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ABSTRACT 

 

This thesis is the final assignment for the Master of Social Work at Aalborg University.  

In the thesis, we aim to look at the importance of peer support for the experience of 

recognition and the empowerment process for mentally vulnerable members of the Network 

Thorvaldsen (NT).  

We have made a qualitative examination of NT because it is a member-controlled network 

location for mentally vulnerable people in Copenhagen and Frederiksberg. In NT, the members 

work with activities that mostly include music and radio, and many of the 120 members are 

active in the work with projects that NT launches and by the spread of knowledge about 

mentally vulnerability and empowerment.  

We have achieved firsthand knowledge from interviews from five members and by observing 

other members who participated in the NT activities. In addition, we have interviewed two 

semi-professionals who are hired as part time employees for NT to secure administrative tasks 

and activities there. It is important for NT that there are no occupational professionals, who 

set the direction and meet the members with a “paid kind of kindness” as one of the members 

said during the gathering of the empirical data.  

The word peer support is used in an informal way in NT and is not guided by the fact that you 

have to have an education to become peer support. In contrast, the members make their own 

experiences within the vulnerability and psychological field and thus give support to other 

members and maintain their own empowerment process.  

We have had access to NT more or less as much as we wanted to and had to be there under 

the same terms as the members. The members are not forced to be in NT, and we have 

therefore not been able to control the number of members in NT during our observations.   
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In terms of the informant interviews, we have made arrangements with the affected before 

the interviews, while we during the other days observing have shown up without concrete 

agreements.  

NT has a function for the members, where some use it as a “home away from home” and 

others use it as a staging between discharges from psychological departments and their 

homes. In NT, the members can come without having an agenda and meet people who are in 

similar positions.  

The theoretical frame for this thesis is the critical theory and Axel Honneth’s recognition 

concept combined with the empowerment concept that was especially used by Paulo Freire. 

Søren Juul and Peter Høilunds “Udkast til en normativ teori for socialt arbejde“ and 

”Anderkendelse og dømmekraft” enlighten the social work.  

The study design is qualitative interviews and observational studies where some of the NT 

members have been the focal point of our empirical and subsequent analysis.  

Our results show that it is very important for the informants’ empowerment process and 

further life to be met with recognition and be able to meet people in the same position in an 

informal environment and thereby get strengthened. For the members, it is an experience of 

recognition and safety to come in NT and it also creates some kind of obligation for the 

members. For the informants, it is an experience of empowerment and recognition to be met 

and listened to equally. This means that many members of NT get the strength to work for 

mentally vulnerable people’s opportunities in the society and serve as informal peer support 

for each other.  

Key words: Peer support, empowerment, recognition, Honneth, Freire, social work, member-

control. 

  

English title:  An empirical study of peer support in the Network Thorvaldsen. 
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    TAK  

 

Vi vil gerne rette en særlig tak til Netværkstedet Thorvaldsen (herefter NT), for at give os så 

frie rammer som specialesamarbejdspartner. Vi har mødt nogle inspirerende og engagerede 

brugere og ansatte i NT. Det er vores håb, at vi ved at bruge jeres erfaringer, kan vi være 

bare en smule medvirkende til at skabe mere viden om, hvordan man kan komme styrket 

videre med psykisk sårbarhed. 

 

PROLOG 

       

Da vi påbegyndte vores kandidatuddannelse i Socialt Arbejde var målet at erhverve os ny 

viden omkring det sociale arbejds teoretiske felt for endeligt at udmunde i et speciale, hvor 

vi får ”lejlighed til at demonstrere evne til at beskrive, analysere og bearbejde komplekse 

problemstillinger i socialt arbejde.1   

 

Det kan være vanskeligt at løsrive sig fra den praksis, som vi har fungeret i inden uddannelsens 

start. Det har været et springbræt for i højere grad end før at kunne gå ud i praksis og søge en 

stilling, hvor vi kan medtage og anvende de teoretiske og empiriske problemstillinger, som vi 

har mødt gennem uddannelsen og specialeforløbet.  

Dette speciales omdrejningspunkt er et socialt netværksted for psyksisk sårbare voksne i 

København/Frederiksberg. Her er det sociale arbejde omhandlende brugerstyring og 

styrkelse af den enkelte ved at have lignende erfaringer med de andre brugere. Det er hvad 

                                                        

 

 

1 (http://www.socialkandidat.samf.aau.dk/digitalAssets/254/254261_modul-4.pdf)  

http://www.socialkandidat.samf.aau.dk/digitalAssets/254/254261_modul-4.pdf
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der benævnes brugerstøtte eller på nudansk ”peer-støtte”, hvilket er det navn vi anvender 

gennem specialet. De levede erfaringer finder vi interessante da der kan ligge en nøgle til, 

hvad socialt arbejdes omdrejningspunkt bør være. Vi er ikke naive og forestiller os, at vores 

speciales undersøgelse kan overføres til andet socialt arbejde i en liniær proces, men med 

tilgangene og tænkningen håber vi, at vi kan virke til inspiration til videre arbejde med 

psyksisk sårbare for os selv og andre, der læser specialet.   
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KAPITEL 1 
INDLEDNING 

 

Vores indledende tanker om specialets omdrejningsspunkt er, at socialt arbejde er et bøjeligt 

begreb, som vi må forstå i den historiske og kulturelle kontekst det udføres i. Derfor er det 

interessant for os at bruge specialet til at undersøge, hvordan brugerperspektivet kan bidrage 

til det sociale arbejde med psykisk sårbare brugere.  

Her er brugernes erfaringer med peer-støtte som et betydningsfuldt element i deres 

empowerment- og anerkendelsesproces, centralt for os at undersøge. Vi ønsker via kvalitative 

studier at undersøge, hvad peer-støtte funktionen kan ift. brugerne. Specialets genstandsfelt 

vil blive undersøgt via litteratur om peer-støtte, samt kvalitative observationsstudier og 

interviews omhandlende en konkret socialfaglig indsats, som allerede benytter sig af peer-

støtte til at underbygge brugernes empowerment proces. Vi er særligt optagede af at 

undersøge, hvilken betydning peer-støtte kan have for den psykisk sårbare bruger.    

Det førte til, at vores forståelsesramme for vores speciale vil være et kritisk perspektiv, med 

nøgleord som sociale patologier og dertil følgende krænkelser af brugerne. Derudover er det 

sociale arbejde i et kritisk perspektiv optaget af, hvordan man kan forbedre udsatte individer 

og gruppers position (Hutchinson & Oltedal, 2006, s. 187).   

Det fører os til at præsentere, hvad peer-støtte begrebet omhandler. 

PEER-STØTTE SOM BEGREB  

For at indkredse begrebet beskriver vi kort de store nationale projekter og indsatser med peer-

støtte funktionen.  

Peer betyder ligemand og er en relation mellem personer med lignende erfaringer eller 

baggrund. Tanken er, at der potentielt via denne konstellation opstår tillid versus en mere 

hierarkisk møde og relation til en fagprofessionel. Begrebet er i litteraturen blevet brugt 

indenfor arbejdet med at skabe (mere) lighed i sundhed, netværk, lokalmiljø indsatser samt 
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brobyggende indsatser typisk med en partipatorisk tilgang at man har psykiatrien som 

fællesnævner. Endeligt viser megen af litteraturen også at de organisatoriske rammer bør 

være fleksible efter behovet hos peer-støtte indsatsen der foretages, for at få mest muligt 

udbytte af denne tilgang (Ahlmark, Norrhäll, Hartvig Jensen & Dindler, 2016, s.4).    

På nationaltplan ansætter Region Hovedstadens Psykiatri, som en del af Satspuljeprojektet 

”Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser” 

12 peer-støtte medarbejdere over projektets treårige periode til, at hjælpe andre borgere 

med psykiske vanskeligheder i at komme sig. I 2018 skal projektet have udviklet og afprøvet 

brugbare modeller for uddannelse og ansættelse af peer-støttemedarbejdere i kommuner og 

regioner. En af forhåbninger med peer-støtte ansættelser er færre psykiatriske indlæggelser. 

2  

Det er ikke nyskabende at ansætte personer, som selv har haft problemer inde på livet. Men 

det nye er, at det sker i en formaliseret form og, at man direkte efterspørger personer med 

livserfaringer på et specifikt område. Vi ønsker i dette speciale at belyse, hvad gør peer-støtte 

funktionen helt særlig? ”Peer-støttens styrke og kompetence er at bidrage med den viden, og 

de erfaringer, som de har opnået gennem et forløb med psykisk sårbarhed, herunder at 

anvende denne viden, i forhold til borgere og professionelle” (Socialstyrelsen, 2016, s. 6).     

Forskning viser at peer-støtte funktionen bidrager med:    

 Øget trivsel, styrkelse af socialt netværk    

 Reduktion i indlæggelsesgrad og varighed    

 Reduktion af misbrug    

 Oplevelse af tilhørsforhold i lokalsamfundet    

                                                        

 

 

2  peerstoette.dk/peer-stoette-i-region-hovedstaden-en-vej-til-recovery/ 
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 Øget oplevelse af håb, og øget oplevelse af magt over egen situation (Socialstyrelsen, 

2016, s. 6).   

Peer-støtte funktionen kan både fungerer som formaliseret, som det eksempelvis ses hos det 

Region H hvor peer-støtte medarbejderen får officiel uddannelse og bliver ansat i psykiatriske 

tilbud på løn – eller hvor peer-støtte funktionen er uformel, men opstår i mødet mellem de 

forskellige brugere af et netværksted (Socialstyrelsen, 2016, s. 6).   

Region H definerer peer-støtte således:   

”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der 

forbindes af fælles erfaringer i livet i denne sammenhæng erfaringer med psykiske 

vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.”3  

     INDKREDSNING AF PEER-STØTTE BEGREBET 

Overordnet set opdeles peer-støtte ud fra graden af professionel støtte eller træning og/eller 

graden af udbredelse i lokalområdet. I Ahlmark et al. adskilles peer-støtte begrebsmæssigt 

som lægmands-peer, naturlig hjælper og mentor (Ahlmark et al, 2016, s. 7-10).  

I vores speciale gør vi brug af peer-støtte begrebet som mentor og erfaringsdeler for personer, 

der har samme eller lignende tilstand lidelse og erfaringer.  

Peer mentoren er modsat den uddannet social- eller sundhedsfaglig lægmands-peer, som er 

pålagt et professionsfagligt ansvar, en peer mentor, der tilbyder at give information og 

opfordrer andre til at arbejde med deres sundhed ud egne erfaringer. Tanken er, at ved at 

bruge egen erfaring og empati vil dette fremme modtagerens måde at håndtere egen 

sårbarhed eller sygdom på og styrke modtagernes håndtering af den problematik, de oplever. 

                                                        

 

 

3   peerstoette.dk/peer-stoette-i-region-hovedstaden-en-vej-til-recovery/  
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VORES VALG AF EMNE OG EMPIRISK SAMARBEJDSPARTNER 

I vores speciale tager vi udgangspunkt i peer-støtte arbejdet hos Netværkstedet 

Thorvaldsen.  Vi beskriver det nærmere i afsnittet om vores selektionskriterier, men vil her 

kort nævne, at valget på NT som empirisk samarbejdspartner er grundet deres valg af 

brugerstyring som tilgang. Deres egen fortælling omkring denne hundrede procent 

brugerstyring gjorde, at NT var en særlig interessant ift. at undersøge peer-støtte, da vores 

vægtning er på brugerne.    

Vi har i tidligere projektopgaver beskæftiget os med udsatte grupper som hjemløse, psykisk 

sårbare og misbrugere. Derudover er vores arbejdsfelt ved siden af studiet også indenfor 

udsatte- og psykiatriske området. Her har vi i relationen med de psykisk sårbare brugere 

gentagne gange oplevet, at anerkendelsen for dem, ofte lå i at blive taget med på råd så vidt 

muligt og blive betragtet som ligeværdig medspiller i deres egen proces for at få det 

bedre.  Chancen for at få førstehåndsviden og adgang til brugerne i et sådant omfang 

påvirkede os til, at have fokus på brugerne og deres indbyrdes peer relation i stedet for 

professionelle.        

NT er et brugerstyret socialpsykiatrisk netværksted på Frederiksberg. De beskriver selv deres 

opgave således:  

”Vi er et brugerstyret aktivitetssted på Frederiksberg for udvikling af psykosocial recovery. Du 

kan sagtens benytte stedet, selvom du ikke bor på Frederiksberg. Vores aktiviteter er bl.a. at 

formidle erfaringer med brugerstyrede projekter og at stille lokaler til rådighed for frivilligt 

psykosocialt netværksarbejde. Netværkstedet medvirker også til kompetenceudvikling i 

brugerstyrede projekter, hvor det er kvalificerede brugere, der er formidlere”.4 

NT har ca. 120 medlemmer, en bestyrelse og 5 deltidsansatte, der understøtter de 

brugerstyrede aktiviteter og tiltag, som er igangsat for at styrke og understøtte brugernes 

                                                        

 

 

4 https://www.thorvaldsen.dk/  

https://www.thorvaldsen.dk/
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udvikling og autonomi. NT har ikke som formål at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet, men  

socialt netværk, mening med tilværelsen og give ansvar til tidligere brugere af psykiatrien.   

     VORES FORFORSTÅELSER       

NT er, efter eget udsagn, et specielt sted med hundrede procent brugerstyring uden 

fagprofessionelle tilknyttet. Dette gør os optagede af, at få adgang til brugernes egne udsagn 

om, hvad NT har af betydning for dem.   

Brugerne af NT er psyksisk sårbare voksne, der i de allerfleste tilfælde har deres egen bopæl. 

Vi har en forforståelse om, at det i sig selv kan skabe en oplevelse af anerkendelse hos 

brugerne at kunne møde op i NT, som de er. Det har dog også betydning, at NT er et frivilligt 

tilbud og der ikke er mødepligt eller bliver dokumenteret hvorvidt en bruger har været i NT 

den pågældende dag. Dette skaber naturligvis et grundlag for, at man vil kunne sige, at NT 

virker, da brugerne ellers bare bliver væk, eller anvender et andet tilbud.  

Vi har en forestilling om, at kunne komme den uformelle form for peer-støtte nærmere ved 

den adgang vi har fået til førstehåndsfortællinger fra brugerne.   

Brugerne har bl.a. via NT fået en stemme til at kæmpe for at sikre deres grundlæggende 

rettigheder som borgere. Således håber vi, at gøre nogle fund i vores speciale om, hvordan 

brugerne oplever at blive anerkendt som aktiv medproducent i sit eget liv. Vi forventer ikke at 

se, at anerkendelsen i sig selv kan afjælpe det at have en psyksisk sårbarhed. Dog forestiller vi 

os, at nogle mulige fund vil kunne pege på, at de relationer der er muligheder for at have og 

etablere i NT kan være med til at sikre den enkeltes empowerment proces.   

Da vi netop erkender, at der ikke findes ét svar på hvad peer-støtte kan ift. anerkendelse og 

oplevelsen af empowerment, betrager vi mere vores empiriske fund i NT som normative 

udsagn og nedlag i praksis om, hvordan ”bør være” set i NTs kontekst.  

Det er derfor vores ønske for nærværende speciale at undersøge, hvilken indvirkning 

rammerne i NT har for peer-støtte funktionens betydning for brugernes anerkendelses- og 

empowerment proces. I tråd med den kritiske teoris erkendelsesinteresser, betragter vi alles 

udsagn som gyldige og af betydning. Da vi har adgang til førstehåndsviden fra brugerne i NT, 

ser vi det som en mulighed for at fortolke vores valgte begreber som peer-støtte, 
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anerkendelse og empowerment til at forstå det sociale arbejde i NT. Dette fører os frem til 

følgende problemformulering for specialets omdrejsningspunkt:   

 

PROBLEMFORMULERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilken betydning har det for brugerne at deltage i peer-støtte 

indsatsen i Netværkstedet Thorvaldsen, og hvordan kan det anskues i 

et empowerment- og anerkendelses perspektiv? 
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KAPITEL 2 
LÆSEVEJLEDNING 

     

     Specialet strukturer er følgende:  

I kapitel 1, indledning, introducerer vi vores speciales omdrejningspunkt, peer-støtte. Her 

indkredser vi peer-støtte som begreb, samt udvalgte danske igangværende projekter med 

peer-støtte, som beskriver forskellige typer af peer. Endeligt tydeliggøre vi vores valgte 

indgangsvinkel til peer-støtte inden vores problemformulering.  

I herværende kapitel er læsevejledningen til at skabe overblik over specialet. I samme kapitel 

ligger problemfeltet, hvor vi beskriver vores motivation for at vælge peer-støtte og 

præsenterer udvalgte teoretiske begreber, som vi anvender til at belyse det sociale arbejde i 

Netværkstedet Thorvaldsen. Endeligt præsenterer vi Netværkstedet Thorvaldsen. 

