer  

«hjelpende rolle», for eksempel vil en time med personlig trener på et treningssenter veilede 

sine kunder med det formål at de skal nå sine treningsmål. Det samme kan nok sies for 

veilederrollen slik denne ofte blir sett på i det offentlig. Videre er jo veiledning også noe som 

blant annet Nav er pliktig til å gi til de som tar kontakt med Nav. I tråd med dette kan en måte 
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å skille rollene fra hverandre på være å sidestille utreder-rollen med kartlegging, mens 

veileder-rollen i større grad handler om å hjelpe igjennom, fra A til B.   

  

Selv om ROS-utreders rolle i vår kontekst i henhold til bestiller-utfører modellen, er at ROS-

utreder skal være en utreder og kartlegge på vegne av Nav som bestiller, vil det nok være en 

rimelig antagelse at det ikke alltid er like lett for ROS-utreder å forbli i denne rollen. 

Eksempelvis forteller jo nettopp en av ROS-utrederne (i kapittel 4) at det ikke alltid er enkelt 

å foreta skjønnsmessige vurderinger av brukere som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. 

I slike situasjoner vil nok terskelen for ROS-utrederne kunne være lavere med tanke på å påta 

seg en rolle som hjelper og veileder.  

 

I tråd med dette er det altså ikke vanskelig å se for seg at det til tider kan være utfordrende å 

forbli i utreder-rollen, hvilket gjør det mulig å anta at dette rollebyttet kan forekomme. 

Grensene for hva en kan og hva en vil kan være lette å krysse, dersom en ikke har fokus på at 

denne grensen ikke skal krysses. Samtidig er dette en grense som ROS-utrederne gjennom sin 

deltakelse i ROS-kurset har fått spesifikk opplæring i at ikke skal krysses, da det i ROS-kurset 

er fokus på at de som ROS-utredere nettopp skal ha en rolle som utreder.  

 

På ROS-kurset er det blant annet fokus på at utreder-rollen innebærer at en påtar seg rollen 

som en nøytral part i møtet med brukeren og at man ikke skal påta seg en rolle som behandler 

(Vedlegg 3 (Lysbilde 5)). Dette er også noe ASVL fremhever når de konstaterer at ROS-

utredere skal være «nøytrale personer som samler sammen informasjon, sammenstiller og 

viser hvordan elementer i en persons liv påvirker arbeidsevnen» (Vedlegg 2). En må kunne 

anta at dette er noe ROS-utrederne som har tatt ROS-kurset og fått sin sertifisering som ROS-

utreder faktisk tar høyde for når de gjennomfører ROS-samtalen med brukere.  

 

Videre er det verdt å nevne at ROS-utreders rolle som en utreder nettopp er en rolle som er 

klart formulert for de involverte partene. Dette til tross, var det flere av brukerne og Nav-

veilederne som til tider omtalte ROS-utreder som «veileder», deriblant Nav-veilederen som 

oppgir å ha konkrete erfaringer med at ROS-utreder ikke forblir i rollen som utreder. Hvorvidt 

dette er av reell betydning er det vanskelig å gi et godt svar på, ikke minst da 8 av 9 

informanter mente at ROS-samtalen totalt sett i stor grad ivaretar brukermedvirkning. Dette 

kan tyde på at de informantene som har omtalt eller referert til ROS-utreder som veileder ikke 

har gjort det bevisst, og at de ikke mener dette er et stort problem sett i et større perspektiv.  
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Det trenger med andre ord ikke bety noe som helst at enkelte informanter til tider omtalte 

ROS-utreder som en veileder, for det er ikke på noen måte gitt at alle skiller mellom utreder 

og veilederrollen i den grad som en av ROS-utrederne gjør det. Dette til tross, så bør dette 

Janusansiktet etter min forståelse bli tatt høyde for når det skal trekkes noen konklusjoner i 

forhold til studiens problemstilling i neste kapittel. Dette kommer av at dette Janusansiktet 

synes å være veldig tydelig når den ene ROS-utrederen konstaterer at det i ROS-samtalen ikke 

er brukermedvirkning dersom h*n blir en veileder, samtidig som en av Nav-veilederne gir 

uttrykk for at dette rolleskiftet faktisk er noe vedkommende har opplevd.  

 

Sett i et større perspektiv kan det at ROS-utreder ikke forblir i rollen som utreder også ha 

konsekvenser for samarbeidet mellom de og bestiller (Nav). Eksempelvis kan det at ROS-

utreder påtar seg en rolle som veileder føre til at bruker ikke får medvirke i den grad det er 

meningen i ROS-samtalen. Dette kan også føre til at Nav ikke får det de bestiller. Det er med 

andre ord, slik jeg ser det, viktig å at ROS-utreder forblir i rollen som utreder, ikke bare med 

tanke på å ivareta ROS-samtalens brukermedvirkningsaspekt, men også med tanke på 

ringvirkningene dette rolleskiftet kan føre til for aktørenes opplevelser av samarbeidet mellom 

bestiller og utfører i henhold til BU-modellen.  
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Kapittel 6: Avslutning  

         
Dette avsluttende kapitlet har som mål å samle de ulike delene fra de tidligere kapitlene. 

Kapitlet består av tre deler. I neste del blir studien oppsummert og jeg trekker her noen 

konklusjoner i forhold til studiens problemstilling og herunder hvor fruktbart studiens 

teoretiske rammeverk og spissformuleringen «eksperter sammen» er til å forklare aktørenes 

opplevelser med ROS-samtalen. I kapitlets andre del presenteres det først noen generelle og 

deretter noen mer konkrete forslag til hva videre forskning kan rette fokuset mot. Kapitlets 

siste del omfatter noen avsluttende refleksjoner rundt det fremtidige samarbeidet mellom Nav 

og eksterne tiltaksarrangører. Her stilles det blant annet spørsmål ved hvilke mulige 

konsekvenser noen av de foreløpige konklusjonene som trekkes i den andre delrapporten av 

forskningsprosjektet Kjerneoppgaver i NAV kan tenkes å ha for det fremtidige samarbeidet 

mellom Nav og eksterne tiltaksarrangører.  