I kapitel 3 redegør vi for vores videnskabsteoretiske valg og ståsteder i specialet.  

I kapitel 4 har vi vores metodeafsnit, hvor vi præsenterer vores proces med indsamling af 

empiri, selekionskriterier, vores metodevalg, samt overvejelser om analysestrategi og 

kvalitetsikring 

I kapitel 5 redegør vi for de udvalgte teorier vi har valgt at benytte i specialet, herunder Axel 

Honnehts Anerkendelseteori med de dertil tre sfære og tre typer for krænkelser. I forlængelse 

med dette har vi valgt at benytte Søren Juul og Peter Høilunds Anerkendelse og dømmekraft i 

det sociale arbejde, som suppleringsteori til hvordan man yder godt socialt arbejde.  Til sidst 

har vi valgt at inddrage empowermentsperspektivet og herunder Paulo Freire.  

I kapitel 6 er vores to analysedele omhandlende en analyse af den indsamlede empiri.  

I kapitel 7 er vores konklusion af vores analyse.  

I kapitel 8 er diskussion af specialets fund.  
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PROBLEMFELT 

 

RAMMERNE FOR DET SOCIALE ARBEJDE          

Vi har valgt at betragte vores speciale og empiri ud fra et kritisk perspektiv, da denne tilgang  

medtænker de patologiske barrierer,  man som borger møder i det omkringliggende samfund. 

Dette perspektiv er optaget af, hvordan samfundet fungerer og hvilke faktorer, som medvirker 

til at skabe ulighed, tvang og undertrykkelse. Dersuden er opmærksomheden retten mod, 

hvordan svage individer og gruppers position i samfundet forbedres (Hutchinson & Oltedal, 

2006, s.187).  

Dette afføder behovet for at indkredse, hvad en metode i socialt arbejde er og nuancerer synet 

på arbejdet ved at skelne professionelt arbejde fra ikke fagprofessionelt socialt arbejde. 

Ved en gennemgang af teorier om socialt arbejde gennem tiderne står det klart, at konteksten 

for rammen for arbejdets udførelse og målet med arbejdet er retningsgivende for hvordan det 

sociale arbejde i praksis udformer sig. Metoden til ”best practise” er der ikke enighed om og 

professionelt socialt arbejde søges derfor defineret ud fra betingelserne om, at metoden kan 

afgrænses og testes. Sociale problemer og socialt arbejde er kompleks og dermed ikke så let 

at afgrænse ift. at komme med simple årsagsforklaringer for problemets opståen. Sociale 

problemer er med Kathrine Krogstrups ord ”vilde problemer”, da de kontra ”tamme 

problemer” ikke er nemme at definere og afgrænse og der ikke er klare kriterier for den bedste 

løsning. Vilde problemer kræver derimod inddragelse af mange variabler i løsningen og 

konteksten har ligeså indflydelse på valget af indsats (Kropstrup, 2003, s. 18).   

I Danmark søgte man fra 1960´erne efter en konsensus og afgrænsning af metoder i socialt 

arbejde og senere opstod der krav om muligheder for efterprøvning og evidens for, at 

resultaterne opnås og derved også krav om evidens for metoden i det sociale arbejde. Det er 

vanskeligt at måle og veje borgeres udsagn, hvorimod det er nemmere at styre efter rammer, 

mål og evidens (Thorsager, Børjesson, Christensen & Pihl, 2007, s. 18).  
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For at forstå socialt arbejde og forsøge at afgrænse i vores speciale, er det derfor et parameter 

at se på konteksten, for hvor mødet med brugeren sker. Der er et stort spænd af varianter af 

socialt arbejde fra det løsningsfokuserede sagsbehandlende arbejde til det mere 

håndgribelige og praktiske pædagogiske relationsarbejde. Det sociale arbejde påvirkes i et 

kritisk persektiv til en vis grad af de omkringliggende samfundsmæssige strukturer. 

Overordnet set er et samlende kriterie for teorier indenfor kritisk sociale arbejde, hvordan 

strukturer i samfundet påvirker det sociale på både mikro og mesoniveau. Endvidere vægtes 

det individuelle ansvar og muligheden for at erhverve sig autonomi og fjerne sig fra 

undertrykkelse af samfundets strukturer. Vejen dertil i det kritiske perspektiv er, at den 

enkelte selv tager del i og har interesse i egne indsatser (Healy, 2009, s. 228).  Det 

antiundertrykkende perspektiv er en af tilgangene i det kritiske perspektiv, hvor det sociale 

arbejde sigter mod en bevidstgørelse og deling af interne opelvelser af undertrykkelse brugere 

imellem. Brugerens egen stemme er det centrale for at identificere muligheder for ændringer 

til forbedring af selvtillid og autonomi (Healy, 2009, s. 225-252).  

Dette fører os til måden hvorpå NT vægter de ansattes personlige forudsætninger fremfor en 

formel socialfaglig uddannelse, hvilket påvirker udformningen og praksis af det sociale arbejde 

i NT, som vi vil afdække gennem specialet.  

 

Thorsager et al. beskriver med Bergmark og Lundströms ord en afgrænsing af metodisk socialt 

arbejde som skal det være formålsrettet, altså følge en plan for, hvordan og med hvilke midler 

målet skal nås samt være indrettet således, at fremgangsmåden kan gentages af andre.  For 

så vidt som fremgangsmåden skal kunne reproduceres af andre og ikke kun af 

socialarbejderen selv, er det endvidere nødvendigt, at den enkelte socialarbejder er i stand til 

at sætte ord på det, vedkommende gør. Det metodiske arbejde skal med andre ord også kunne 

verbaliseres. (Thorsager et al., 2007, s. 19-22). 

Endelig er der graden af indflydelse hos brugeren som et parameter hvorpå det sociale arbejde 

kan forstås, hvor NT vægter brugerstyring. 
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     HVAD ER DET PEER-STØTTE KAN 

Set ift. hvad den eksisterende forskning og erfaringsopsamlinger siger om peer-støtte, kan det 

i særdeleshed tilbyde brugere at møde dem med tillid i et system, hvor der ellers ofte er et 

magtforhold der er stærkt asymmetrisk. Det at blive mødt af en, der har lignende erfaringer 

med at være socialt udsat gør at man i større grad som bruger kan se, at man kan komme sig 

og blive empowered selvom man er psykisk sårbar. Reppers undersøgelser nævner i særlig 

grad det gensidige og kravløse i relationen, der afhængigt af typen af peer-støtte fremmer 

brugerens oplevelse af anerkendelse i højere grad end at en fagprofessionel kan. Det 

normative i peer-støtte er i den litteratur vi har læst, at brugerens stemme bør høres i højere 

grad og at dette også i et samfunds økonomisk perspektiv kan betale sig, da det har vist sig at 

brugerne bedre holder fast i deres empowerment proces ved at have en funktion for andre 

som peer mentor (Ahlmark et al., 2016).  

NTs måde at have fokus på det brugerstyrede er i tråd med Julie Repper, der har skrevet talrige 

artikler om peer-støtte. Her beskrives peer support - eller peer-støtte, således:    

“Offering and receiving help, based on shared understanding. Peer workers stand as a living 

testimony to the potential of everyone with mental health problems to recover and to 

contribute in a significant way to the services they receive. They demonstrate the role that 

services can play in this if they can make the right opportunities available. The employment of 

peer workers in itself therefore drives change towards more recovery-focused 

organisations” (Repper, 2013, s. 4).    

Her beskrives principperne for peer support som gensidighed og uden krav, kun forskellige 

verdensbilleder, der udfolder sig, ingen direktiver til bedste løsning, men finde brugerens egne 

ressourcer frem og skabe håb, give kontrol tilbage og faciliterer muligheden for, at man igen 

bliver aktiv deltagende i samfundet til at træffe vælg og indgå i relationer. Det lægger sig 

teoretisk og ideologisk op ad recoverytilgangen og vægter den styrkebaserede tilgang der 

understøttes af peer supporten.   Der er ingen bedste løsning eller direktiver, men løsningerne 

findes netop ved at finde brugerens egne løsninger frem og skabe håb og give den enkelte 

kontrollen tilbage og faciliterer muligheden for at man igen bliver aktiv deltagende i 

samfundet til at træffe vælg og indgå i relationer. Peer-støtte lægger sig således teoretisk og 
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ideologisk op ad empowerenttilgangen og vægter den styrkebaseredetilgang, der 

understøttes af peer supporten (Repper, 2013, s. 10). 

 

Peer-støtte kræver man forstår ikke blot den andens psykiske lidelse men også de 

omkringværende betingelser (Repper, 2013, s.9). Man forstår ”sproget” og er en 

”rejsekammerat” og hjælper med at genindramme betingelserne for at skabe nye muligheder 

på en tryg måde.  Som Repper skriver, er effekten af peer support naturligvis subjektiv, men 

især oplevelsen af omsorg var signifikant (Repper, 2013, s.11).    

DET HISTORISKE GREB OM PSYKISK LIDELSE  

Måden at anskue psykiske sårbare udviklede sig fra den biomedicinske forståelse fra starten 

af 1900 tallet til 1960’ernes fokus på at hjælpe de mest udsatte og til 1980’ernes orientering 

mod en spirende kompleksitet omkring årsager til psykisk sygdom. Her med 

sårbarhedsmodellens gensidigt påvirkende mekanismer af både fysisk- psykisk- og sociale 

faktorer som forklaring til psykisk sygdoms opståen (Eplov, Korsbæk, Petersen & Olander, 

2010, s. 19-55). Omtrent på samme tid opstår begrebet recovery. Denne tilgang beskriver, 

hvordan man kan komme sig helt eller delvis fra psykiske sårbarheder versus tidligere, hvor 

psykisk sygdom blev betragtet som en varig lidelse.  Sygdommens tilstand og lidelse er nu 

blevet genoprettelig og ikke længere statisk eller lineær. Recovery begrebet medtager både 

symptomer og funktionsnedsættelsen samt den konkrete livssituation, den enkelte borger 

befinder sig i. Endeligt forudsætter en recovery proces en aktiv deltagelse fra borgeren selv. 

Empowerment forudsætter ligeledes en aktiv brugerdeltagelse til at få magt over eget liv og 

(gen)etablere de rettigheder og pligter, der hører til som medborger uden en professionel som 

ekspert.  

Endelig opstår begrebet rehabilitering i arbejdet med psykisk sårbare i det sociale arbejde. 

Dette begreb blev dog som udgangspunkt anvendt mere ved fysiske funktionsnedsættelser og 

ved deficitter, hvor fokus var på en fysisk helbredelse. Begrebet har dog i høj grad bredt sig til 

socialpsykiatrien og kan tolkes ind i, hvordan omgivelserne og samfundet betragter psykisk 

sygdom. Her er rehabiliteringsprocessens omdrejningspunkt at komme sig fra psykisk sygdom 

på trods af sygdommen (Topor, 2002, s. 37-69).     
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Gennem tiderne er der sket et skifte i boligformerne for mennesker med psykiske lidelser. Fra 

de store lukkede asyler i 1850´erne helt frem til 1950´erne og endeligt til lukningen af 

totalinstitutionerne i 1970´erne, hvor også Galebevægelsen har sit indtog. Oprettelsen af 

socialpsykiatrien og botilbud i starten af 1990érne ekspanderede ved nedlæggelsen af talrige 

psykiatriske sengepladser ved kommunalreformen. Samtidig dukkede der nye sociale 

problemer op i kraft af de lukkede sengepladser, og flere også psykisk syge overnattede på 

gaden samt behovet for varmestuer og netværks- og væresteder ekspanderede (Brandt, 2004, 

s. 35-39).    

Måden psykisk sårbarhed betragtes af samfundet på ændrer sig gennem tiden og påvirker den 

måde, menneskesynet er og måden det sociale arbejde bliver udført. Dette ses f.eks. ved den 

fornyede interesse for peer-støtte i psykiatrien.  

HVORFOR ER PEER-STØTTE AKTUELT SET I ET SAMFUNDSPERSPEKTIV  

Peer-støtte ses også som en tidstypisktendens, hvor individet i højere grad betragtes som 

skulle være autonomt og også borgere med sygdomme og sårbarheder skal kunne deltage 

som medborgere og deltage aktivt i eget liv (Hornemann Møller, 2011, s. 506).  

På samfundsniveau ses et øget fokus på pligter end rettigheder og hjælp til selvhjælpstilgang 

som incitament og styringsrationale - også i det sociale arbejde. Dette påvirker også de 

fagprofessionelles måde at udøve det sociale arbejde på og opgaven ændrer sig således også 

for både den professionelle og for brugeren.  

På den måde betragter vi peer-støtte arbejdets store nye rolle, således at brugeren i højere 

grad skal være en medspiller som en afsmitning af de samfundstendenser der ses.  NT gør ikke 

brug af fagprofessionelle, men af semiprofessionelle med andre uddannelser end de 

pædagogiske, netop da de ønsker at alle tager det i NT på lige fod.  

Tilgangen i dag til psykisk sårbarhed er sådan, at man ikke længere betragtes som kronisk syg 

livet ud. Disse toner kommer fra Regeringens Psykiatriudvalg og senest Regeringens 

handleplan ”Ligeværd – et nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser” 

(Regeringen, 2014, s. 9). Målet er i højere grad at understøtte den enkelte psykisk sårbares 

håb, autonomi og muligheder for aktivt at deltage i samfundslivet. Dette nye syn på psykiske 



 

22 
 

LOUISE MALOU OVERBY STUDIENR 20151983 & PERNILLE LORANGE JUUL STUDIENR: 20151970                          
KANDIDAT I SOCIALT ARBEJDE AAU KØBENHAVN, MODUL 10, SPECIALE FORÅR 2017 

lidelser har skabt behovet for et nyt samspil og samarbejde mellem de, der oplever psykisk 

sygdom og indsatserne i region og kommuner.5  Mennesker med psykiske sårbarheder, skal 

ikke være deres lidelse og skal heller ikke ses som kronisk syge. De har ressourcer, 

handlemuligheder og problemer som alle andre.  

I de seneste år har der været udtrykt politiske ønsker og målsætninger om at større dele af 

befolkningen skulle engageres i frivilligt arbejde, og alle regeringer har siden 2000’erne 

betonet værdien af frivilligt arbejde i regeringsgrundlag og forskellige politiske initiativer. 

Regeringens Psykiatriudvalget kom frem til, at den forbedret indsats i psykiatrien bør bygge 

på inddragelse, dialog og åbenhed og med afsæt i den enkeltes ønsker. Sådanne initiativer er 

udtryk for de politiske forventninger til de frivillige organisationer og de frivilliges rolle i store 

dele af samfundslivet øges (Fridberg & Henriksen, 2014, s. 9).   

VELFÆRDSSAMFUNDETS BETYDNING FOR BORGEREN 

Måden hvorpå samfundet er opbygget og hvilke værdier, der er styrende for de omgivende 

rammer har, som nævnt, haft betydning for NT og dets opståen.  

Der findes ifølge socialpolitiske forsker Richard M. Titmuss tre former for velfærdsmodeller, 

hvor den de skandinaviske lande hører til er den universelle velfærdsstat (Van Kersbergen & 

Manow, 2014, s. 357). Den universelle velfærdsstat kendetegnes ved et økonomisk 

sikkerhedsnet, der skal sikre alle borgerne i samfundets et anstændigt levegrundlag.  

Den universelle velfærdsstats tankegang stemmer overens med den Aristoteliske 

menneskesyn, som kendetegnes ved: at mennesket primært er et sociale væsen og det er 

velfærdsgivende for det enkelte menneske at udfylde sin rolle i samfundet, særligt hvis det er 

i overensstemmelse med de normer og værdier, som er i samfundet. Såfremt et menneske 

står udenfor samfundet, er det uforskyldt og uønsket. Idealet for et samfund, er et hvor alle 

kan deltage på lige vilkår og har ens chancer i livet (Jensen & Prieur, 2015, s. 146-147). Det er 

                                                        

 

 

5 peerstoette.dk/.../2015/.../2015-Om-projektet-Lang-version-A3-Peer-Støtte-i-Region- 
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i høj grad disse værdier NT ønsker at fremelske og deres betragtninger lægger sig op ad dette 

menneskesyn.  

Fra ca. 1975 frem til 2000 var den universelle velfærdsstat under forandring – den 

neoliberalitiske tankegang vandt indpas, hvilket ses på de førte politikker i perioden. I takt 

med den økonomiske krise i 1980’erne og globalisering er der behov for, at den økonomiske 

politik bliver mere åben. Derudover sker der forandringer i måden at se på velfærdsstaten, 

som siges er med til at passivisere borgerne, der kan være på overførelsesindkomst i flere 

år.  Kendetegnet ved denne periode er at det er markedets reguleringsmekanismer, som er 

styrende, i modsætning til den universelle velfærdsmodel, hvor velfærdsydelserne kun er til 

de allersvageste i samfundet (Hornemann Møller, 2011, s. 492-293).  

Udviklingen viser således træk, der bevæger sig væk fra den universelle velfærdsmodel og 

mod en model, hvor sociale rettigheder i større grad baserer sig på arbejdsmarkedsdeltagelse 

og en højere grad af selvforsikringsprincip (Rostgaard, 2013, s. 22). 

Det betyder, at der bliver stillet højere krav til den enkelte borger samtidige med nye idealer 

for, hvad man skal kunne som borger i samfundet. Borgeren skal være refleksive, selvstyrende 

og i stand til at skabe deres eget liv, ved konstant at arbejde med sig selv, man skal være aktiv, 

autonome, selvansvarlige, fleksible og mobil. Det betyder den enkelte får frihed til 

udformningen af eget liv (Morel, Palier & Palme, 2012, s. 18-19).  

Dette medvirker til forandringer og nye udfordringer, Jørgen Goul Andersen beskriver, 

hvordan medborgerskabet kommer under pres i disse forandret tilgange.  Medborgerskabs-

forståelsen lægger vægt på de universelle sociale rettigheder, som gør det muligt for alle 

borgere at deltage at deltage i samfundslivet (Andersen, 2013, s. 87).    

Som beskrevet har vi bevæget os væk fra den universelle velfærdstatstanke til, at det er 

arbejdsmarkedsdeltagele, som fører til sociale rettigheder, hvilket også er Andersens pointe 

(Andersen, 2013, s. 87).  Andersen beskriver, at samfundet i grove træk er gået fra 

socialinklusion til arbejdsmarkedsinklusion, da beskæftigelse er et afgørende middel mod 

social marginalisering og det bedste middel til fuldt medborgerskab i samfundet.  
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NETVÆRKSTEDET THORVALDSEN 

Disse samfundstendenser fører os frem til at introducere vores specialesamarbejdspartner, 

Netværkstedet Thorvaldsen. 

Ideologien hos NT udspringer af Galebevægelsens tanker om ”En græsrodsbevægelse blandt 

folk, der personligt har oplevet galskaben og/eller de psykiatriske institutioner, og er "gale" 

over den måde, "de gale" behandles på af psykiatrien og samfundet… Vi kræver forbud mod 

tvangsbehandling, der kan ændre hjernen varigt. Vi kræver lovsikret ret til medicinfri hjælp”.6  

NTs formål er at skabe netværk for lokale organisationer, da de enkelte social- og psykiatri 

tilbud ikke kan løfte, hvad brugerne har behov for alene (Netværkstedet Thorvaldsen, 2001, 

s. 6). Målet er og har altid været at skabe fælles rammer og muligheder for aktiviteter for 

mennesker med eller i fare for psykiske sårbarheder. Brugerne af NT betragtes som sjælen og 

ånden og de, der bestemmer, hvad der skal ske fremadrettet. Omdrejningspunktet er, at det 

er ens eget ansvar at sikre ens velbefindende og ikke systemets behandlere (Netværkstedet 

Thorvaldsen, 2001, s. 24). Dog er NT opmærksomme på, at der er behov for en god økonomi 

til at kunne udvikle og beholde stedet.  

Tilgangen i NT er, at det handler om relationen og ikke om, hvad man fejler, for at man bliver 

accepteret som person. Derimod er det afgørende for NT, at alle får mulighed for at udleve 

deres rettigheder og opfylde deres behov som andre (Netværkstedet Thorvaldsen, 2001, s. 

31).  

Psykiatrien og medicinalindustrien ses generelt som en barriere for udvikling af brugerstyrede 

projekter og NT sigter også mod at hindre genindlæggelser for brugerne, hvor de i stedet 

ønsker, at pengene blev brugt til forebyggelse og aktiviteter for brugerne (Netværkstedet 

Thorvaldsen, 2001, s. 62).  

                                                        

 

 

6   http://www.thorvaldsen.dk/copy-off-radioti-1 
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I NT er musikken i høj grad en af de bærende aktiviteter og har været det været siden NTs 

opstart i 1996: ” musikken giver de frivillige (brugerne, red) mulighed for at udtrykke noget af 

det, de ikke kan udtrykke i en normal samtale” og musikken kan hjælpe dem til at blive hørt” 

(Rietz, 2006, s. 45).     

Endvidere er der Radioti, et brugerstyret radioprogram, der også blev startet ved stiftelsen i 

1996. Det at radioen er brugerstyret beskrives som en tilgang, der er herskende i måden at 

betragte psykisk lidelse på: ”her er det ikke lidelsen, men styrken, som er i centrum” (Rietz, 

2006, s. 42-46).   

Hos NT ses peer-støtten som gensidigt hjælp, hvor systemet eller behandler ikke indgår. 

Menneske til menneske mødes på lige vilkår og det er godt at undslippe behandler/patient 

forholdet. Peer-støtte funktionen udføres derfor ikke af fagprofessionelle, men af de brugere, 

som har overskud til at indgå i sammenhængen med andre brugere. Peer-støtten ydes efter 

behov og den tilpasses den kapacitet brugerne har. Peer-støtten opstår igennem samtaler og 

de aktiviteter medlemmerne laver med hinanden (Socialstyrelsen, 2014, s. 6).      

Vejen ud af psykisk sygdom bliver betragtet ud fra et styrkeperspektiv ved, at ”er folk bevidste 

om deres styrke, gør det dem i stand til at bryde med forestillingerne om sygdom og død for i 

stedet at satse på den virkelighed, der hedder sundhed og liv” (Netværkstedet Thorvaldsen, 

2001, s. 46).  Succeskriterierne er hos NT er, at stedet formår at ”finde metoder der tilpasser 

sig stedet, fordi stedet er brugerstyret og dermed bygget op omkring de menneskers behov, 

som kommer på stedet (…) Kvaliteten ses i de menneskelige egenskaber som udvikles på 

stedet” (Netværkstedet Thorvaldsen, 2001, s. 47).     

VORES VALGTE GENSTANDSFELT  

Vi ønsker at undersøge peer-støtten ved at have ” det minimale fællesskab” for øje, som 

Høilund og Juul benævner det. De mener, at ”det minimale fælleskab” skal til for at skabe 

grobunden og forudsætningen for, at brugerne kan opleve at være en del af sin egen ”sag” og 

muligheden for menneskelig opblomstring ved hjælp af denne intersubjetive relation (Høilund 

og Juul, 2002, s. 37). Ved at anvende Honneths anerkendelses ideal som et af vores teoretiske 

ståsteder, abonnerer vi på hans normative betingelser, som han beskriver skal være til stede, 

for at man som individ kan opnå selvrealisering og dermed anerkendelse. Honneth er ikke 
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optaget af det specifikke kontekstuelle indhold i det gode liv (Willig i Honneth, 2006, s. 9), men 

ved at antage et kritisk perspektiv medtager vi de omkringliggende strukturers betydning for 

brugerne af NTs oplevelse af anerkendelse.    

      

Honneth beskriver personlig, retlig og social anerkendelse som tre sfærer.  Hvis man ikke 

oplever dette, kan det føre til udviklingsforstyrrelser og deficitter. Ved manglende retlig 

anerkendelse er man uden for samfundet og i endnu højere grad ved manglende social 

anerkendelse pga. manglende fællesskab og eksklusion fra muligheden for anerkendelse fra 

f.eks. arbejdsmarkedet, der fører med tiden til en følelse af overflødighed og nedsat 

værdsættelse (Juul, 2012 s. 338). I dag er denne manglende anerkendelse et mere individuelt 

problem og om man er social anerkendt eller ej er i højere grad selvforskyldt.   

Honneth beskriver ikke direkte anvisninger om, hvordan man udøver godt socialt arbejde og 

anerkendelse i praksis. Høilund og Juul derimod udfolder Honneths anerkendelse og 

krænkelsesbegreber og tydeliggøre hvordan, man kan anerkende udsatte sårbare borgere. 

I NT ses empowerment tilgangengangen, der kom til at præge tiden i 00´erne med den 

herskende diskurs omkring autonomi hos den enkelte, kravet om konstant udvikling og 

mulighed for at være et produktivt væsen for samfundet.  

Empowerment udspringer af det kritiske sociale arbejde, hvor det centrale er, at borgeren 

bliver bevidstgjort om egen situation og at socialarbejderen sammenarbejder med borgen, i 

stedet for, for borgeren (Hutchinson & Oltedal, 2006, s.222). Empowerment ses i flere udgaver 

og varianter - både ift. ledelse af selvstyrende grupper og som psykologisk tilgang som skal 

føre til selvoprejsning for udsatte grupper, hvor den professionelles rolle ændrer sig og en 

mere strukturel forståelse af samfundet medtages.  

 

Freire startede empowerment tankegangen med den frigørende pædagogik i 1970’erne. I 

Danmark blev det sidenhen til begrebet brugerindflydelse. Set ift. tiden veg empowerment 

som begreb for evidens og rettigheder, da wellfare blev til workfare i starten af 00´erne.     
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KAPITEL 3 
VIDENSKABSTEORETISK AFSNIT 

 

KRITISK TEORETISK STÅSTED 

Kritisk teori betegnes også Frankfurterskolen, da det var på Institut für Sozialforschung i 

Frankfurt at kritisk teori opstod (Juul, 2012, s. 320). 

Kritisk teori startede som en kritik af, at de samfundsmæssige og historiske kontekstuelle 

forhold ikke medtænktes den traditionelle positivistiske videnskabstradition. Kritisk teori har 

fokus på, hvordan verden ideelt set ’bør’ være – et normativt ideal og ønsker at påvise de 

sociale patologier, der findes i samfundet og som forhindrer et retfærdigt samfund (Hviid 

Jacobsen, Lippert-Rasmussen & Nedergaard, 2015, s. 273). 

Kritisk teoretikere anerkender mennesker og deres erfaringer som gyldige og brugbare. Derfor 

har vi valgt at bruge vores informanters erfaringer og med Honneths normative ideal nærme 

os brugernes verden i NT og hvorvidt betingelserne for anerkendelse er mulig. Honneths 

præmis for anerkendelse er gensidighed og den ønsker vi at høre om brugernes oplevelse af 

peer-støtte funktionen i NT og med Honneths normative ideal nærme os brugernes verden i 

NT og hvorvidt betingelserne for anerkendelse er mulig.  

Kritisk teori spørger om, hvordan man identificere fejludviklinger i samfundet uden et 

normativt begreb om, hvad der er godt og retfærdigt. Hermed bryder kritisk teori med den 

skarpe sondring mellem ’er’ og ’bør’ og med det dogme om værdifrihed, som har præget bl.a. 

den positivistiske videnskabstradition (Juul, 2012, s. 410).  

Det normative og emancipatoriske i den kritiske teoris tilgang til det sociale arbejde er centralt 

for, hvordan vi går til vores empiriske undersøgelse og efterfølgende fortolkning heraf.  

Kritisk teori operer som beskrevet med et normativt ideal og ud fra hvordan verden bør se ud. 

Det normative ideal hos Honneth, består bl.a. i at der tre anerkendelsesformer er det der 
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ønskes at opnås for alle borgere i samfundet. For den kritisk teori handler det om, at 

fremdrage viden, der kan medføre øget lighed og bedre livsbetingelserne for de svagt stillede 

i samfundet (Honneth, 2006 s. 173).   

Det tidsmæssige aspekt ved kritisk teori beskriver, at der må ske en konstant tilpasning af 

teorien til de samfundsmæssige forandringer.    

Kritisk teori lægger sig tæt op ad kritisk realisme, da der hersker en enighed om, at 

virkeligheden objektivt er derude og at videnskaben er til for at kritisere den og teste den ift. 

at finde frem til en sand viden. Derimod tager kritisk teori afstand fra kritisk rationalisme, i 

forhold til at denne tilgang kun medtager objektiv viden som sand videnskab og overser 

kulturelle og samfundsmæssige sproglige udsagn og betingelser i deres videnskabsteoretiske 

tilgang (Juul, 2012, s. 366). 

AXEL HONNETH   

Med overtagelsen af Habermas’ professorat i sociologi og filosofi, bliver Axel Honneth og hans 

socialfilosofiske fortolkning af kritisk teori er den tredje generation af Frankfurterskolen, der 

kritiserer tidligere teoretikere for ikke at medtage erfaringer om følelser og moral. Honneth 

bygger videre på Habermas kommunikationsteori med sit anerkendelsesbegreb som ideal og 

med inspiration fra Hegels anerkendelsesbegreb. Honneths reformulering af Habermas 

kommunikative paradigme er på baggrund af, at Habermas teori ikke i tilstrækkelig grad er 

forankret i konkret menneskelig erfaring.  

Honneth skriver, at man først er autonom som individ når man har oplevet gensidig 

anerkendelse. Menneskelig udvikling hænger hos Honneth sammen med muligheden for at 

udvikle en autonomi og derved en vellykket identitet, mangel på anerkendelse fører til lidelser 

og identitetstab for det enkelte menneske. Derfor forudsætter det at et samfund har et 

normativt ideal ift. hvad der skal til for, at skabe den optimale udvikling. Han kritiserer 

decomodifikationen og fremmedgørelsen i samfundet, som en af samtidsdiagnoserne på et 

ikke fornuftigt samfund (Willig i Honneth, 2006, s. 7-9). Denne patologi viser sig på forskellige 

niveauer og mennesker krænkes herved ift. deres værdi og rettighed som borger.  
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”Med anerkendelsesteoretiske vending er det imidlertid anerkendelsespatologierne der står i 

centrum for den kritiske analyse. Ved at holde anerkendelsesidealet op over for den sociale 

virkelighed som et kritisk spejl er det muligt at begrunde en kritik af de forhold i samfundet 

som strider mod idealet” (Juul, 2012, s. 345). 

De niveauer Honneth arbejder med er tre anerkendelsesforhold: den private, den solidariske 

og retslige. Disse niveauer er uafhængige af historisk kontekst og er en kerneværdi for det 

gode liv. Derimod er både den juridiske og solidariske anerkendelses forhold bundet af den 

historiske kontekst og er med til at give vise individet social anerkendelse som medborger.  

Alle tre anerkendelsesforhold er gensidigt afhængige af hinanden i forhold til, at være 

autonom som individ.  Honneths anerkendelsesbegreb er ønskværdige tilstande om et 

normativt ideal. Honneth beskriver krænkelseserfaringer, der udspringer af mangel på 

anerkendelse og at disse erfaringer skal ses ift. de samfundsmæssige 

anerkendelsesbetingelser og barrierer, der kan fremme en krænkelseserfaring hos individet. 

Krænkelserne ses i forskellige former og kan bl.a. være mishandling og voldtægt, fratagelse af 

rettigheder og nedværdigende adfærd fra andre (Honneth, 2006 s. 175-179). 

Honneth opsætter en kritisk normativ teori, som identificer fejludviklinger i samfundet. Målet 

i kritisk teori er at inspirere til forandring, når krænkelserne og ulighederne er blevet bragt 

frem i dagens lys. Dog kan kritisk teori ikke sige noget om hvordan man ”bør” handle i socialt 

arbejde men er en anvisning på, hvilke forudsætninger der bør stilles til rådighed (Juul, 2012, 

s. 346). 

 

Honneth og teorien om empowerment holder deres begreber op over for den sociale 

virkelighed som et kritisk spejl for de betingelser i samfundet som strider mod idealet (Juul, 

2012, s. 347).  

ONTOLOGI   

Kritisk teoris ontologiske udgangspunkt er, at der findes en ”objektiv eksisterende virkelighed” 

derude, det dog er umuligt at erkende sandheden om den (Juul & Pedersen, 2012, s. 14).  
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En af kritisk teoris opgaver at blotlægge og eventuelt kritisere forholdene i det sociale arbejde 

og tydeliggøre begrænsningerne i samfundet for, at man som menneske kan opnå at være 

autonom som individ.  

Vores teoretiske ståsted har således betydning for, hvordan vi betragter NT og arbejder med 

vores empiriske materiale, da kritisk teori betragter individer som værende vidende væsener 

og kompetente. Denne form for subjekt opfattelse påvirker, hvad vi har haft som 

omdrejningspunkt; brugernes førstehåndsviden ift. at få adgang til deres fortællinger. 

EPISTEMOLOGI   

Det epistemologiske spørgsmål omhandler antagelser om erkendelsens væsen; hvad er viden, 

hvad vi kan opnå viden om og hvordan man bør gå frem i videnskaben for at opnå viden. Det 

epistemologiske udgangspunkt i dette speciale er fundereret i et kritisk teoretisk perspektiv 

er, at samfundsvidenskab har et emancipatorisk sigte (Juul & Pedersen, 2012, s. 14).   