 

Oppsummering og konklusjoner 
Studiens tittel er Ivaretar ROS-samtalen brukermedvirkning? : En studie av tre aktørers 

opplevelser av om bruker og ROS-utreder er «eksperter sammen». Tittelen gjenspeiler både 

studiens tema, formål og problemstilling. Temaet i denne oppgaven er brukermedvirkning i 

arbeidsevnekartlegginger der samtale- og kartleggingsverktøyet ROS-samtalen brukes. 

Studiens formål er å undersøke brukermedvirkningsaspektet i ROS-samtalen. 

Problemstillingen som ble utformet på bakgrunn av studien tema og formål er:  

 

I hvilken grad er ROS-samtalen et verktøy (i arbeidsevnekartlegginger) som ivaretar 

brukermedvirkning? 

 

For å gi et svar på ovennevnte problemstilling har jeg i denne studien undersøkt tre sentrale 

aktørers opplevelser med ROS-samtalen. De tre aktørene er brukere (de som får sin 

arbeidsevne kartlagt ved hjelp av ROS-samtalen), tre ROS-utredere (de som utfører 

arbeidsevnekartleggingen av bruker gjennom ROS-samtalen på bestilling fra Nav) og tre Nav-

veiledere (de som bestiller kartleggingen av bruker). Aktørenes opplevelser med ROS-

samtalen ble undersøkt gjennom kvalitative dybdeintervjuer. Dybdeintervjuet har som 

datagenereringsmetode stor nytteverdi. Ikke minst kommer dette av at dybdeintervjuet gjør 
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det mulig for informantene og reflektere over egne opplevelser, noe som gjør denne 

intervjuformen godt egnet i forhold til denne studien hvor fokuset er rettet mot å undersøke de 

tre ovennevnte aktørenes opplevelser med ROS-samtalen.  

 

Brukermedvirkning blir i denne studien spissformulert som «eksperter sammen», der tre 

sentrale faktorer inngår. De tre faktorene er i tråd med spissformuleringen faktorer som 

fremmer brukers rolle som med-ekspert i relasjonen med den profesjonelle hjelper. For at 

ROS-samtalen skal kunne sies å ivareta brukermedvirkning er det min tolkning at de tre 

faktorene må inngå i et positivt samspill med hverandre. Dette samspillet har jeg søkt              

å illustrere i Modell 2.  

 

Modell 2 – Positivt samspill mellom tre faktorer som fremmer brukers rolle 

som med-ekspert 

 

 

Samspillet mellom de tre faktorene og spissformuleringen av brukermedvirkning er det som 

utgjør kjernen i studiens teoretiske rammeverk. Da det konkrete samspillet mellom faktorene i 

Modell 2 ikke er formulert innenfor eksiterende teori, har denne oppgaven som mål – i tillegg 

til å trekke noen konklusjonen i forhold til studiens problemstilling – å undersøke hvor 

fruktbart det teoretiske rammeverket er til å forklare hvorfor de tre aktørene opplever at ROS-

samtalen ivaretar brukermedvirkning. På bakgrunn av det teoretiske rammeverket ble det 

spesifisert en rekke forventinger til empirien. Dersom aktørenes opplevelser med ROS-

samtalen samsvarer med forventingene til empirien vil dette både indikere at ROS-samtalen 

ivaretar brukermedvirkning, og at studiens teoretiske rammeverk er fruktbart ved at det bidrar 

til å forklare hvorfor aktørene opplever at ROS-samtalen ivaretar brukermedvirkning.  

 

Empirien viste at et gjennomgående trekk ved studiens 9 informanter og deres opplevelser 

med ROS-samtalen var at flertallet gav uttrykk for positive opplevelser med ROS-samtalen. 

Flertallet av informantene gav med andre ord uttrykk for opplevelser med ROS-samtalen som 

samsvarer med studiens tre hoved-forventinger til empirien. Disse forventingene var at bruker 

Anerkjennelse	 Faglig	
kompetanse		

Lik	kontroll/
makt	

«Eksperter	
sammen»			
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anerkjennes som en med-ekspert, at ROS-utreder har faglig kompetanse (både formell og 

uformell) til å «se» bruker som med-ekspert, og at bruker gis like stor eller større 

kontrollmulighet og makt i relasjonen som ROS-utreder.  

 

Samtidig viste undersøkelsen at det var enkelte av informantene som gav uttrykk for 

motsetningsfylte opplevelser. Aktørenes ulike opplevelser med ROS-samtalen gjør at det i 

denne studien ble stilt spørsmål ved om ROS-samtalen bærer preg av flere Janusansikter med 

tanke på dette verktøyets potensiale til å ivareta brukermedvirkning. Med utgangspunkt i 

informantens opplevelser med ROS-samtalen ble 5 Janusansikter drøftet, hvorav tre av disse 

ble ansett som såpass viktige at de måtte bli tatt høyde for når det skulle trekkes noen 

konklusjoner i forhold til studiens problemstilling.  

 

På bakgrunn av at flertallet av informantene i dette studien forteller om gjennomgående 

positive opplevelser med ROS-samtalen som sammenfaller med forventningene i 

Analyseskjemaet - og med hensyn til tre Janusansiktene -  konkluderer denne studien med at 

ROS-samtalen i stor grad ivaretar brukermedvirkning, men da med forbehold om at ROS-

utreder erkjenner maktaspektet ved egen yrkesrolle, at ROS-utrederne gjennom ROS-kurset 

får formell kompetanse til å ivareta ROS-samtalens brukermedvirkningsaspekt, og at ROS-

utreder forblir i utreder-rollen. Videre gjør den ovennevnte konklusjonen det mulig å trekke 

den konklusjon at studiens teoretiske rammeverk og spissformuleringen av 

brukermedvirkning som «eksperter sammen» er fruktbar med tanke på å forklare hvorfor 

studiens aktører opplever at ROS-samtalen ivaretar brukermedvirkning.  

 

Forslag til videre forskning   
Som nevnt innledningsvis vil jeg i denne delen komme med noen generelle og konkrete 

forslag til hvilke områder videre forskning om ROS-samtalen bør rettes mot. Et generelt 

forslag til videre forskning kan være og se om de opplevelsene som informantene i denne 

studien gir uttrykk for vil være de samme som i en studie med et større informantutvalg og 

brukere som ikke ble rekruttert av ROS-utrederne selv. Ikke minst hadde det vært spennende 

å undersøke informantenes opplevelser med ROS-samtalen gjennom en kvantitativ studie, for 

eksempel ved å få brukere som har gjennomført ROS-samtalen ved ulike bedrifter til å svare 

på de samme spørsmålene via et spørreskjema eller en elektronisk spørreundersøkelse. Et 

tankekors i så måte er at terskelen nok vil være lavere for å komme med egne erfaringer ved 
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slike studier enn når en sitter ansikt til ansikt med en person som tar opp det en sier på en 

lydopptaker. I tillegg til de generelle forslagene som har blitt presentert vil jeg nedenfor 

presentere noen mer konkrete forslag til videre forskning. Disse forslagene blir alle fremmet 

på bakgrunn av funn som ble gjort i forbindelse med denne studien.  

  

Det første konkrete forslaget til videre forskning kan relateres til ROS-kurset, og å undersøke 

om ROS-utredere opplever at ROS-kurset gir de den formelle kompetanse de trenger for å 

ivareta ROS-samtalens brukermedvirkningsaspekt. Utgangspunktet mitt for at jeg etterspør 

mer forskning rundt dette aspektet er at en av ROS-utrederne som har deltatt i denne studien 

etterspør mer praksis og konkrete øvelser i forbindelse med ROS-kurset før en skal «i ilden». 

I denne sammenheng bør det understrekes at de som gjennomfører ROS-kurset som en del av 

dette kurset gjennomfører ROS-samtalen på «ordentlig» med en bruker som en del av kurset 

og dette også inkluderer også å skrive en ROS-rapport som de får tilbakemelding på i løpet av 

ROS-kursets tredje og siste dag. Dette til tross så etterspør en av studiens ROS-utredere mer 

fokus på å lære seg ROS-samtalen gjennom praksis, og at det i løpet av ROS-kurset var mer 

fokus på hvordan en som ROS-utreder skal forholde seg til de utfordringene en møter. 

 

Et annet konkret forslag til videre forskning er å undersøke om ROS-utredere selv opplever 

det som vanskelig å skille mellom rollen som utreder og veileder i møtet med brukerne. 

Utgangspunktet mitt for å fremme dette forslaget kommer av at en av Nav-veilederne som har 

deltatt i denne studien gir uttrykk for at det ikke er alle ROS-utredere som evner å forbli i 

rollen som utreder. For å undersøke dette kan det for eksempel gjennomføres en anonym 

spørreundersøkelse hvor både et stort utvalg ROS-utredere og Nav-veiledere blir bedt om å 

svare på spørsmål som handler om ROS-utreders rolle som utreder vs. veileder. 

 

I tillegg til de to ovennevnte forslagene, vil jeg også trekke frem et siste konkret forslag til 

videre forskning. Dette forslaget handler om å undersøke i hvor stor grad ROS-samtalen viser 

«mulighetene» ved brukers evner og peker ut «veien videre» for Nav som bestiller. 

Bakgrunnen for dette forslaget må sees i sammenheng med at ASVL selv omtaler ROS-

samtalen som «samtalen som viser mulighetene» og at Nav gjennom ROS-samtalen får et 

godt grunnlag for å «peke ut veien videre» (ASVLb; ASVLa), samtidig som funnene i denne 

studien indikerer at dette ikke nødvendigvis er tilfelle.  
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For det første forteller en av ROS-utrederne at brukers mulighet til å redegjøre for egne 

ønsker, mål og behov for tiltak, også kan føre til at brukerne, dersom de er veldig slitne, har 

vanskelig for å se mulighetene ved egne evner. For det andre forteller en annen ROS-utreder 

at vedkommende oppfatter det som misvisende at det ROS-samtalen står for «Ressursorientert 

samtale».  Videre etterspør en av studiens tre Nav-veiledere at ROS-utrederne, følgende når 

h*n begrunner hva som må til for at h*n skulle ha gitt en høyere tallverdi enn 6 på det siste 

oppsummeringsspørsmålet (totalinntrykk av ROS-samtalen). H*n svarer: «At de [ROS-

utrederne] hadde vært flinkere, når de kommer frem til et resultat, til å fokusere på ”Okei: 

hvor går veien videre nå? Hvordan kan vi eventuelt i lag med Nav komme frem til gode tiltak 

for veien videre?”». 