Den emancipatoriske erkendelsesinteresse italesættes inden for kritisk teori som noget der 

skal sigte mod retfærdighed og frigørelse af undertrykte grupper i samfundet.  

Den emancipatoriske erkendelsesinteresse i et kritisk teoretisk perspektiv bygger på 

ligeværdig dialog med vægt på anerkendelse og argumentation. Dette perspektiv har vi en 

forventning om at møde i NT, hvor det vægtes at brugerne har mulighed for at udbrede viden 

om udsathed og psykisk sårbarhed samt give deres levede erfaringer en stemme.   

 

 

 

 

 



 

31 
 

LOUISE MALOU OVERBY STUDIENR 20151983 & PERNILLE LORANGE JUUL STUDIENR: 20151970                          
KANDIDAT I SOCIALT ARBEJDE AAU KØBENHAVN, MODUL 10, SPECIALE FORÅR 2017 

KAPITEL 4 
     METODE & DESIGN  

 

I dette afsnit vil vi redegøre for specialets analysestrategi, selektionskriterer, metode og 

design. Analysestrategien skaber grundlag for gennemførslen af vores analyse og hermed 

analysens tilgang og opbygning.  

Der findes ikke ét svar på, hvad peer-støtte kan ift. anerkendelse og oplevelse af 

empowerment og derfor betragter vi i højere grad vores empiriske fund i NT som mulige 

normative fund i praksis.  

Et centralt nedslag i specialet er de italesatte erfaringer hos brugerne i NT, samt hvilken 

betydning peer-støtte funktionen har for den enkelte brugers empowerment proces.  

De semiprofessionelles udsagn anvender vi supplerende til at fortælle om NT og deres syn på 

peer-støtte arbejdet. De to semiprofessionelle vi har interviewet har ikke haft en 

dominerende rolle i specialet, men i højere grad fungeret som gate keeper og til at skabe den 

første kontakt. Herefter har vi haft meget frie hænder til at selv at aftale og mødes med 

brugerne.  

ANTAGELSER OM HVAD METODEN KAN FREMBRINGE AF NY VIDEN   

Vores forforståelse ved indtræden i specialet er baseret på både et mindre teoretisk kendskab 

til begrebet peer-støtte samt egne erfaringer med arbejdet med psykisk sårbare borgere.  

Peer-støtte og empowerment har vi allerede ved den litterære gennemgang og indkredsning 

af feltet forstået, at det skal ses i en kontekst. Af samme årsag har vores empiriske valg af NT 

betydning for den måde som, vi betragter begreberne på og vil også være udslagsgivende for 

den linse vi ser og skriver specialet på.  

NT som netværksted er opstået på grund af et opgør med måden at betragte og hjælpe psykisk 

sårbare på. Brugerne har via NT fået en stemme til at kæmpe for at sikre deres grundlæggende 

rettigheder som borgere. Således er vores forventning at kunne gøre nogle fund i vores 
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speciale omkring, hvordan brugerne oplever at blive anerkendt som medborgere og som aktiv 

medproducent i sit eget liv. Vi forestiller os, at nogle mulige fund vil kunne pege på, at de 

relationer der er muligheder for at etablere i NT kan være med til at sikre den enkeltes 

empowerment proces.  

NTs egne dokumenter og undersøgelser der stammer fra 2006 og 2001 peger på, at mange 

brugere oplever at blive indlagt færre gange grundet at de kunne komme i NT. Et muligt fund 

vil være, at det at blive mødt anerkendende og ligeværdigt er en af de forcer peer-støtte 

funktionen har i NT. 

NT er efter eget udsagn det eneste sted i landet, der er hundrede procent brugerstyret og 

uden fagprofessionelle. På den måde afgrænser vi os fra at finde andre projekter, der viser 

lignende erfaringer. Dette fortæller os om de betingelser der er til stede for, at peer-støtte i 

den uformelle form kan udfolde sig.  

HERMANEUTISK OG FÆNOMENOLOGISK FORSTÅELSESRAMME   

Ved at gøre brug af den hermeneutiske tilgang til indsamling og bearbejdelse af vores empiri, 

bevæger vi os i et kontinuum mellem beskrivelse og fortolkning. Ved at gennemgå og anvende 

litteratur fortolker vi noget, som allerede er fortolket af andre. Det empiriske materiale er 

derimod primære kilder, dog altid udsat for vores forståelses- og fortolkningsramme.   

Vi skriver os således ind i en forforståelses ramme i specialet, der anser individet som et 

tænkende menneske placeret i en historisk kontekst. Her forstås vores forforståelser som 

forståelseshorisonter, der ikke er urokkelige men derimod mulige at påvirke og 

forståelseshorisonten udvides ved åbenhed overfor informanterne. Vi foretager en 

penduleren mellem vores forforståelser og nye erfaringer (Kvale, 1997, s. 186). 

Det empiriske datamateriale kan på den baggrund ikke bearbejdes uden at tage højde for den 

kontekst, indsamlingen er sket i – med andre ord i hvilken sammenhæng historierne er blevet 

fortalt, og diskussionerne er foregået.   

Til interviewene anvender vi en fænomenologisk tilgang ift. at afdække brugernes oplevelser 

af peer-støtte funktionen. Den fænomenologiske tilgang tager udgangspunkt i informanternes 
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bevidsthed og oplevelse af peer-støtten. Den hermaneutiske tilgang vil efterfølgende blive 

brugt til at fortolke de undersøgte temaer i den indsamlede empiri.    

DEDUKTIV METODE 

Vi har valgt at lave vores speciale ud fra et teoretisk udgangspunkt og ud fra disse valg møde 

og undersøge vores empiri til at afdække vores problemstilling. Vi anlægger os således en 

deuduktiv tilgang til specialet (Olsen, 2002, s. 111).  

Ved empiriindsamlingens begyndelse havde vi allerede valgt vores kritisk teoretiske ståsted 

og de teorier, hvormed vi ønskede at afdække vores problemformulering. Således havde vi 

allerede valgt at medtage Honneths anerkendelsesteori og empowermentbegrebet da vi 

begyndte vores empiriindsamling i NT. De teoretiske valg har således været vores ståsted for 

at lave interviews og observationsguides til vores empiri. 

Dette har betydet, at vores deduktive valg som slutningsform til vores problemstilling har 

været styrende gennem hele specialet.  

I vores interviewguides og observationer har vi levnet plads til, at der kan opstå 

problematikker eller temaer, der kan vise sig værdifulde for at få indsigt i brugerne af NTs 

erfaringer med peer-støtte. Den efterfølgende kodning af vores empiri har været styret af, 

hvad den kan udsige om vores før valgte teoretiske greb om anerkendelse, empowerment, 

samt af vores kritisk teoretiske ståsted, der fungerer som metaposition for vores fortolkninger 

af empirien (Olsen, 2002, s. 117).      

Analysen vil tage afsæt i en deduktiv tilgang, da vi har udformet temaer på baggrund af en 

teoretisk forforståelse. Disse temaer fungerer som fokuspunkter under vores interviews. Vi 

holder os åbent for, hvad informanterne siger eller gør og derfor gør vi også brug af elementer 

af en fænomenologisk positionering ved at give plads til informanternes forståelsesunivers og 

fortællinger (Olsen, 2002).  

OVERVEJELSER OM EMPIRIINDSAMLING 

Vi vil i dette afsnit præsentere den tilgang, vi har brugt til at indsamle vores empiriske 

materiale på NT.     
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Den første kontakt blev etableret via mail til gatekeeperen i NT, aktivitetskoordinatoren. I 

mailen præsenterede vi specialets omdrejningspunkt og vores baggrund, samt ønsker for et 

samarbejde.      

Da NT har som formål at skabe og videregive viden har de fra starten været meget åbne for, 

at vi havde kontakt til brugerne. Vi har lavet interviews med brugerne og de ansatte hos NT, 

samt deltagende observationer i diverse hverdagssituationer ift. peer-støtte arbejdet i NT. Vi 

ønsker at afdække, hvad informanternes oplevelser er af NT, peer-støtten og dets muligheder 

og begrænsninger.  Adgangen til informanter med førstehåndsviden fra det psykiatriske felt 

giver os en muligheder for at høre deres historier og deres erfaringer med peer-støtte.   

Før alle interviews gav vi uddybende information om specialet og hvad det skal bruges til, 

hvilken type spørgsmål informanten kunne forvente samt tidsrammen for interviewet 

(Andersen, 2008, s. 171). 

Alle vi har været i kontakt med i NT er blevet orienteret om vores ærinde og vi har aftalt med 

aktivitetskoordinatoren, at de får en præsentation af specialets fund efterfølgende (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 116).  

Interviewene er blevet optaget og lydoptagelserne destrueres seks måneder efter vi har været 

til eksamen. Vi har desuden gemt interviewene på en krypteret harddisk, i tilfælde af vores PC 

skulle blive stjålet eller hacket, samt allerede ved transskriptionen sløret de deltagendes 

navne og identitet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 246). Efter endt observationsstudie har vi 

hurtigst muligt nedskrevet vores observationer i vores observationsguide, så vi har haft 

samtaler og oplevelser friske i erindringen.   

Alle informanter er blevet tilbudt en samtykkeerklæring med informeret samtykke, hvor de er 

blevet informeret om specialets overordnede formål, procedurer og fortrolighed, samt 

mulighed for at være anonym (Bilag 1). Samtykket indebærer endvidere, at informanterne 

deltager frivilligt velvidende om, at de altid har ret til at trække sig (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 89).  

Det er klart, at der er stor sporbarhed ved et lille netværksted som NT, der har deres særkende 

med hundrede procent brugerestyret. Der er meget få ansatte og derfor vil genkendeligheden 
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være stor ved læsning af specialet og interviews. Dette er informanterne fuldt indforstået 

med.  

Hvis der har været passager, hvor en bruger ønskede, at vi ikke optog en sekvens, har vi 

respekteret dette for at skabe rum og tillid til informanterne (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

118). 

Mange af de informanter vi har interviewet er vant til at have kontakt med mange mennesker 

og repræsenterer stedet, afholde radio programmer samt lave musik. Derfor har det for de 

fleste brugere ikke været vanskeligt at blive interviewet eller at vi var der som deltagende 

observatører. 

SELEKTIONSKRITERIER  

Vores selektionskriterier for valg af empiri foregik ved søgning i kortlægningen over netværks- 

og samværstilbud i socialpsykiatrien og peer-støtte kortlægningen i Danmark. Det der havde 

vores interesse var i særdeleshed at få adgang til førstehåndsviden fra brugere af peer-støtte. 

Af de 30 peer-støtte tilbud der er registreret i kortlægningen stod NT som noget særligt på, 

hvordan der arbejdes med fuldstændig brugerstyring og uden fagprofessionelle. Mange af de 

andre peer-støtte tilbud har en vægtning rettet mod arbejdsmarkedet og et uddannelses sigte 

for brugere til peer mentorer i en fagprofessionelt etableret ramme. Argumentationen for at 

arbejde med peer-støtte som metode i det sociale arbejde, med psykisk sårbare, er i den 

gennemgåede litteratur, at fremme og anerkende brugernes stemme, styrker og erfaringer. 

Således kan NT få afdækket via brugernes egne udsagn, hvad det er NT kan med peer-støtte 

funktionen.  

NT er det aktivitets- og netværksted med flest års erfaring med peer-støtte af de projekter 

som indgår i kortlægningen. Derfor antager vi at NT som har arbejdet med den uformelle peer-

støtte helt tilbage til år 1996, har en del erfaring med dette.  Vi ønsker ikke at teste hvorvidt 

NT efterlever peer-støtte funktionen, men derimod hvad det er den kan.  

Vi er opmærksomme på, at vores indsamlede viden ikke ukritisk kan overføres til andre steder, 

men er kontekstafhængig og der er mange elementer, der er afgørende for, hvorvidt den nye 

viden kan overføres til andre tilbud.  
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Ved at vælge at indsamle empiri på et frivilligt netværksted har det medført overvejelser om, 

hvorvidt vi kun vil møde ressourcestærke brugere, da der er en risiko for at der var brugere, 

som måske var indlagt eller ikke magtede at komme i NT. Vi har henvendt os til en del af 

brugerne af NT og fremlagt, hvad vi ønskede at interviewe dem om og vores speciales 

omdrejningspunkt. Det har dermed været frivilligt om brugerne ønskede at deltage i 

interviews. De brugere, der har deltaget, har alle haft overskud og erfaring med NT og ønsket 

at bidrage med deres perspektiver.  

Dog var det vigtig for os at interviewe begge køn og tale både med brugere, som har været 

mange år i NT og nogle nyere. Spredningen har været, at et par informanter har været 

tilknyttet NT siden 1996 og to andre i knap to år. De brugere vi har talt med har alle været 

aktivt deltagende i NT og har erfaring med peer-støtte funktionen. 

Vi er opmærksomme på, at brugergruppen af NT ikke er fuldt repræsenteret. Der er en gruppe 

af psykisk sårbare, som vi ikke har mødt; enten fordi de er indlagt, befinder sig på andre tilbud 

eller fordi de ikke havde lyst til at blive interviewet. Derfor mangler vi at få deres version af, 

hvad NT og dens peer-støtte funktion kan. Hvis vi havde interviewet andre, ville vores 

resultater potentielt have set anderledes ud. De brugere vi ikke har interviewet, har vi dog 

haft mulighed for at observere. Derfor giver vores resultater i dette speciale heller ikke 

endegyldigt svar på, hvad NT og dens peer-støtte funktion kan, men giver et billede af de 

erfaringer, vores informanter hos gjort sig.  

     UNDERSØGELSESPROCESSEN 

Vi har gennem de sidste fem måneder talt med mange af de ca. 120 brugere i NT. Der er ca. 

20 brugere, der kommer dagligt og hver gang har der været gengangere.  Vi har været der i 

dag- og aften timerne og vi har talt med flere brugere, der fortalte, at de i perioder gør brug 

af stedet om natten, hvis det er for svært at være hjemme. Ud af de ca. 20 faste brugere har 

vi interviewet fem brugere samt de to deltidsansatte koordinatorer. Vi har uformelt talt med 

mange flere brugere og nogle er gået til og fra, også når vi har indsamlet vores empiri-  

materiale. Det er klart, at vi ville kunne få endnu mere diversitet og andre fortællinger, hvis vi 

havde interviewet flere brugere. Dog har det også givet os meget at indsamle feltnoter og lave 
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observationer i NT og på den måde blive klogere på hvad stedet kan uden at interviewe 

konkret.  

Ved vores gennemgang af vores indsamlede materiale kan vi se, hvordan vores løbende 

observationer og udvidede viden har skabt grobund for at arbejde endnu mere tydeligt med 

materialet og se og spørge efter nogle særlige kendetegn ved NT, som vi har hørt omtalt eller 

undret os over ved en tidligere observation. Således har det været særdeles udbytterigt at 

indsamle empiri over så lang tid og som en naturlig del af processen også selv få flere nuancer 

på begreberne og stedet.    

PRÆSENTATION AF VORES MØDE MED NT    

Vi havde planlagt et møde med aktivitetskoordinatoren i NT, Flemming, der blev forhindret. 

Tre andre brugere tog imod os og vi endte med at tale i tre timer med en bruger og mødte 

også en deltidsansat producer til NTs musiktilbud. Brugerne udviste en stolthed ved at 

repræsentere stedet og nævnte også vigtigheden i at tage godt imod os, da ”stedet ellers 

lukker” og informanten ville tage det op med bestyrelsen, at de ikke havde givet os besked om 

aflysningen.     

Vi blev vist rundt på stedet og fik lov at høre musiknumre, som de forskellige brugere havde 

skrevet, sunget og produceret. Selvom stedet ikke er en varmestue, oplevede vi at brugerne 

kom for at drikke en kop kaffe og hygge sig lidt, hvor efter de gik igen. Det er vores opfattelse, 

at de har stor tilknytning til stedet.  To af brugerne uddelte meget materiale til os i form af vi 

hver især blev forsynet med to rapporter om NT, samt ti udgaver af bladet Amalie. Alle 

brugerne vi mødte havde egen nøgle til stedet og låste sig selv ind, hvilket betyder at de kan 

komme alle dage og hele døgnet rundt.    

Ved vores andet besøg på NT kan vi allerede genkende flere brugere – og de kan genkende os. 

Derudover kommer der naturligt gennem dagen flere brugere og taler med os og ønsker at 

bidrage. Vi afholder vores interview med Flemming - aktivitetskoordinator samt en bruger. 