 
Et forslag for å undersøke om ROS-samtalen peker ut veien videre for Nav som bestiller kan 

være å undersøke hvorvidt Nav-veiledere opplever at det er samsvar mellom den 

arbeidsevnekartleggingen ROS-utrederne gjør og deres endelige vurdering av brukers 

arbeidsevne og behov for tiltak. Et annet forslag kan være å undersøke om ROS-utrederne 

selv opplever at de har nok kunnskapen om den konteksten som Nav-veileder må forholde seg 

til når vedkommende foretar den endelige vurderingen av brukers arbeidsevne og behov for 

tiltak. Bakgrunnen for dette forslaget er hvordan Røvik (2007) argumenterer for at en 

vesentlig betingelse for å lykkes med overføring av kunnskap er at man lykkes med 

translasjonsprosessen, hvilket forutsetter at den som overfører kunnskapen har 

translatørkompetanse (ibid., s. 57). Det å besitte en translatørkompetanse innebærer blant 

annet at oversetteren, for eksempel ROS-utreder, må ha innsikt i hvordan man best kan gå 

frem når man henter «noe» fra en kontekst, samt hvordan man introduserer og manifesterer 

det i en annen kontekst (ibid., s. 325-326). Dette er gjerne et krav det er vanskelig å innfri da 

det innebærer at oversetteren må være fler-kontekstuell, dvs. at oversetteren må ha innsikt i de 

kontekstene det formidles mellom.  

 

Fremtidig samarbeid mellom Nav og eksterne tiltaksarrangører   
I kapittel 1 ble det presisert at samarbeidet mellom Nav og eksterne tiltaksarrangører, som det 

med ASVLs arbeidsmarkedsbedrifter, er samarbeid som må sees i lys av BU-modellen. 

Tankegangen bak BU-modellen er at en ved å etablere interne markeder vil kunne skape en 

markedssituasjon som kan gi en del av de samme fordelene som ordinære markeder (Bush og 

Vanebo 2005, s. 144). BU-modellen er i dag en utbredt modell som er tatt i bruk i store deler 
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av offentlig sektor, både på statlig og kommunalt nivå i en rekke ulike sektorer (ibid., s. 145). 

Spørsmålet er om denne modellen vil fortsette å være like utbredt i årene fremover. 

 

I 2012 bestilte Arbeids- og velferdsdirektoratet forsøket Kjerneoppgaver i NAV - kontor, 

avklaring og oppfølging. Forsøket er 3-årig og formålet er å «bedømme i hvilken grad 

avklaring og oppfølging av brukere i regi av NAV selv sikrer mer helhetlig arbeidsrettet 

brukeroppfølging spesielt med tanke på ressursbruk og synergi mot aktørene i 

arbeidsmarkedet» (Grimsmo, Mamelund og Spjelkavik 2015, s. 3). I dette forsøket erstatter 

«Kjerneoppgaver i NAV» (KIN), de eksterne avklaringstiltakene (Avklaring skjermet og 

Avklaring ordinær) og oppfølgingstiltakene (Arbeid med bistand og Oppfølging) (ibid., s. 3).  

 

Evalueringens første delrapport kom i 2014, mens den andre delrapporten (som fokuset rettes 

mot her) kom sommeren 2015. I sistnevnte delrapport omfatter evalueringens observasjoner 

fra forsøket, slik disse ser ut hovedsakelig ved utgangen av 2014. Den andre delrapporten er 

omfattende og kan av interesserte leses i sin helhet. Selv vil jeg nedenfor kort presentere noen 

av de konklusjonene som trekkes i denne rapporten.  

  

En konklusjon som fremheves i delrapport 2 er at denne slår fast at «økt avklaring og 

oppfølging av brukere i regi av NAV medfører endringer i kostander; for eksempel ved at 

forsøket til samme pris som bruken av eksterne tiltaksarrangører ved kontrollkontorene har 

kunnet ansette flere veiledere og dermed ta inn flere brukere» (ibid., s. 89). Videre slås det 

fast at KIN bidrar til en tettere dialog om brukersaken mellom ordinære saksbehandlere og 

veiledere i KIN, sammenliknet med når brukeren er hos ekstern tiltaksarrangør (ibid., s. 89). 

Denne konklusjonen understrekes også etter min forståelse av at brukerne av KIN 

gjennomgående er svært fornøyd med den bistanden de får fra veilederne i KIN, og at det er 

«en gjennomgående oppfatning blant det utvalget av brukerne som ble intervjuet av 

evalueringen at man foretrekker å få service fra Nav framfor å bli sendt til eksterne 

tiltaksarrangører» (ibid., s. 90).  

  

De ovennevnte konklusjonene fra delrapport 2 som ble fremhevet i avsnittet ovenfor er 

interessante av flere grunner. For det første slår denne rapporten fast at når forsøkskontorene 

selv utfører kjerneoppgavene fører dette også til endringene i kostander, og at Nav-kontorene 

kan ansette flere veiledere og ta imot flere brukere til samme pris som bruken av eksterne 

tiltaksarrangører. Dette kan tenkes å ha stor betydning for organiseringen av offentlig sektor i 
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fremtiden. Det kan for eksempel tenkes at Nav i større grad vil søke å utføre disse 

kjerneoppgavene selv dersom dette totalt sett koster det samme, og også at det er denne 

organiseringen brukerne selv foretrekker. Dette er ikke helt utenkelig med tanke på at det i 

denne delrapporten trekkes frem at brukerne synes å foretrekke service fra Nav framfor å bli 

sendt til eksterne tiltaksarrangører. Dersom det skulle skje vil det i så fall bare stå i stil med 

velferdsstatens fokus på å sikre brukermedvirkning.     

  

Spørsmålet i den sammenheng blir om Nav noen gang vil kunne tilby brukerne et slikt tilbud 

som har blitt gitt til brukerne ved forsøkskontorene gjennom dette forskningsprosjektet. Er det 

for eksempel realistisk at små Nav-kontorer vil ha like store muligheter til å tilby dette til 

brukerne, som større Nav-kontorer? Og vil ikke muligheten til å ansette flere veiledere også 

føre til eventuelle kostander som er knyttet til utbygging av Nav-kontorene, flere møterom og 

lignende? Dette blir selvsagt bare hypoteser fra min side, men en ting er i hvert fall sikkert, og 

det er at forsøket reiser mange spennende problemstillinger. Slikt sett blir det spennende å se 

hvilke endelige konklusjoner som trekkes når forsøket er endelig evaluert, og herunder hvilke 

ringvirkninger disse konklusjonene vil føre til i praksis. 
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Kort historikk for utvikling og etablering av ROS 
 

 
   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

1!
!

24.04.2013!

Kort%historikk%for%utvikling%og%etablering%av%ROS%

Arbeidsevnekartlegging!eller!ROS9samtalen?!!For!å!unngå!videre!begrepsforvirring!i!ASVL!og!
NAV!så!har!vi!besluttet!fra!2013!at!ASVLs!samtale9!og!kartleggingsverktøy!heter!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ROS9samtalen!9!med!fokus!på!arbeidsrettede!ferdigheter.!ROS!står!for!RessursOrientert!
Samtale.!!

I!forbindelse!med!innføringen!av!arbeidsevnevurderinger!i!NAV,!fikk!ASVL!våren!2008!de!
første!signalene!fra!NAV!om!at!etaten!skulle!foreta!arbeidsevnevurdering!av!brukerne!i!NAV.!
Tidlig!i!prosessen!signaliserte!NAV!behov!for!en!mer!omfattende!kartlegging!av!brukere!med!
omfattende!og!sammensatt!problematikk.!Her!signaliserte!NAV!at!de!ønsket!å!benytte!
eksterne!leverandører.!!Vekstbedriftene!er!en!av!flere!eksterne!leverandørene!som!kan!tilby!
arbeidsevnekartlegging.!Hovedelementene!som!NAV!ønsket!kartlagt!var:!

• Arbeidserfaring!
• Utdanning/kompetanse/ferdigheter!
• Interesser!og!ønsker!
• Personlige!utfordringer!
• Sosiale!og!materielle!forhold!
• Helse!

Områdene:!Interesser!og!ønsker,!personlige!utfordringer!og!sosiale!og!materielle!forhold,!var!
områder!NAV!ønsket!kartlagt!hos!eksterne!leverandører.!

Vekstbedriftene!kartlegger.)NAV!fortar!vurderingen,!etter!at!all!informasjon!om!brukeren!er!
samlet.!!

Parallelt!i!2008!ble!en!samarbeidsavtale!med!ASVL!og!en!kartleggingsmetodikk!kalt!TUBA!
avsluttet.!Det!var!mange!bedrifter!som!meldte!behov!og!ønske!om!at!ASVL!skulle!utvikle!et!
kartleggingsverktøy!som!var!tilgjengelig!kun!for!Vekstbedriften.!ASVL!tok!et!initiativ!til!et!
møte!på!Lillestrøm!hvor!interesserte!møttes!og!det!ble!fattet!et!vedtak!om!at!ASVL!skulle!
utvikle!et!nytt!kartleggingsverktøy!for!Vekst!bedriftene.!!

!ASVL!etablerte!en!tverrfaglig!prosjektgruppe!bestående!av!pedagoger,!fysioterapeut,!
ergoterapeut,!vernepleier,!sosionom!og!psykolog.!Gruppen!vurderte!ulike!
kartleggingsverktøy!som!KISS,!ICF!og!den!danske!Arbeidsevnevurderingsmodellen.!!Med!
utgangspunkt!i!disse!ulike!verktøyene,!og!NAVs!uttalte!behov!for!ekstern!kartlegging!av!
overnevnte!forhold!jobbet!prosjektgruppen!fram!et!fagkonsept!for!arbeidsevnekartlegging.!!

!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

2!
!

!!

Konseptet!for!arbeidsevnekartleggingen!er!todelt:!

• En!profesjonell!samtale!med!en!samtalestruktur!som!omfatter!24!timers!menneskets!

funksjoner,!arenaer!og!gjøremål.!

• En!praktisk!arbeidsutprøving!av!arbeidsrettede!ferdigheter!

I!samme!periode!innledet!vi!et!samarbeid!med!Prosjektsamordning!i!Sverige.!Denne!

bedriften!hadde!utviklet!en!dataløsning!hvor!våre!faglig!og!tekniske!behov!ble!ivaretatt.!

Våren!2009!var!samtaleverktøyet!klart,!og!8!instruktører!kunne!tilby!kurs!til!Vekstbedriftene.!

Det!har!fra!starten!av!vært!et!mål!at!opplæringen!og!innholdet!i!verktøyet!skal!være!

dynamisk!og!kunne!tilpasses!føringene!i!forskrifter,!utfyllende!regler!og!kravspesifikasjonen!
fra!NAV!

Vi!har!instruktørsamlinger!en!til!to!ganger!i!året!med!tema!og!oppdatering!av!

samtaleverktøyet.!I!tillegg!arrangerer!vi!hvert!år,!i!forbindelse!med!fagkonferansen,!en!
utredersamling!hvor!vi!har!faglig!fordypning!og!erfaringsutveksling.!!

Det!er!i!dag!80!bedrifter!og!ca.!200!utredere!som!har!ROSNsamtalen!som!et!av!sine!

kartleggingsverktøy.!ASVL!er!opptatt!av!gjennom!sin!fagutvikling!at!bedriftene!har!en!bred,!

sammensatt!og!stor!verktøykasse!som!inneholder!metoder!og!verktøy!tilpasset!de!brukerne!

som!henvises!til!bedriftene.!ROSNsamtalen!er!ett!avverktøyene.!

!

Mars!2013!

!

!

!

!

!

!