Her aftales det også, at vi deltager i den lokale radioudsendelse og fortæller om vores 

uddannelse samt aftaler interview med formidlingskoordinatoren vedr. peer arbejdet gennem 

tiderne på NT samt en bruger, der også gerne vil tale med os og fortælle om hans peer-støtte 

erfaringer.    
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Der hersker generel kaos ved starten af dagen, hvor flere brugere kommer som en start på 

deres dag. Herefter finder de deres aktiviteter som vanligt. En bruger spørger en anden, om 

hun vil med ud og cykle, hvilket hun gerne vil. Det tyder på at de gør brug af det fællesskab, 

der er ved blot at møde op på NT.    

Dørene ind til kontoret eller det administrative personale er åben hele tiden og interviewet 

blev først sat til at foregå i dagligstuen, men der var for meget aktivitet og en bruger skulle 

bruge pladsen til at lave en opgave og derfor foretog vi interviewet i NTs radiostudie.    

PRÆSENTATION AF INFORMANTER 

Vi har interviewet fem brugere og to semiprofessionelle i de fire måneder vi har været 

tilknyttet NT som specialesamarbejdspartner. Interviewene er lavet med ca. en måneds 

interval imellem sig. Hvert interview har haft en varighed på mellem en time til halvanden. Da 

interviewene er foregået i NTs dagligstue, oplevede vi ofte, at der opstod interaktion mellem 

den interviewede, andre brugere og os. Derfor vil der være referencer af og med andre 

brugere i interviewene. Vi har valgt at bruge disse muligheder, der opstod aktivt, da det netop 

gennem empiriperioden stod klart, at netop interaktionen var et nøglebegreb for NT.  

De fem brugere, vi har interviewet har været brugere, der jævnligt anvender NT og 

fællesbetegnelsen, er at de alle har oplevet indlæggelser og har egne erfaringer med psykisk 

sårbarhed eller udsathed. Alle vi har talt med har i perioden været motiveret til at komme i 

NT og haft overskud til at deltage i vores empiri.  

Her er en kort præsentation af de enkelte informanter: 

 Jens: Har været med til at starte NT op og har brugt stedet løbende gennem alle årene og 

har været meget aktiv også politisk ift. at sikre stedets fremtid. Jens laver desuden radio 

i NT og deltager i bestyrelsesmøderne som suppleant. Jens er 55 år.  

 Søren: Er kommet i NT i 8-9 år efter anbefaling af nogle bekendte fra Kofoed Skole. Søren 

sidder i forskellige udvalg indenfor psykiatrien og peer-støtte og er meget politisk 

engageret. Søren fungerer som mentor for flere af de andre brugere. Søren er 46 år.  



 

39 
 

LOUISE MALOU OVERBY STUDIENR 20151983 & PERNILLE LORANGE JUUL STUDIENR: 20151970                          
KANDIDAT I SOCIALT ARBEJDE AAU KØBENHAVN, MODUL 10, SPECIALE FORÅR 2017 

 Jannick: Startede med at komme i NT for 15 år siden og har de sidste 10 år brugt stedet 

aktivt særligt ift. det sociale og bruger tilbuddet om at producere musik meget aktivt som 

holdepunkt i sit liv. Jannick har Søren som peer mentor. Jannick er 37 år. 

 Bente: Bente er kommet i NT de sidste 2-3 år og bruger primært stedet til at spille musik 

og være social. Bente er den eneste kvinde, som vi har interviewet og den eneste af de 

kvindelige brugere vi har mødt flere gange under empiriperioden. Bente er uddannet 

pædagog og 42 år.  

 Paul: Paul har brugt NT gennem de sidste 15 år. Paul har været med til at opstarte 

cykelklubben i NT samt en forening for tidligere indlagte på Frederiksberg Psykiatrisk 

afdeling, der indtil for nogle år siden mødtes hver uge i NT. Paul er den eneste af brugerne 

vi interviewer, der selv fortæller om sin diagnose og erfaringer med psykatrien. Paul er 58 

år.   

 Rainer: Er ansat på deltid som formidlingskoordinator i NT siden 2006, er uddannet 

journalist og havde intet forkendskab til psykiatribrugere inden ansættelsen. Rainer er 49 

år. 

 Flemming: Er ansat på deltid som aktivitetskoordinator og har været dette i et år. 

Flemming har ledet flere udviklingsprojekter indenfor rehabilitering i udlandet, men har 

ikke en socialfaglig baggrund. Flemming er 53 år.  
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PILOTINTERVIEW    

For at nærme os feltet og i højere grad sikre os, at informanternes udsagn kunne være givende 

til videre bearbejdelse, foretog vi indledende et pilotinterview af en bruger og  

formidlingskoordinator på NT.      

Pilotinterviewet brugte vi til at danne ramme for resten af vores empiriindsamling og gøre os 

opmærksomme på vigtige emner. Vi deltog begge i pilotinterviewet, så brugerne i NT kunne 

møde os og vi fik kendskab til feltet samt set de fysiske omgivelser af NT. Pilotinterviewet er 

mere åbent end de senere uddybende interviews og det handler om at skabe en god stemning 

og afklare de gensidige forventninger til samarbejdet (Andersen, 2008, s. 168).  

Tilgangen var eksplorativ og åben. Vi var meget opmærksomme på at anvende en 

semistruktureret tilgang i interviewet. Vi spurgte åbent ind, men havde også interviewguiden 

at styrer efter, men lod os være meget åbne for, hvad der opstår spontant under interviewet.    

DET SEMISTRUKTUREREDE INTERVIEW   

Vi er opmærksomme på, at interview er en social interaktion mellem to eller flere personer, 

og denne interaktion aldrig vil være hundrede procent neutral (Brinkmann & Tanggaard, 2010, 

s. 30). Derfor var vi i NT jævnligt og forsøgte at blive kendte ansigter, så der i interviewene 

nemmere kunne opstå en fortrolighed mellem os og den interviewede. Vi har valgt den 

semistrukturerede interviewform, da den skaber plads til åbninger i interviewet, hvor 

informanterne kan bidrage med deres egne erfaringer med peer-støtte. Vi har vægtet, at 

brugernes udsagn kan komme frem og ikke ønsket at være for styrende, da det er brugernes 

erfaringer vi ønsker at undersøge (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 30).     

Det semistrukturerede interview er kendetegnet ved, at man ofte har en teoretisk og praktisk 

viden om feltet (Andersen, 2008, s. 169). Dette stemmer overens med, at inden vi påbegyndte 

vores interviews lavede vi et grundigt forarbejde, ved at læse litteratur om peer-støtte 

funktionen og dens egenskaber, lavede pilotinterview og påbegyndte vores 

observationsstudie. Vi udvalgte temaer til vores interviewguides omkring anerkendelse, peer-

støtte funktionen og empowerment i NT (Se bilag 3 & 4).    
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Derudover besluttede vi at vores interviewform skulle være receptiv, empatisk og lyttende, 

da denne form bedst frembringer viden om mennesker, deres verden og synspunkter, fortalt 

med egne ord (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 33).   

Brugen af interviewguiden skete ikke stringent, da vi gik til hvert interview med åbent sind, så 

der var plads til nye åbninger i interviewet, men den var en god hjælp til at huske, hvilke 

temaer vi skulle berøre igennem interviewet (Andersen, 2008, s. 69). Interviewet er optaget 

som lydfil og er efterfølgende blevet transskriberet.   

DELTAGENDE OBSERVATION   

Vi vælger at kombinere observationsstudier hos NT med kvalitative interviews af flere brugere 

samt ansatte til at se på peer-støttens betydning for brugerne af NT. De komplementerer 

hinanden godt til at se nærmere på, hvad brugerne siger og hvad de faktisk gør.   

Første gang vi havde en aftale på NT, havde vi aftalt et bestemt tidspunkt og efterfølgende 

aftalte vi aktiviteter med brugerne. Organisationsstrukturen er meget flad i NT og alle 

stemmer vægtes lige højt. Således var det tydeligt fra starten, at hvis brugerne ville os var der 

åbent for alt. Den velvilje og mulighed for at sikre os en flersidig karakterflade og indtryk af NT 

er ret ekstraordinær. Det fordrer måske endda en ekstra sensitivitet fra vores side for vores 

færden i ”deres” miljø og refleksion over vores adfærd og fremtoning.    

Gennem vores fire måneders empiriindsamlingsperiode har vi været i NT ca. hver tredje uge 

og har svarende til halvanden uges deltagende observationsstudier, hvor vi har indgået i 

diverse daglige aktivtiter, der er faldet naturligt under vores besøg i NT. 

Således har det også virket godt for processen og muligheden for at foretage observationer 

og interviews, at vi brugte god tid, til at stedet kunne genkende os og at vi besøgte dem med 

korte mellemrum i starten. Samtidig er vi opmærksomme på, at forsøge med ”civil 

uopmærksomhed” og så vidt muligt ikke lade vores eget smitte af på samværet og 

interaktionen i NT. Men som deltagende observatører vil vi også være en del af det, vi 

observerer (Krogstrup & Kristiansen, 2015, s. 145).    

Vi forsøgte os hele tiden med at være åbne og ærlige, når brugerne spurgte om noget for at 

sikre, at der kunne vækkes tillid til os og vores tilstedeværelse. Vi fortalte fra starten helt 
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åbent, hvad vi er der for og hvem vi er. Mange spurgte automatisk, om vi var ”fra psykiatrien”. 

Ikke at det virkede negativt, men det er så stor en del af brugernes hverdag og livshistorie, at 

det åbenbart faldt naturligt at spørge om det (Krogstrup & Kristiansen, 2015, s. 146). Vi var 

opmærksomme på ikke at stikke for meget ud af miljøet - også i vores fremtoning og derved 

ubevidst komme til at vise en afstand til brugerne. Så vi klædte os i almindelig 

hverdagsbeklædning uden for megen pynt, men også uden at være opstillede og talte 

naturligt, men spejlede også brugernes sprog og facon tilbage som anerkendelse af deres 

måde at være på sammen med os (Krogstrup & Kristiansen, 2015, s. 142).  

Vi forsøgte at fokusere både på nogle konkrete nedslag og tematikker, som vi ønsker at 

forfølge ud fra vores problemstilling. Vi var også opmærksomme på det, som ikke skete eller 

om nogle ændrede sig undervejs som observationerne skred frem (Szulevicz, 2015, s. 81-95).   

FØLGENDE TEMAER HAR VI FOKUS PÅ UNDER OBSERVATIONERNE I NT:   

 

 Aktiviteter på NT   

 Interaktionen mellem brugerne (og os selv)    

 Hvad benyttes NT til    

For os har det været udbytterigt at kombinere de to metodeformer deltagende observation 

og interview da ”f.eks. feltarbejde giver et skarpere blik for, hvad mennesker rent faktisk gør 

(i modsætning til interviews, hvor mennesker primært fortæller om, hvad de gør)” (Brinkmann 

& Tanggaard, 2010, s. 30).   

TRANSKRIBERING  

Vi har optaget alle interviews som en lydfil og senere transskriberet disse. Transskriberingen 

af de optagede interviews giver en bedre mulighed for at udforme analysen og til at finde de 

centrale pointer i interviewene (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 202). Processen med at nedskrive 

interviewet fra tale til skrift kan være omfattende, da der er stor forskel på tale og skrift.sprog. 

Vi har været så loyale overfor nuancerne i det talte sprog som muligt og har benyttet os af 

talesprogsstilen. Dog har vi for læsevenlighedens skyld undladt at have ord som øh, ah eller 

hmm med (Brinkmann & Kavle, 2015, s. 236). Vi er opmærksomme på, at lydoptagelserne ikke 

giver det fulde billede af interviewet, da kropssprog og mimik går tabt. Vi har valgt at 
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transskribere lige efter vi havde foretaget vores interviews, så interviewet var frisk i vores 

hukommelse og vi kunne forbedre vores interviewform til næste interview. 

ETISKE OVERVEJELSER 

En interviewundersøgelse er at betragte som et moralsk foretagende, da det menneskelige 

samspil der foregår i interviewsituationen påvirker informanten og den viden der produceres 

i situationen uvægerligt vil påvirke, vores forståelse af informanternes udsagn (Kvale & 

Brinkmann 2015, s. 465).  

Igennem vores interviewproces havde vi nogle etiske overvejelser. En af dem var, at 

interviewet skulle tilrettelægges ud fra informanternes ønsker, så de følte sig trygge og følte 

de kunne sige, hvad de havde lyst til. De fleste interviews er foregået i NT efter informanternes 

ønske.   

Til trods for vores faglige viden om det sociale arbejde med borgere med en psykisk sårbarhed 

og udsathed, har vi forsøgt at sætte vores forforståelser i parentes og som deltagende 

observatører været en del af den verden vi betræder i NT med bevidsthed om, at vi ikke kan 

undgå at påvirke den.  

Til selve interviewene har vi hentet inspiration hos Jacobsen, Jørgensen og Svendsen-Tune og 

deres kapitel Særlig sensitiv sociologi – en undersøgelse af udsatte og udstødte mennesker. 

Kapitlet har en række anvisninger, som har været givende i forhold til interview med vores 

udsatte målgruppe i specialet.  

Brugen af særlig sensitiv sociologi er særlig god at bruge i forskningsområdet med udsatte 

grupper. Det kræver empati, indlevelse og sympati med den man interviewer. De fremhæver, 

at man skal prøve at leve sig ind i den interviewets verden (Jacobsen, Jørgensen og Svendsen-

Tune, 2005, s. 251). En anvisning ved interviews af udsatte grupper er, at forhåndsviden om 

området vi bevæger sig ind på er nyttig og derfor har vores erfaringer fra samme brugergruppe  

været anvendelige (Jacobsen et al., 2005, s. 242). 

Anbefalingerne beskriver, at vi i interviewsituationerne lytter aktivt, virker interesserede og 

ikke kigger for meget i vores interviewguide. Desuden har vi afsat ekstra tid efterfølgende til 

informanten, så den interviewede ikke bliver efterladt med en følelse af at være objektliggjort 
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(Jacobsen et al., 2005, s. 254). Derudover har vi gjort brug af almen empati for informanterne, 

der nogle gange kan have en dårlig dag, hvor de ikke ønsker at blive interviewet, hvilket vi 

også har oplevet i NT (Jacobsen et al., 2005, s. 237-240).  

Derudover har vi fulgt en række etiske regler, som er opsat af det tidligere Statens 

Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, som bl.a. skriver, at man til hver en tid skal tage 

hensyn til de borgere, som undersøgelsen vedrører og at det aldrig må føre til besvær, 

ulemper eller krænkelser af privatlivet. Det indsamlede materiale bør aldrig komme i 

uvedkommendes hænder og de borgere, som har bidraget med viden, skal ikke kunne 

identificeres. Vi har indhentet samtykke af de interviewede og deltagelsen er sket frivilligt 

(Andersen, 2008, s. 258-259). 

ANALYSESTRATEGI 

Specialedesignet har haft kritisk teori som overordnet teoriramme og den danner ligeledes 

grobund for det analytiske element af vores empiriske data. Vi arbejder deduktivt og har gjort 

brug af udvalgte teoretiske begreber fra starten af vores tematisering af empiriske fund.  Vores 

forforståelser og dermed også vores teoretiske forståelsesramme præger således også vores 

interview- og observationsguide og er med til at vinkle det empiriske materiale.  

Vi finder det relevant at anvende Steiner Kvales fortolkningskontekster i vores analyse. Her 

ses tre fortolkningsniveauer indenfor selvforståelse, kritisk commonsense- forståelse og 

teoretisk forståelse (Kvale & Brinkmann, 2009, s.  237-239).  

Fortolkningsmetoderne:  

 Selvforståelse - Her ses informanternes egne opfattelser af deres udsagn i kondenseret 

form. 

 Kritisk common sense-forståelse – til at udvide forståelsesrammen ud over 

informanternes egen forståelse. 

 Den teoretiske forståelse rækker ud over brugernes selvforståelse og en kritisk 

commonsense-forståelse (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 237-239).  

Ovenstående fortolkningsniveauer vil danne ramme for specialets analysestrategi. Vi vil 

anvende disse kontekster til at fortolke meningen i interviewene.  
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Selvforståelse indebærer en meningskondenserende metode, som har en forbindelse til den 

fænomenologiske tilgang, idet fortolkningen er begrænset til interviewpersonens egen 

opfattelse.  

Kritisk commonsense-forståelse og teoretisk forståelse hænger sammen med den filosofiske 

hermeneutiske tilgang, idet begge fortolkninger rækker ud over interviewpersonens 

selvopfattelse, og tager udgangspunkt i vores forforståelse og fordomme. I den filosofiske 

hermeneutiske tilgang er det muligt at inddrage sine egne fordomme og forforståelse. Dette 

finder vi relevant, eftersom disse ikke kan fralægges. Vi vil bearbejde analysen ved at finde 

samspillet mellem vores teoretiske forforståelse og informanternes udtalelser. Ved at veksle 

mellem vores teori og empiri i analysen, vil vi kunne opnå en bedre forståelse for, hvad peer-

støtte funktionen har af betydning for oplevelsen af empowerment og anerkendelse. 

Analyserne bliver efterfølgende bearbejdet og vil danne grundlag for specialets endelige 

konklusion og efterfølgende diskussion af udvalgte tematikker. Vores analytiske fortolkning er 

således en dialog, der føres mellem viden, teori og empiri, hvorved der produceres ny 

erkendelse.  

Både Kvale og Olsen gør opmærksom på, at der inden for den samfundsvidenskabelige 

forskning ikke er konsensus om, hvilke metodiske og teoretiske dele en kvalitativ undersøgelse 

som minimum bør indeholde for at sikre kvalitet, validitet og gennemsigtighed (Olsen, 2002). 

KODNING 

Som beskrevet startede vi med at have en grundlæggende viden om peer-støtte samt vores 

praktiske faglige viden fra feltet med udsatte og psykisk sårbare. Derved har vi gjort brug af 

deduktiv kodning, ved at arbejde ud fra teoretisk viden om bestemte begreber som peer-

støtte, empowerment og anerkendelse ved vores møde med NT. Brinkmann og Tangaard 

beskriver kvalitativ kodning således: ”identificerer og navngiver mere eller mindre afgrænsede 

databidder, som på en eller anden måde eksemplificerer den samme deskriptive eller 

teoretiske idé” (Brinkmann & Tangaard 2010, s. 450). 

Vores kodning af det empiriske materiale har dog været påvirket af vores indskrivning i den 

kritiske teoretiske forståelsesramme, hvilket har betydet en vægtning af informanternes 

udsagn omkring andre erfaringer end de oplevede i NT, da vi netop ønsker at medtænke de 
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omkringliggende samfundsstrukturer i brugernes udsagn om peer-støtte, anerkendelse og 

empowerment (Olsen, 2002 s. 9). 

Kodning af informanternes udsagn anvender vi til at fortolke de centrale elementer i 

informanternes udsagn og få dem tydeliggjort gennem analysebearbejdningen. At vi koder 

efter vores teoretiske temaer er med til at skabe overblik og sammenhæng i vores empiriske 

materiale (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 226).   

Vi har valgt at kode vores empiriske materiale ud fra en grundig gennemlæsning ud fra valgte 

temaer. Valget af koder og tematikker skal føre en til nedbrydning af de empiriske fund. 

Kodelisten tager sit udspring i empowerment begrebet og i Honneths anerkendelsesformer. 

Endeligt ser vi på peer-støtte funktionen i NT som ramme for anerkendelse og sammenfatter 

derefter analyserne i en samlet konklusion (Harrits & Østergaard Møller, 2016, s. 313-340). 
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     DEDUKTIV KODELISTE  

TEORETISKE BEGREBER  
OBSERVATIONER/ 

INTEVIEWS 
EMPIRISKE FUND 

 

  Peer-støtte funktion i  

  uformel form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Selvforståelse) 

”Det er jo brugerne der ved 

hvordan de selv har det”. 

 

 

(Selvforståelse, peer-støtte) 

”Det er rart at vide at andre 

har været det samme 

igennem som jeg selv”. 

 

 

”Jeg er ikke så meget for 

betalt venlighed”. 

 

De fleste brugere vi møder er 

mellem 45- 55 år og har 

været tilknyttet NT flere år. 

 Alle brugere af NT har  

erfaringer som brugere af     

det sociale system. 

Formidlingskoordinatoren 

kontakter nogle gange 

brugere hvis de har det 

dårligt, selvom det ikke 

formelt er en del af hans 

arbejde.  

Brugerne imellem hjælper 

også hinanden udenfor NT, 

f.eks. jobcenter. 

En bruger tilbyder en anden 

at cykle en tur. 

Flere brugere vi interviewer 

har fungeret som peer-

støtter for hinanden og gør 

det stadig. 
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Honneth, anerkendelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(Selvforståelse) 

”Her kan man komme som 

man vil”. 

 

 

”Jeg føler mig noget værd”. 

 

(Selvforståelse) 

”For mig har det været lidt 

præ-agtigt – jeg ved ikke 

hvordan det var gået mig, 

hvis jeg ikke var kommet 

her” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nogle af brugerne passer 

sig selv når de kommer i 

NT, andre rumsterer med 

noget, nogle taler med de 

semiprofessionelle andre 

brugere eller spiller musik 

eller laver radio. 

 

Døren er altid åben til 

kontoret, alle er alle 

vegne. 
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Empowerment 

 

 

 

 

(Selvforståelse) 

”Hvis andre kan, kan jeg 

også”. 

 

(Selvforståelse) 

 ” ja ja, der er jo aktivister, 

Søren er et godt eksempel – 

han har prøvet at organisere 

modstand lige bag 

Rådhuspladsen”. 

 

 

 

 

Brugerne er med til at 

søge fondsmidler og sikre 

at NT kan fortsætte som 

netværksted.  

Der er mange bøger om 

psykiatri, NTs eget blad 

Amalie, hvor psykiatri 

diskussionen foregår.  

Brugerne imellem taler 

også med hinanden og de 

semiprofessionelle om 

psykiatriens udvikling.   

 

 

 

     METODE KRITIK         

Vi er opmærksomme på, at alle vores informanter overvejende er meget positive overfor NT 

og dets rammer. Vi hører sjældent nogle af informanterne tale dårligt om stedet, hvilket også 

afspejler vores empiri. Vil fremhæver særligt to elementer, som vi tolker der gør sig gældende 

for informanternes positive fortælling og manglende kritik af NT: 

NT har en meget stærk selvfortælling om det arbejde, de udfører. Dette kan skyldes, at de er 

vant til at arbejde for at sikre midler til NT og stedets fortsatte drift.  

Det andet element, der kan gøre sig gældende er, at NT er et netværksted, hvor brugerne 

kommer frivilligt. De brugere, som ikke synes om at være der, kommer simpelthen ikke og er 
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slet ikke blevet medlemmer af NT. Endelig har de brugere, vi har været i kontakt med, været 

de som havde psykisk overskud til at deltage i interviews.       

KVALITETSSIKRING  

Ved anvendelse af kvalitative metoder til at indhente og analysere vores empiriske materiale 

har i gjort os nogle overvejelser for at sikre at vores konklusioner og resultater er troværdige. 

Det første vigtige begreb er transparens, som omhandler gennemsigtigheden i vores speciale. 

Dette har vi forsøgt at opnå ved at synliggøre og fremlægge vores forforståelser samt vores 

metodiske og teoretiske overvejelser. Endvidere er transskriberingen foretaget så præcist som 

muligt, for netop at sikre gennemsigtigheden og kvaliteten af vores arbejde (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010, s. 491).  

En del af en god undersøgelsesproces fordrer opmærksomhed på begreberne reliabilitet, 

validitet og overførbarhed, da vores fortolkning samt udfald af interviewene kan påvirke 

specialets resultater og konklusioner. Reliabilitet omhandler konsistensen af vores 

analyseresultater og konklusioner (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 27). Vi har betræbt os på, at 

sigte imod en høj reliabilitet i vores undersøgelsesmetode ved at være opmærksomme på 

vores selektionskriterier samt transkribering af informanternes udsagn.  

Reliabilitet omhandler nøjagtigheden ved dataindsamlingen, der kan sikres ved brugen af flere 

typer af undersøgelsesmetoder. Endvidere kan der være en øget reliabilitet ved 

overensstemmelse med flere udsagn eller fund. Dog er vi opmærksomme på, at kvalitative 

udsagn hos brugerne i NT ikke nødvendigvis er mere rigtige, hvis brugerne er enige om hvad 

de har svaret i interviewene.  

Naturligvis er reliabiliteten påvirket af, at vi har gennemført vores empiriindsamling i et miljø 

som NT med åbne døre som en naturlig del af stedets ramme. Her kan informanterne være 

påvirket af hinandens tilstedeværelse, hvilken kan komme til at påvirke og overskygge den 

enkelte brugers personlige mening. Vi har gjort os umage med at give informanterne plads til 

at ytre sig, men i de interviews, hvor der har deltaget flere brugere på en gang, sker der 

naturligt en fordeling, hvor vi har forsøgt at tilgode se, at alle kom til orde.  
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Validitet betyder gyldighed og omhandler, hvorvidt vi har fået besvaret det, som vi satte os 

for at undersøge (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 272). Vi har undervejs forsøgt at sikre 

validiteten ved løbende at have vores problemformulering for øje i projektet samt vores 

selektion af vores informanter. Denne har vi søgt sikret ved at foretage så gode selektioner af 

vores informanter som muligt for at kunne få afdækket vores problemformulering. Endvidere 

har vi taget informanternes udsagn for pålydende og i vores anvendelse af den indsamlede 

empiri bestræbt os på at anvende et retvisende billede af den samlede empiri. Vi har således 

forsøgt at fremlægge de empiriske fund og fortolke dem i vores valgte teoretiske 

sammenhæng.  

Endeligt er et begreb som overførbarhed, som omhandler hvorvidt resultaterne kan overføres 

til andre lignende situationer og hvorvidt andre kan reproducere vores resultater. 

Specialets muligheder for overførbarhed er begrænset af, at vores viden er kontekstuel. 

Betinget af NT som speciale kontekst. Den viden vi gør os i NT, vil ikke kunne reproduceres på 

samme måde igen, da vi kunne have fået nogle andre svar, såfremt vi havde talt med nogle 

andre brugere og dermed formentlig mødt nogle andre udsagn. Det betyder dog ikke, at den 

viden, vi har fundet i NT er fejlagtig, men ”sand” i en kontekstuel forstand og vi vil ikke kunne 

udlede generelle forståelser om peer-støtte ud fra vores undersøgelse alene (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 273).  
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KAPITEL 5 
TEORETISKE VALG 

 

I dette kapitel vil vi redegøre for vores teorier, som er anerkendelse set i Honneths perspektiv 

og Søren Juul og Peter Høilunds ”Udkast til en normativ teori for socialt arbejde” og 

”Anerkendelse og dømmekraft”. Endvidere gennemgår vi empowerment som begreb, 

understøttet af Paulo Freires ”De undertryktes pædagogik”.  

Vi anvender anerkendelse som et teoretisk greb, hvor anerkendelsen ses som et substansielt 

begreb, samt anvender empowermentbegrebet ud fra dets primære præmis om at 

empowerment skabes i interaktionen og sigtet er tanken om ændring, myndiggørelse og 

styrke.    

Honneth bruger anerkendelse som et normativt begreb og noget at efterstræbe teoretisk ift. 

hvordan verden bør være.  

Honneths anerkendelseteori anvender vi til at vise essensen af, hvad anerkendelsen kan have 

af betydning i relationen ved at brugerne og de semiprofessionelle i NT gør brug af deres egne 

erfaringer til at udvikle NT og bruge sin stemme som borger.  Vi anvender den ligeså til at 

fortolke, hvilken betydning det har for brugerne at kunne indgå i et socialt fællesskab.  

Det kan virke forsimplet at argumentere for at Honneth's anerkendelseideal kan være med til 

at understøtte menneskelig opblomstring og kamp for anerkendelse. Dog positionerer vi os 

opad Honneths anerkendelses ideal, da det netop kan virke så elementært, at det kan være 

med til at undgå krænkelser og fremme selvtillid og selvrespekt hos den enkelte.  

Vi har ved vores valg af en kritisk teoretisk forståelsesramme skrevet os ind i en 

årsagsforklaringsmodel, der medtager de samfundsmæssige betingelser for den enkelte 

Dermed er vores forståelse af empowerment også indbefattet af både individet samt 

omhandlende at være med til at udligne sociale uligheder i en kollektiv sammenhæng.  
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HONNETH OG FREIRE SET I PERSPEKTIV TIL HINANDEN 

Anerkendelse er hos Honneth fundamentalt som behov. Tidligere gav ens status anerkendelse 

og ens position førte til forventet adfærd ift. ens status. I moderne tider er social status ikke 

statisk eller varig, men noget man skal tilkæmpe sig kontinuerligt (Jørgensen, 2012, s. 230). 

Det kræver, at man træffer valg, der skaber ens identitet, som kan føre til anerkendelse. Altså 

var det tidligere ikke selvvalgt, men social status var noget man var født med. I moderne tid 

blev der mere tid til at skulle finde den selv og herefter kunne man rimelig stabilt bevare denne 

livet igennem.    

 

Honneth beskriver personlig, retlig og social anerkendelse som tre sfærer.  Hvis man ikke 

oplever dette, kan det føre til udviklingsforstyrrelser og deficitter. Ved manglende retlig 

anerkendelse er man uden for samfundet og det samme i endnu højere grad ved social 

anerkendelse ift. manglende fællesskab og eksklusion. Et samfunds etiske værdier og 

selvforståelse har betydning for, hvordan brugernee føler sig værdsat eller tilgodeset, ved at 

samfundet definerer de værdier. På den måde er NTs kamp om en solidarisk anerkendelse af 

deres brugere relevant (Honneth, 2006, s. 164-165) 

 

Freires anvendelse af dialog og navngivning af egne oplevelser knytter på den måde an til NTs 

sociale arbejde med peer-støtte som vej til empowerment og oplevelse af anerkendelse. 

Honneth vægter i et kritisk perspektiv, at der bør ske identification af anerkendelsesprocesser 

og at man her bør se på de strukturelle krænkelser i samfundet. Honneth og Freire 

komplementerer hinanden, da de begge ser på dehumanisering af samfundet og forholder sig 

kritisk til makro strukturer. Kærlighed er en forudsætning for, at den frigørende dialog skal 

lykkes. Honneth vægter i højere grad den menneskelige erfaring ligesom Freire gør brug af 

med de undertrykte.   

 

Honneth påpeger i højere grad end Freire hvilke normative betingelser, der skal være til stede 

for at muligheden for et godt liv kan lykkes. Hvorimod Freire er mere optaget af de kollektive 

processer, for at forandring er mulig trods samfunds strukturernes betingelser.  
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BEHOVET FOR ANERKENDELSE 

 

Honneth ønskede at fremkomme med en teoretisk tilgang til begrebet anerkendelse, der 

medtager aspekter, som ikke kun omhandler anerkendelse mellem to mennesker, men også 

niveauer af anerkendelse mellem strukturer, såsom institutioner og individer. For at individet 

kan udvikle en positiv relation til sig selv, er det afhængigt af bekræftelsen af ens autonomi og 

individualitet. Mangel på social anerkendelse hos individet vil hos Honneth kunne være 

drivkraft for at igangsætte moralske kampe (Honneth, 2006, s. 127-175). 

Honneth peger på at de tre anerkendelsesformer dels fungerer som integrations-

komponenter og er forudsætninger for hinanden såvel som de også er forudsætninger for et 

fuldt integreret samfund.  Til at begribe hvad en anerkendende handling er, opererer Honneth 

med begrebet synlighed som er forudsætningen for et reelt anerkendelsesforhold. Det 

beskrive således: 

”På den ene side afhænger individuelle muligheder for et positivt selvforhold af betingelser, 

som er sociale i deres karakter, idet de er i overensstemmelse med normativt regulerede 

former for gensidig anerkendelse; på den anden side afhænger et givet samfunds succes af 

dets evne til at organisere anerkendelsesrelationerne på en måde, der tillader den individuelle 

udvikling af disse positive relationer til selvet” (Willig i Honneth, 2006, s. 10-11). 

DE TRE SFÆRER HOS HONNETH  

De tre former for anerkendelse er en forudsætning for hinanden, men også en forudsætning 

for, at en person har mulighed for at blive fuldt integreret i samfundet. Hvis individet ikke 

anerkendes og ikke opnår at få følelsesmæssig støtte og respekt, risikerer individet at miste 

det positive forhold til sig selv (Honneth, 2006, s. 127-175). 

Den første anerkendelsessfære er privatsfæren. Her skabes den basale selvtillid gennem 

kærlighedsforhold. Det vil altså sige, at anerkendelsen baseres emotionelt, eller for at bruge 

Honneths ord, affektivt. Anerkendes individet i denne sfære, dannes der basis for at indgå i et 

hvilket som helst intersubjektivt forhold. 
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Den anden anerkendelsesform er den retslige sfære. Her skabes anerkendelsen igennem 

selvagtelsen. Denne form er knyttet til ret og rettigheder. Anerkendelsen sker gennem 

individets evne til autonom handling. Individet opnår anerkendelse gennem selvstyre, samt 

selvbestemmelse i egen sag. Honneth mener, at respekt for individet ikke knytter sig til et 

abstrakt retssystem, men at dette må forstås konkret som respekt for individets rettigheder i 

praksis. Selvagtelsen kan kun udvikles fuldt ud, hvis individet anerkendes som autonomt 

medlem af samfundets retsfællesskab. Denne anerkendelse består af universel 

ligebehandling, hvor alle tillægges den samme moralske tilregnelighed som andre (Willig i 

Honneth, 2006, s. 16).  