!
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Vedlegg 2: ROS RAPPORT  

 
 
 

        

     
 
ASVL : Kristian Augusts gate 3, 0164 OSLO,    
Tlf: 22 03 30 50, e-post: firma@asvl.no,    
Nettside: http://www.asvl.no,   
 

 

 

 
ROS RAPPORT 

 
 
 
 
En Arbeidsevnekartlegging består av en strukturert samtale, og ved behov en 
tidsbegrenset praktisk arbeidsutprøving. ROS samtalen er omfattende og 
inkluderer alle livets områder som kan påvirke en persons arbeidsevne. 
Arbeidspraksisen vil gi indikatorer på en persons funksjon innenfor ett definert 
arbeidsområde.  
 
Målet med en ROS samtale er å gi en grundig beskrivelse av en persons 
ressurser og muligheter, ønsker og interesser. Hensikten er å synliggjøre 
forholdet mellom personens ressurser og muligheter med forventninger i 
arbeidslivet. 
 
En ROS rapport er bygd opp etter en fast struktur. Førstesiden i rapporten 
inneholder de formelle personopplysninger. På side 2 innleder rapporten med 
et kort sammendrag av samtalen. Videre beskrives helhetlig personens egen 
opplevelse av livssituasjon, ressurser og forventninger til arbeidslivet. Utredere i 
ROS er nøytrale personer som samler sammen informasjon, sammenstiller og 
viser hvordan elementer i en persons liv påvirker arbeidsevnen. 
 
Rapporten avsluttes med utreders vurdering av arbeidsevne og forslag til tiltak 
for veien videre. På den måten kan personen selv, arbeidsgiver, lege eller 
andre offentlige personer få frem verdifull informasjon enten personen skal 
etablere seg i arbeidsmarkedet for første gang, returnere tilbake til arbeidslivet 
etter ett opphold, eller er på vei mot en ny jobb. 
 
En ROS samtale kan være med å bidra til at veien videre blir så kort og riktig 
som mulig.      
 
24.04.2013 
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Vedlegg 3: Lysbilder fra ASVLs presentasjoner «En presentasjon av  
         ROS» og «Kursdag 1».   

 
 Lysbilde 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  Lysbilde 2 
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 Lysbilde 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Lysbilde 4 
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 Lysbilde 5 
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Vedlegg 4: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt om ROS-samtalen 
 
 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt om ROS-samtalen  
 
Bakgrunn og formål 
Dette forskningsprosjektet er en del av min statsviterutdanning som jeg tar ved Universitetet i 
Nordland. Statsvitenskap er det vitenskapelige studiet av politikk, og gjennom dette 
forskningsprosjektet er jeg interessert i å studere brukermedvirkning som er et viktig aspekt 
ved den norske velferdspolitikken. Konkret er formålet med prosjektet å undersøke 
brukermedvirkningsaspektet i forbindelse med ROS-samtalen og om dette er et 
kartleggingsverktøy som ivaretar brukermedvirkning.  Prosjektet skal ferdigstilles og leveres i 
form av en mastergradsoppgave innen den 15.februar 2016. 
 
 
Hvem deltar i prosjektet? 
De som får forespørsel om å delta i dette prosjektet tilhører en av følgende kategorier: 
 

− Brukere som har vært inne til arbeidsevnekartlegging i løpet av de siste 6 mnd 
− Sertifiserte ROS-utredere som foretar arbeidsevnekartlegginger på oppdrag fra Nav 
− Nav-veiledere som bestiller arbeidsevnekartlegginger fra en ekstern tiltaksarrangør  

 
Hva innebærer din deltakelse i studien? 

− At du stiller til et intervju med meg i løpet av våren 2015, fortrinnsvis i løpet av uke 
19, men her er det mulig å være fleksibel i forhold til  hva som passer for den enkelte. 

 
− At du selv får velge hvor og når du vil at intervjuet skal finne sted. Jeg vil forslå 

nøytrale møtesteder (bibliotek, kafe), men det er også fullt mulig å gjennomføre 
intervjuet hjemme hos deg selv eller ved egen arbeidsplass slik at du slipper utgifter til 
reise.  

 
− Under intervjuet vil jeg benytte meg av en lydopptaker. Ved prosjektets slutt (februar 

2016) vil alle lydopptak bli slettet.  
 

− Dataene som blir samlet inn gjennom vårt intervju vil bli konfidensielt behandlet, og 
jeg vil gjennom hele prosjektets gang forholde meg til de gjeldende regler og lovverk 
om er fastsatt. Dette innebærer at jeg blant annet ikke vil oppgi personopplysninger 
som kan identifisere deg for de som leser forskningsprosjektet, jeg vil for eksempel 
skjule din identitet bak et fiktivt navn slik at andre kan få nytte av eventuelle funn i 
undersøkelsen uten at de vet hvem du er.  
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− Deltakelse er frivillig og dersom du på noe som helst tidspunkt ikke lenger ønsker å 
delta i forskningsprosjektet er det helt greit å trekke seg. Dette vil ikke få noen 
konsekvenser for deg.  
 

− Den informasjonen som kommer frem i løpet av intervjuet vil ikke bli brukt av meg til 
noen andre formål enn til akkurat dette forskningsprosjektet, verken nå eller i 
fremtiden.  

 
− Dersom du er en bruker som ønsker å delta i forskningsprosjektet vil din deltakelse 

ikke ha noe å si for din sak ved ditt NAV kontor eller i forhold til din relasjon til 
Solstein. Dette innebærer også at ingen opplysninger som gis under intervjuet vil ha 
noen innvirkning å si for din sak hos enten NAV eller Solstein, verken nå eller i 
fremtiden.  