Den tredje anerkendelsesform er den solidariske sfære. Her skabes anerkendelsen igennem 

social værdsættelse. Det enkelte individ stræber efter prestige og anerkendelse. 

Anerkendelsen afhænger af, hvorvidt man i kraft af egen præstation og evner opnår 

muligheden for at føle sig værdifuld indenfor et fællesskab. Såfremt det lykkes at opnå 

anerkendelse indenfor fællesskabet, vil det skabe mulighedsrum for at præstere noget for sig 

selv og føle sig værdifuld for samfundet. 

HONNETHS TRE KRÆNKELSES ERFARINGER 

Modsat de tre anerkendelsessfærer har Honneth også defineret 3 krænkelser, eller 

ringeagtelser, som individet kan komme ud for i de sfærer. Ifølge Honneth giver det ikke 

mening at snakke om krænkelser, hvis der ikke omvendt ligger en implicit forventning om 

anerkendelse fra ens medmennesker. Følgerne af krænkelserne hvis individet bliver udsat for 

nedværdigelse og ringeagtelse, kan medvirke til at dets identitet bryder sammen (Honneth, 

2006 s. 175).  

KRÆNKELSER I DEN PRIVATE SFÆRE 

Krænkelserne i den private sfære kommer til udtryk gennem fysisk moralsk krænkelse og 

magtudøvelse, såsom voldtægt og tortur. Dette skader individets tro på sig selv, selvtilliden, 

idet troen på at man har magt og bestemmer over sin egen krop forsvinder, samt tilliden til 

sig selv og ens relationer. En af Honneths pointer er, at denne følelse og erhvervelse af 

autonomi kun kan forekomme gennem erfaringer af den følelsesmæssige opmærksomhed i 
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socialiseringsprocesen, og i denne krænkelse ødelægges selvtilliden udefra (Honneth, 2006 s. 

176-177).  

 KRÆNKELSER I DEN RETSLIGE SFÆRE 

I den restlige sfære vedrører krænkelsen det, der knyttes til den moralske selvrespekt. 

Krænkelsen sker i individets fratagelse af rettigheder i det samfund, som individet regnes for 

en del af. Det kan være ved fratagelse af en rettergang ved spørgsmål om en forbrydelse, eller 

at samfundet ikke regner individet for at kunne tage vare på sig selv, og dermed tager 

beslutninger på dennes vegne. Dette sender et signal til individet om, at det ikke kan tilregnes 

samme værdighed og respekt ligesom resten af medlemmerne i det pågældende samfund. 

Dette medfører, at individet mister selvrespekten og troen på, at det besidder moralsk 

dømmekraft (Honneth, 2006 s. 177-178).  

KRÆNKELSER I DEN SOLIDARISKE SFÆRE 

Den sidste krænkelse vedrører individets følelse af nedværdigelse eller ringeagt, som det får 

ved at blive mødt med en negativ holdning overfor individet eller en gruppes sociale værdi. 

Det kan være omgivelsernes generaliserede syn på psykisk sårbare, hvor NT kan være det sted, 

hvor brugerne kan opnå den sociale værdi og anerkendelse for de evner og egenskaber de, 

besidder. Omvendt ville det skade selvværdsættelsen, hvis det ikke er muligt at bevare troen 

på at man anerkendes som den man er (Honneth, 2006 s. 178-179).  

Honneths ontologiske ståsted er, at mennesket har en ”konstitutionel afhængighed af 

anerkendelse” (Honneth, 2006. s. 180). Honneth mener at beskyttelse mod 

krænkelseserfaringer og ringeagt ved en social sikkerhed for anerkendelse af det enkelte 

individ faktisk er sygdoms profylaktisk både for den fysiske såvel som den psykiske sundhed. 

En af disse veje dertil er via anerkendelses kampe, hvor et møde med krænkelser ikke 

nødvendigvis fører til passivitet, men derimod kan føre til en aktiv kamp for anerkendelsen 

(Honneth, 2006, s. 179).  
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ANERKENDELSE OG DØMMEKRAFT I DET SOCIALE ARBEJDE   

Vi anvender Høilund og Juuls tekster, da de er mere praksisnære og handlingsanvisende 

omkring hvilke forhold, der skal være tilstede i det sociale arbejde for at betingelserne for 

anerkendelse hos borgeren er mulig.   

Høilund mf. beskriver ”vores udgangspunkt, er at det gode socialt arbejde er et arbejde, der 

sigter på at give alle mennesker muligheden for at leve et godt liv… et normativt ideal for 

socialt arbejde, må derfor baseres på en teori om social retfærdighed” (Høilund, Juul & 

Madsen, 2003, s. 1). 

Social retfærdighed forudsætter etisk autonomi, at borgeren selv kan være med til at 

definerer hvad det gode liv er og så vidt muligt få rammerne til at leve ud fra dette. Dog bliver 

dette for sjældent overholdt – da etik i det sociale arbejde har veget pladsen for økonomiske 

styringsværktøjer og politik. Dette betyder også, at borgeren alt for ofte bliver mødt af 

disrespekt, moralske og retslige krænkelser i det sociale arbejde (Høilund & Juul, 2015, s. 30-

32). 

Høilund og Juul opsætter en idealmodel for socialt arbejde. Idealmodellen indeholder to slags 

kampe; kærlighedskampen og anerkendelseskampen. Kærlighedskampen er det minimale 

fællesskab som opstår mellem borgeren og socialarbejderen. Dette skal til for, at borgen kan 

komme til orde og fortælle om sine egne drømme og forhåbninger for fremtiden og livet. Det 

er vigtigt, at der skabes et godt samtalerum og begge partnere ser hinanden som ligeværdige. 

Derudover er det vigtigt at socialarbejderen ikke agerer udelukkende professionelt, men også 

personligt, uden at blive privat, således at der skabes tryghed i relationen (Høilund & Juul, 

2015, s. 129-131). Dette minimale fællesskab med borgeren er vigtigt for borgerens udfoldelse 

af etisk autonomi.  

Anerkendelseskampen omhandler socialarbejderens kamp for borgenen som etisk og juridisk 

person. Dette sker ved borgeren oplyses om sine pligter i samfundet, men også rettigheder. 

Med respekt for borgeren og i et forståeligt sprog sikres borgeren en løbende indsigt i 

rettigheder og egen sag. Det er socialarbejderens opgave at holde sig opdateret på den nyeste 

lovgivning og praksisformer. Borgeren skal opleve sig selv som en del af det retslige fællesskab. 
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Derudover skal socialarbejderen i dette forløb oplyse borgeren om politiske agendaer, 

økonomiske forhold osv. i systemet, så der ikke er en skjult dagsorden for borgeren (Høilund 

& Juul, 2015, s. 30-32). 

Både kærlighedskampen og anerkendelseskampen kæmpes ved, at socialarbejderen stiller 

sine faglige våben til rådighed for borgeren. Dette sker ved, som beskrevet i 

anerkendelseskampen, at borgeren bliver oplyst om sine rettigheder og pligter osv. som 

borger i samfundet. Derudover bør socialarbejderen formå at skabe dette minimale trygge 

fællesskab med borgeren. Derved kan borgerens anerkendelsesfølelse komme frem og fører 

til ”menneskelig opblomstring" og et ”handledueligt jeg” (Høilund, et al., 2003, s. 10).   

EMPOWERMENT   

 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR ANVENDELSE AF EMPOWERMENT BEGREBET    

Der er gjort mange forsøg på at oversætte ordet empowerment, hvor den nordiske version 

kan lyde som ”myndiggørelse” eller ”magtmobilisering”, men almindeligvis anvendes blot 

empowerment.    

Empowerment tilgangengangen kan anskues på mange måder og i mange former. Der kan 

være tale       om individ, gruppe og en (lokal)samfundsorienteret empowerment. Derudover 

findes varianterne neoliberalitiske, socialliberal eller en samfundskritiske tilgange. Begrebet 

bruges på forskellige måder fra ”fra en neoliberalitiske og individualistisk ”tag ansvar for dit 

eget liv”- tankegangen til en solidarisk og kollektiv ”fælleskamp og fælles ansvar for et socialt 

samfund”- tankegangen” (Andersen & Larsen, 2011, s. 475).   

I den socialliberale version af empowerment ses begreber som inddragelse, myndighed og 

netværk. I den neoliberale empowerment variant vægtes eget ansvar, valgmuligheder og 

individuelle forklaringer og endeligt i den samfundskritiske empowerment ses kollektiv 

bevidsthed, magt strukturer og rettigheder til indflydelse og strukturer som hovedtemaer 

(Andersen, 2015, 24-36).    
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Da der netop er så mange versioner af empowerment tilgangengangen i praksis, betyder det 

også, at vi skal være varsomme med ikke blot at oversætte en version fra en forståelsesramme 

som kan komme fra sundhedsvæsenet eller rehabiliteringstanken og placerer den i NTs 

kontekst uden videre. Principperne kan overføres med tanke på både de samfundsmæssige 

betingelser og de sociale betingelser og problemer i samfundet. Måden at forstå 

empowerment på afspejler, hvordan sociale problemer forstås og årsagsforklares med, enten 

levevilkår og derved et samfundsperspektiv, eller en mere individuel forståelsesramme for 

sociale problemers opståen.  

Som beskrevet kan empowerment anskues på mange måder, dog er grundideen den samme, 

at: 

” Empowerment sigter mod en tilstand, hvor mennesker opnår en fornemmelse af kontrol og 

meningsfuldhed. Empowerment er både en følelse og en handling, og det afgørende er at, 

menneskerne bruger fornemmelsen til at handle for at opnår sociale eller sundhedsmæssige 

forandringer” og empowerment retter sig imod de undertrykte og underprivilegerede, 

karakteristisk for disse mennesker er, at de næsten altid har både sociale og sundhedsmæssige 

problemer” (Andersen, Brok & Mathiasen, 2000, s. 13 -14).   

Empowerment på det individuelle plan kan anskues som at tage autoriteten, ansvaret og 

magten. Empowerment er fornemmelsen af kontrol over eget liv ift. ens personlighed og 

motivation. Her vokser egenskaberne hos den enkelte, uden at andre frarøves eller trækker 

på deres ressourcer. Derfor kan empowerment også fortolkes som en proces også i den 

kollektive gruppe (Lundemark et al., 2000).   

Desuden skelnes der i empowermentslitteraturen også imellem vertikal og horisontal 

empowerment. Vertikal empowerment drejer sig om grupper eller lokalsamfundet, som 

styrkes ift. de magthavere som kontrollerer magten i systemet, f.eks. politikere og offentlige 

instanser. Horisontal empowerment drejer sig derimod om at styrke personer/fagpersoner på 

samme niveau, som befinder sig i samme situation og skabe et netværk, f.eks. i et 

lokalsamfund. Horisontal empowerment styrker derfor magtpositionerne nedadtil og udadtil 

(Andersen & Larsen, 2011, s. 478).   
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Andersen & Larsen beskriver andre empowermentdimensioner, identitetsempowerment eller 

socialempowerment, hvor det handler om, for det enkelte individ at vende sin negative 

”taber” identitet, til en kollektiv ”vinder” identitet (Andersen & Larsen, 2011, s. 480-481).    

Dette sker ved opbygning af sunde netværk, som fremmer en fælles forståelse, af de fælles 

problemstilleringer, man føler i netværket og på den måde opbygges en fornyet selvforståelse 

og en kollektiv identitet.    

Symbolsk - eller statusmæssigempowerment skal ses i sammenhæng med identitets 

empowerment. Det handler om at udfordre eller ændre et negativt billede af en specifik 

gruppe i samfundet.  Det kan være det negative billede samfundet har af psykisk sårbare og 

dermed erstatte det af et billede som handlekraftige mennesker med muligheder. 

Politisk - eller demokratiskempowerment handler om at få en stemme i det politiske – og 

forvaltningsmæssige system og derved kunne påvirke det. Her skal det ses som diverse 

interesseorganisationer, som taler på vegne af en specifik gruppe og derved prøver at ændre 

deres livssituation til det bedre. Det er dog mere end at påvirke det politiske system, men også 

at skabe en kollektiv mobilisering og skabe visioner imod frigørende bevægelser. Demokratisk 

empowerment understøttter de underprivilegeret/udsattes handlingskapacitet (Andersen & 

Larsen, 2011, s. 481).   

For at konkretisere empowermentsbegrebet, vælger vi i vores speciale at tage udgangspunkt 

i Paulo Freires tanker om empowerment, da han kommer med nogle anvisninger, om hvordan 

de undertrykte kan frigøre sig fra deres position i samfundet. 

PAULO FREIRE  

Paulo Freire anses som grundlægger af empowermentstanken. Freire var pædagog og 

undervisningsminister i Brasilien frem til militærkuppet i 1964. Herefter opholdt han sig i eksil 

i Chile, hvor han skrev De undertryktes pædagogik (Hutchinson & Oltedal, 2006, s. 192).  Freire 

var optaget af, hvordan man kunne give stemme tilbage til de fattige undertrykte folk, som 

regeringen holdte nede. Ved at mobilisere sig og ændre selvbilledet og kæmpe for bedre 

vilkår, kan det føre til livsændringer for de undertrykte. De passive og undertrykte mennesker 

skal blive kritiske og deltage aktivt i at skabe forandringer i samfundet (Hutchinson & Oltedal, 

2006, s. 193).    
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Freire beskriver empowerment således: 

”Empowerment referer både til den subjektive erfaring – oplevelsen af at kunne gøre en forskel 

og hav muligheden for at forandre sin situation – og til ændringen af samfundets 

mulighedsstruktur – de samfundsmæssige magt – og ressourceformidlingsprocesser på et 

givent historisk. Empowerment er derfor både et proces og et mål” (Freire, 1972, s. 19).     

Freires tanke er, at de undertrykte bedst kender til deres egen situation og derfor bedst kan 

bryde med den. Derudover er sand frihed ikke noget, man kan give til andre. Derfor må man 

selv kæmpe for dem, som han skriver: ”hvem er bedre forberedt til at forstå et 

undertrykkerssamfunds frygtelige betydning end de undertrykte?” og ”De vil ikke opnå denne 

frigørelse tilfældigt, men gennem deres søgen efter den i praksis, gennem deres erkendelse af 

nødvendigheden af at kæmpe for den” (Freire, 1972, s. 17).    

Freire beskriver de undertryktes position og de der undertrykker dem, som medvirkende til 

en tilstand, hvor de undertrykte bliver dehumaniseret. Dehumaniseringen betyder, at de 

undertrykte får frataget deres rettigheder og bliver umenneskeliggjort. Samtidigt er tilstanden 

af dehumanisering med til at fastholde de undertrykte tavse og ude af stand til at handle kritisk 

og modarbejde deres tilstand (Freire, 1972, s. 15).  

For at de undertrykte kan frigøre sig deres situation skal de igennem to faser. Den første fase 

omhandler skabelsen af en kritisk bevidsthed. Bevidstheden om at man er blevet 

dehumaniseret, samt at man har rettigheder. I denne fase opnås selvtillid og aktiv kritisk 

tænkning overfor ens dårligt stillede situation. I fase et sker der også en mobilisering af 

”styrken”. Styrken kan ses som de andre, der er i samme situation som en selv. I en samlet flok 

er det nemmere af gøre modstand mod undertrykkerne og derved opnå sand frihed. I anden 

fase har de undertrykte udviklet deres kritiske selvbevidsthed, og er derfor klar til at kæmpe 

for nye livsvilkår (Freire, 1972, s. 27).   

Freire mener, at kritisk bevidsthed skal fører til øget frigørelse og magt over eget liv. Freires 

metode til den øget bevidsthed og frigørelse er dialog. Dialog, handling og refleksion hører 

sammen. Freire mener at dialog er godt, men intet værd uden tilhørende refleksion og 

handling. Igennem dialogen frigøres den undertrykte fra sin undertrykte position. Kærlighed 
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til verden og mennesker er en forudsætning for en sand dialog (Freire, 1972, s. 63-64). Det 

betyder, at det er en forudsætning, at de der arbejder med de undertrykte, har sand kærlighed 

og solidaritet til de undertrykte, eller lykkes empowerment processen ikke.   

Det modsatte af dialogen er antidialogen. Antidialogen er præget af en relation, hvor 

undertrykkelse af en af partnerne finder sted. Det antidialogiske menneskes mål er, at 

erobrere andre og på den måde at påtvinge andre dennes mål (Freire, 1972, s. 66-67). 
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KAPITEL 6 
 ANALYSE  

                       
INTRODUCERENDE KOMMENTARER OM ANALYSENS TILBLIVELSE OG STRUKTUR 

Vores empiriske fund er valgt ud fra de nedslag i vores informanters udsagn, der er gået igen 

gennem hele empiriperioden. 