 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert, og det er kun jeg som 
vil ha tilgang til opplysninger som kan knyttes direkte til deg. Det er viktig å påpeke at jeg i 
forbindelse med dette forskingsprosjektet gjennom min rolle som forsker vil ha taushetsplikt 
overfor deg som deltaker. Jeg kan ikke fortelle til andre hva som blir sagt under intervjuet, 
heller ikke avsløre overfor deg hva andre deltakere har sagt. Ved prosjektets slutt (februar 
2016) vil alle opplysninger, inkludert transkriberte intervjuer bli makulert, og lydopptak vil 
bli slettet.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
grunn. Dersom du trekker deg vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
 
 
Forskningsprosjektet er meldt til og godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
Dersom du har spørsmål om forskningsprosjektet så ta gjerne kontakt med meg, Ellinor Bru, 
enten på telefon 95170138 eller e-post: ellinor.bru@gmail.com. Eventuelt kan min veileder 
Jill Beth Otterlei kontaktes på telefon  75 51 73 46 eller e-post: Jill.Beth.Otterlei@uin.no  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Jeg har lest og forstått informasjonen ovenfor og gir mitt samtykke til å delta i 
forskningsprosjektet.  
 
 
_______ _____________    _____________________________________________ 
Dato  Sted    Underskrift 
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Vedlegg 5: Intervjuguide 
  
 

Informasjon/gjennomgang før intervjuet  
⎯ Formålet med forskningsprosjektet  

⎯ Frivillig deltakelse, lov å trekke seg, jeg har taushetsplikt 

⎯ Bruk av lydopptaker 

⎯ Vi har god tid, lurer du på noe eller dersom det er noen spørsmål du vil jeg skal gjenta eller 

utdype er det bare og spørre underveis  

⎯ Ferdigstilling av forskningsprosjektet innen den 15.februar 2016 

⎯ Er det noe du lurer på før vi begynner? 

 

 

Innledende spørsmål 
 

Bruker:  

⎯ Bakgrunn for arbeidsevnekartleggingen, 

⎯ Når fant arbeidsevnekartleggingen sted, over hvor lang tid. Med mer.  

 

Ros-utreder  

⎯ Utdanning, ansettelsesforhold hos Solstein 

⎯ Hvor lenge har du arbeidet som ROS-utreder? Når tok du kurset for å bli sertifisert ROS-

utreder? 

⎯ Har du deltatt på oppfriskningskurs/seminarer etter at du tok ROS-kurset? 

 

Nav-veileder 

⎯ Utdanning, ansettelsesforhold hos NAV Karmøy, arbeidsområde, med mer  

 

 

 

Begrepsforståelse  
⎯ Hva betyr ordet brukermedvirkning for deg? Hva forbinder du med dette begrepet? 

⎯ Har du noen formening om hva som IKKE er brukermedvirkning? Hva vil du for eksempel si 

er det stikk motsatte av brukermedvirkning? 
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Opplevelser med ROS-samtalen  
 

Bruker 

⎯ Info om Figur 1 !  Tenk tilbake på når du var inne til arbeidsevnekartlegging, hvilken 

kategori vil du si er den som best beskriver det forholdet som var mellom deg og din ROS-

utreder ved Solstein? 

o Kan du begrunne hvorfor du har valgt akkurat denne kategorien? 

⎯ Følte du at din forståelse av egen situasjon ble tatt på alvor av ROS-utreder ? 

⎯ Vil du si at du fikk muligheten til å redegjøre for dine egne ønsker, mål og behov for tiltak i 

ROS-samtalen? 

⎯  Oppfattet du det som at ROS-samtalen gir utrederen rom for skjønn? 

⎯ Stolte du på at ROS-utreder hadde den nødvendige kompetansen for å kunne bruke skjønn 

når han eller hun kartla din arbeidsevne? 

⎯ Var du enig eller uenig med utreders kartlegging av din arbeidsevne og de behov for tiltak 

som ble beskrevet i ROS-rapporten? 

⎯  Fikk du inntrykk av at din ROS-utreder hadde den nødvendige kompetansen for å kunne 

ivareta din medvirkning mens du var inne til kartlegging? 

 

”På en skala fra 1-10, i hvor 1 står for ”i veldig liten grad” og 10 står for ”i veldig stor grad”, i hvor 

stor grad vil du si at…” 

⎯ Din ROS-utreder virket interessert i å se tingene fra ditt ståsted med dine «øyne»? 

⎯ Du fikk mulighet til å fremme dine egne synspunkter? 

⎯ Du hadde en god dialog din ROS-utreder? 

⎯ Alt i alt, på en skala fra 1-10, hvordan opplevde du arbeidsevnekartleggingen i forhold til 

dine muligheter for medvirkning? 

o Hva mener du eventuelt må til/forbedres for at du skulle gitt en høyre score? 

 

ROS-utreder  

⎯ Info om Figur 1 !  Basert på egne erfaringer, hvilken kategori vil du si er den som best 

beskriver forholdet mellom deg og brukerne du kartlegger?  

o Kan du begrunne hvorfor du har valgt akkurat denne kategorien? 

⎯ Vil du si at ROS-samtalen vektlegger at brukers forståelse av egen situasjon skal bli tatt på 

alvor?  
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⎯ Basert på dine egne erfaringer, vil du si at bruker i ROS-samtalen får mulighet til å redegjøre 

for egne ønsker, mål og behov for tiltak? 

⎯ Oppfatter du det som at ROS-samtalen gir deg som ROS-utreder rom for skjønn? 

⎯ Har du noen gang som ROS-utreder opplevd det som utfordrende å benytte skjønn, dvs. å 

foreta skjønnsmessige vurderinger? 

⎯ Føler du selv at din skjønnsvurdering av bruker stemmer overens med hvordan brukeren selv 

oppfatter sin egen arbeidsevne og forstår sin egen situasjon? 

⎯ Har du noen gang opplevd at brukeren er uenig i det som står i ROS-rapporten? 

⎯ Føler du at ROS-kurset gav deg den kompetansen som kreves for å kunne ivareta det 

brukermedvirkningsaspektet som ligger implisitt i ROS-samtalen? 

 

”På en skala fra 1-10, i hvor 1 står for ”i veldig liten grad” og 10 står for ”i veldig stor grad”, i hvor 

stor grad vil du si at…” 

⎯ ROS-samtalen vektlegger at du som ROS-utreder skal se ting fra brukerens ståsted med 

brukerens «øyne»? 

⎯ ROS-samtalen gjør det mulig for brukeren og fremme sine egne synspunkter? 

⎯ ROS-samtalen gjør det mulig for deg å ha en god dialog med brukeren? 

⎯ Alt i alt, på en skala fra 1-10, i hvor stor grad vil du si at ROS-samtalen ivaretar 

brukermedvirkning? 

o Hva mener du eventuelt må til/forbedres for at du skulle gitt en høyre score? 

 

Nav-veileder  

⎯ Har du inntrykk av at brukers forståelse av egen situasjon blir tatt på alvor av ROS-utreder? 

⎯ Basert på dine egne erfaringer,  vil du si at bruker i ROS-samtalen får mulighet til å redegjøre 

for egne ønsker, mål og behov for tiltak? 

⎯ Oppfatter du det som at ROS-samtalen gir ROS-utrederen rom for skjønn? 

⎯ Er du av den oppfatning av at ROS-utreder har den kompetansen som kreves for å benytte 

skjønn på en slik måte at kartleggingen av brukeren stemmer overens med hvordan brukeren 

selv oppfatter sin egen arbeidsevne? 

⎯ Har du noen gang fått tilbakemeldinger fra brukere som har vært inne til 

arbeidsevnekartlegging på at de har vært uenige i endelig ROS-rapport? 

⎯ Basert på egne erfaringer, har du inntrykk av at ROS-utreder har tilstrekkelig kompetanse til 

å ivareta brukermedvirkning? 
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”På en skala fra 1-10, i hvor 1 står for ”i veldig liten grad” og 10 står for ”i veldig stor grad”, i hvor 

stor grad vil du si at…” 

⎯ ROS-vektlegger at ROS-utreder skal se ting fra brukers ståsted med brukers «øyne»? 

⎯ ROS-samtalen gjør det mulig for brukeren og fremme sine egne synspunkter? 

⎯ ROS-samtalen legger til rette for og muliggjør en god dialog mellom bruker og utreder? 

⎯ Alt i alt, på en skala fra 1-10, i hvor stor grad vil du si at ROS-samtalen ivaretar 

brukermedvirkning? 

o Hva mener du eventuelt må til/forbedres for at du skulle gitt en høyre score? 

 

 

Avsluttende spørsmål 
⎯ Har du lyst til å lytte til båndet? 

⎯ Er det noen utsagn eller deler av intervjuet som du vil at jeg skal utelate? 

⎯ Fant du noen av spørsmålene jeg stilte ubehagelige og som jeg ikke burde ha stilt? 

Er det noe av det vi har pratet om som du har noen mer å si om? Er det eventuelt noe mer du 

vil tilføye før vi avslutter intervjuet? 

 

Tusen takk for din deltakelse! 
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Vedlegg 6: ASVL-stipend til masterstudenter  

 
 

                                                                                                                                       

ASVL-stipend til masterstudenter 

Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene (ASVL) ønsker å stimulere flere masterstudenter til å 

skrive oppgaver relatert til vekst- og attføringsbransjen. I den forbindelse lyser vi ut stipender for 

2013. Stipender vil kunne gis til heltidsstudenter som skriver masteroppgave med et tema som ASVL 

anser for relevant. I utgangspunktet kan studenter fra alle undervisningssteder søke. 

Hensikt og aktuelle tema 

Bakgrunnen for stipendordningen er at ASVL ønsker mer faglig oppmerksomhet rettet mot tema og 

problemstillinger som angår vekstbedriftenes ansatte og brukere. Masterarbeider knyttet til vekst- og 

attføringsbransjens rammevilkår, metoder og erfaringer er mangelvare, og det er et mål at 

studentenes oppgaver skal bidra både til dokumentasjon og diskusjon på dette området. 

Oppgaven kan trekke både på kvalitative og kvantitative data. Om mulig kan ASVL være behjelpelig 

med kontakt mot bedrifter som kan være aktuelle for datainnsamling.  

Problemstilling 
Den konkrete problemstillingen utformes i samarbeid med veilederen på undervisningsstedet. ASVL 

kan kontaktes for drøfting av problemstillinger. Det er uansett en forutsetning at problemstillingen er 

mer eller mindre endelig utformet når søknaden sendes inn. 

Stipendets størrelse 

ASVL tildeler stipend til opp til seks studenter, forutsatt at de søknadene som kommer inn, anses å 

være relevante nok. Hvert stipend er på kr 20.000. 10.000 kr utbetales ved prosjektets begynnelse, 

10.000 kr utbetales når oppgaven er levert og bestått. Søknader vurderes fortløpende gjennom året. 

Siste frist for å levere søknad er 1. desember 2014. 

Krav 

Følgende krav ligger til grunn for en eventuell tildeling: 

x Oppgaven må fullføres og bestås. Dersom oppgaven ikke blir fullført, eller ikke blir bestått, vil 

ASVL ikke utbetale andre del av stipendet.  

x ASVL ønsker en oppsummering/omtale av masterarbeidet til publisering på vår nettside 

asvl.no. 

x ASVL ønsker at søker skriver en artikkel eller kronikk basert på oppgaven. 

x ASVL forbeholder seg retten til å publisere hele eller deler av oppgaven på asvl.no etter 

sensur. 

x ASVL kan kreve at masteroppgaven, tema og dens funn blir presentert i form av et foredrag 

eller lignende på et av våre arrangementer (som regel konferanser for medlemsbedriftene) 
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Vedlegg 7: Forslag til masteroppgave  
 

 