Således analyserer ud fra de udsagn, vi har tolket som styrende for vores fund for at kunne 

afdække vores problemformulering. Vi sammenholder udsagnene med de valgte teoretiske 

begreber i det deduktive arbejde med materialet. Analysen fører til en konklusion af specialets 

fund og efterfølgende et afsnit, hvor vi diskuterer fund fra konklusionen med elementer fra 

problemfeltet. Vi har opbygget vores analysedele ud fra den deduktive kodeliste, vi 

udarbejdede til vores empiriindsamling. Således vil vi afdække rammerne i NT og dets 

betydning for anerkendelse, empowerment og peer-støtte  i den uformelle form set i lyset af 

kritisk socialt arbejde.    

Vi har ud fra vores bearbejdelse af empirien valgt at at opdele vores analyse ud fra udvalgte 

udsagn fra vores informanter.  

Analysedel 1 omhandler betydningen af relationerne og rammen i NT set ift. anerkendelsens 

fremtrædelsesformer og den uformelle peer-støtte.    

Analysedel 2 omhandler betydningen af brugernes erfaringer set i et empowerment 

perspektiv.  
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 ANALYSEDEL 1  

 

Analysedel et anvender vi til at belyse, hvordan NT tilbud om peer-støtte udformer sig. De 

interviews vi har gennemført, har haft en vægtning på relationen i NT og peer-støtte 

funktionen set fra brugernes vinkel. Vi gør brug af aktivitets- og formidlings-koordiatorernes 

udsagn til at analysere os frem til NTs selvforståelse og komme bagom denne inden vores 

brugerinterviews, for at kunne udforske brugernes perspektiv yderligere ved. På den måde får 

vi også fjernet i højere grad fjernet os fra vores egen forforståelse og ser ikke kun efter, hvad 

vi selv ønsker eller tror vi kan at finde ved empiriindsamlingen.   

BETYDNINGEN AF RAMMEN I NT FOR ANERKENDELSENS FREMTRÆDELSESFORMER 

At være rummelig i sin væren sammen med andre er nogle af de betingelser vi ser, for at et 

sted som NT kan eksistere. Der kan være flere faktorer der gør sig gældende i den enkelte 

relation og kommunikation, som kan gøre det vanskeligt at opretholde den fuldt ud 

anerkendende tilgang til hinanden, såsom uenigheder om holdninger eller adfærd. NT prøver 

med deres ideologi og rammen om NT at skabe et anerkendende rum. 

NT er bygningsmæssigt indrettet således, at man fra gaden ikke tænker over, hvad det er. Der 

skiltes ikke med, at det er et sted for psykisk sårbare og indretningen af NT virker som en 

blanding mellem et hjem og et værested, hvor mange skal kunne have sin gang med mange 

funktioner. NT ønsker at brugerne af stedet skal føle sig hjemme og anerkendt som en del af 

et solidarisk fællesskab.  

”Stuerne i NT er møbleret med to sofaer og en stol, den anden stue har et spisebord med stole 

og et lille separat sidebord med et par stole. Derudover er der to computerpladser i hver sit 

hjørne og en stor kopi maskine op ad døren til kontoret, der bruges af alle. Væggene har nogle 

klassiske institutionsopslagstavler med diverse kopier og opslag om husorden, musikaften, 

Hus Forbi blad, diverse telefon numre til andre steder i det psykiatriske felt mv.  Derudover er 

der en reol med NTs eget blad, Amalie, og en masse forskellige bøger og mapper, brugerne 

bare kan tage” (Feltnoter, 3.4.2017). 
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En af de måder, der signaleres ansvar og tillid til hinanden på er ved, at man som bruger kan 

have nøgle til NT og bruge det når som helst. Det er en gensidig forpligtelse og tillid der kræves 

for at det lader sig gøre.  

”Vi har også nøgler. Det er der ret mange der har. Man kan også tage den igen. Du skal komme 

her hver måned for overhovedet at søge om en nøgle. Der er åbent udenfor normal tid. Det er 

også lidt anderledes, at man kan bruge det hele døgnet rundt. Så har vi selvfølgelig nogle 

regler, at man ikke må larme om aftenen og spille ikke højt der” (Pilotinterview, 10.2.2017). 

Det kan virke symbolsk, men set i et anerkendelsesperspektiv betyder det at have indflydelse 

på, hvornår man bruger NT er et signal på og en underbygning af at man som individ 

anerkendes og at dette bl.a. betyder at det forventes at man solidarisk indgår i fællesskabet.  

Brugerne af NT har alle en erfaring med enten psykiatrien eller det sociale system. En af vores 

informanter fortæller om sin historie der førte ham til NT: 

”Jeg kom på retspsykiatrisk afdeling og var der igennem 5 år også kom jeg ud igen og så har 

jeg måtte genopbygge en dagligdag over en periode og der har det her sted været med til at 

støtte, at jeg får den dagligdag. Jeg kommer hernede næsten hver dag og har gjort det 

igennem et par år og der forgår meget hernede. Men der er også en god samtale indimellem 

og jeg er meget til de gode samtaler” (interview, 29.4.2017).  

Ved at tale med og møde forskellige brugere af NT og høre deres historier, har det givet os et 

indblik i, hvad NT kan og hvad brugerne bruger NT til. For mange er musikken det fælles man 

mødes om eller gør brug af som en vej til at øve at være sammen med andre mennesker, 

opbygge selvtillid og erfare via musikken, at man har evner, som man måske ikke troede, man 

besad. En bruger fortæller om betydningen således: 

”Nogle kommer lige fra hospitalet, første gang med sin kontaktperson, går så med denne 

kontaktperson i studiet, så kan man være alene i studiet og oplever nogle ting som man troede 

man ikke kunne eller havde evner for, man oplever at blive anerkendt eller man opdager, det 

her har jeg lyst til at gå videre med” (Interview, 29.4.2017).  
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BETINGELSERNE FOR ANERKENDELSE VIA PEER-STØTTE  

Det er gået igen, hos alle de brugere vi har talt med, er at fortællingen om NT som noget 

særligt, ved at der ikke er fagprofessionelle ansat og at ”der er højt til loftet” (Pilotinterview, 

10.2.2017). Måden NT og dets brugere fremstår på ved mødet med stedet, har vi på en af 

vores observationsdage beskrevet således i vores feltnoter:  

”Da vi ankommer, ser stedet først ret lukket ud – vi kan se at døren til kontoret er lukket, 

hvilket er usædvanligt. Men hurtigt kommer en kvindelig bruger af stedet og åbner for os. Hun 

tilbyder os straks noget at drikke og spørger til vores hensigt med besøget. Vi venter lidt og 

brugeren tilbyder os nogle aviser at læse i. Hun tager dog kontakt hurtigt derefter og fortæller 

uden opfordring om stedet og om NTs særlige tilgang, hvor det er det eneste sted hun kender, 

der er fuldt ud brugerstyret. Undervejs i de tre og en halv time, vi er der den dag, ringer 

telefonen en del gange og det er praktikanten, der tager den. Vi bliver fortalt, at alle kan tage 

den og alle kan bruge kontoret, hvis de ønsker det” (Feltnoter, 3.4.2017). 

Det er fra starten tydeligt for os, at brugerne af NT betragter det som deres sted og tager 

ansvaret for stedet på. Det er vigtigt for NT at sende et signal om at NTs ”målgruppe er 

mennesker og grupperinger, der beskæftiger sig med at forandre og forbedre forholdene for 

mennesker med psykosociale problemer, forstået som psykiatri-ramt, psykiatri- truede, 

psykiatri-behandlede og psykiatri-overlevende” (Feltnoter, 10.2.2017). Dette står ved 

indgangen til NT og sendte et signal om at vi kunne have en forventning til, at her var man 

inkluderende for alle og imod det etablerede psykiatriske system.  

I et interview hørte vi følgende beskrivelse om NT og dets ramme:  

”Du kan ikke forvente at hvis du kommer ind af døren at nogle tager imod dig, vi minder meget 

om virkeligheden ikke. Vi har jo ikke pædagoger eller socialpædagoger, som farer hen og siger 

nu skal vi tage os af dig. Men vi vil gerne have at det ligner virkeligheden” (Pilotinterview, 

10.2.2017).   

For den bruger, tolker vi det som en oplevelse af anerkendelse, at komme i NT uden at blive 

mødt af professionelle, der fortæller ham hvad han skal. Vi ser tegn på, at det ligger som en 

indbygget værdi i NT, at anerkendelse i private sfære er en af grundstenene i hele måden NT 
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fungerer på og vi ser igennem vores empiri dimensioner af, at det er NT’s ramme, der skaber 

anerkendelsesfølelse hos brugerne. Alle er lige meget værd og det er med til at understøtte 

selvtilliden hos den enkelte.  

Det er vigtigt for mange af brugerne, måske særligt for de, der har været med til at opbygge 

NT op i 1990’erne, at NT er et sted hvor man kan ytre sine holdninger og kæmpe for at blive 

anerkendt, for at sikre retten til at have medbestemmelse. Det er af betydning, at brugerne 

opnår indsigt og et ejerskab i NT og sikre dets fortsatte drift ved ekempelvis at være med til at 

søge fondsmidler. Dette finder vi som værende med til at understøtte brugernes følelse af 

anerkendelse i den solidariske sfære, de brugerne af NT kan bidrage med deres til det 

fællesskab de indgår i.  

En anden måde brugerne opnår anerkendelse gennem NT er via radioen og de aktiviteter som 

de udvikler og deltager i, derved sker der udvikling, for mange af brugerne. ”Fordi nu starter 

vi caféen op igen, eller vi kalder det ikke cafe, vi starter med at dræbe cafe konceptet 

fuldstændig, så vi sammen fra bunden kan skabe en ide” (Interview, 29.3.2017).  

Foruden de aktiviteter som brugerne laver med hinanden, bruger de hinanden som peer-

støtte ved at indgå i et fællesskab som styrker anerkendelsesfølelsen i den solidariske sfære: 

”Det er netop det med peer to peer, der giver en mening af at blive inkluderet og mødt 

ligeværdigt og få nogle rettigheder i forhold til det gældende samfund” (Interview, 29.4.2017). 

NT tilbyder brugerne at have indflydelse på stedets udvikling og være sammen med 

ligesindede i et gensidigt forpligtigende fællesskab. Alle de brugere og semiprofessionelle vi 

har mødt kender til peer-støtten begrebet. I NT anvendes det i den uformelle form, hvor peer-

støtten sker i relationen brugerne imellem og hvor det ikke kræver en uddannelse men 

derimod at man har lignende erfaringer og ønsker at hjælpe.  En bruger fortæller således om 

det: 

 ”Særligt det der med tilgangen til det, er ret vigtigt, mellemmenneskelig kontakt og 

empati(...)det er ældgammel vin på nye flasker. Men her havde vi bevist – der var et behov og 

derfor gør vi det. Så skal der ikke stor evidens, alle mulige skemaer” (Interview, 29.4.2017).  
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For brugerne er det vigtigst, at der er en kontakt og at et møde med en anden sker med 

empati. På den måde gør både de semiprofessionelle og brugerne internt imellem brug af NT 

som fundament til menneskelig opblomstring: Blot det, at kunne møde op i NT er en form for 

tavs anerkendelse af den enkelte. Vi ser brugerne fungerer ad hoc som uformelle peers for 

hinanden, når det er nødvendigt. Dette set i tråd med Reppers beskrivelse af peer-støtte som 

at have en rejsekammerat og have mulighed for at være en del af et fællesskab uden at der 

stilles krav til en. 

”Da jeg var syg i sommers, så var Søren rigtig sød og hjalp mig meget ikke. Han kunne godt se 

at jeg havde det rigtig dårligt. Men der kan også være noget lidt kunstigt i det der peer to peer, 

hvis man ligesom skal gøre det som en ydre pligt eller sådan noget. Det er jo ikke det som er 

meningen med det, det er jo oprigtighed og rigtig menneskelig kontakt" (Interview, 

29.4.2017).   

Udover at være glad for hjælpen, fortæller brugeren om hans kritik overfor de nye peer tiltag, 

hvor peer-støtten er i en formaliseret form: ”Peer-støtte skal ikke udøves fordi man bliver 

betalt for det, men fordi det rummer en oprigtighed over for det menneske man hjælper” 

(Interview, 29.4.2017).  

Vi fandt i vores empiri, at brugerne ikke finder den formelle peer-støtte med kurser og 

uddannelse relevant og at det løsriver sig fra peer-støttens grundtanken. En bruger der var 

med i en styregruppe i Socialministeriet fortæller om hvordan peer ideen ændrede sig 

undervejs: ”Det var et helt andet grundlag, som gjorde at jeg gik ind i det” (Interview, 29.4.17).  

Generelt vægtes menneskesynet højere i NT end en bestemt strategi eller metode som peer-

støtte, hvilket vi ser hos formidlingskoordinatoreren:  

”Skulle man tale om en uddannelse, så er det, det der hvordan giver vi omsorg til hinanden. Så 

er det jo de her gamle kristne værdier eller muslimske om næste kærlighed, hvor man tager sig 

af en som er trængende eller i nød” (Formidlingskoordinator, interview, 29.3.2017).  

Vi blev også opmærksomme på, hvordan NT og den uformelle peer-støtte har sine 

begrænsninger: ”Så kom jeg ikke her, jeg blev også indlagt, men der var sgu ikke nogle som 

kom og så til mig - de var sgu nogle skiderikker nogle af dem” (Pilotinterview, 10.2.2017). Peer-
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støtten hos NT begrænser sig til at foregå i NT og er derfor ikke tilstrækkelig eller det rette 

tilbud, når en bruger har det for dårligt til at møde op eller er indlagt. Dog fortæller 

formidlingskoordinatoren, at han og nogle brugere, af og til ved aftale med en indlagt bruger, 

hjælper med at rydde op i deres hjem eller hente post. På den måde er tankesættet i NT båret 

af hvad brugerne selv benævner ”almen medmenneskelighed og empati”.  

Måden NT gør brug af metoderne i socialt arbejde tolker vi som et spænd mellem det 

psykodynamiske og konfliktteoretiske perspektiv. De gør ikke brug af ekspertrollen og 

barndommens erfaringer fra det psykodynamiske, men NT er optagede af, hvordan brugerne 

udvikler sig og i særdeleshed gør brug af andre menneskers interaktion og betydning. Det 

konfliktteoretiske perspektiv er kendetegnet ved ideen om, at ændre betingelser i det 

omkringliggende samfund, ved at ændre noget for den enkelte. Denne kamp har de 

informanter vi har talt med taget på sig, som en del af at være medlem af NT. Dette er en del 

af den empowerment proces brugerne er i, hvor de kæmper bl.a. for deres rettigheder i 

samfundet med NT som platform. På den måde ser vi NT vægte både handlingerne fra det 

konfliktteoretiske og forståelsen for den enkelte fra det psykodynamiske perspektiv 

(Hutchinson & Oltedal, 2006).  

KÆRLGHEDSKAMPEN OG FÆLLESSKABETS BETYDNING 

Mange brugere har hørt om NT på en psykiatrisk afdeling eller via sociale netværk. De kommer 

med et stort behov for at blive set og anerkendt for den de er. Under vores empiriindsamling 

bliver vi opmærksomme på, hvordan rammen i NT kan være med til at føre til menneskelig 

opblomstring.  

Formidlingskoordinatoren beskriver hvordan systemets kassetænkning glemmer at se 

mennesket bag:  

”Hvis du er sundhedsuddannet, så anskuer du mennesker på en bestemt måde. Fordi hvis du 

kommer på en hjerteafdeling, så kigger de på dit hjerte, selvom du har ondt i ryggen, fordi de 

i sundhedsvæsnet præ-sorterer dig efter hvor de er, i nogle kasser ikke? Her (red, NT) er tanken 

jo at det er et menneske, som træder ind og det ville det også være i det andet tilfælde. Det 

menneske som er psykotisk, er et menneske som har behov for støtte og omsorg” 

(Formidlingskoordinator, interview, 29.3.2017).  
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Formidlingskoordinatorerens udsagn tolker vi som en måde at betragte mennesker på og et 

forsøg på, at beskrive hvad metoden i NT er. Set med kritisk perspektiv betragter de ansatte 

deres opgave som værende af emancipatorisk karakter og grundet i menneskelige værdier om 

medmenneskelighed.  

Ved det empiriske arbejde fortæller de semiprofessionelle, at det er vigtigt for deres tilgang 

til brugerne at arbejdet er præget af ligeværd. At der ikke er nogen myndighed eller 

fagprofessionel har stor betydning for brugerne i NT og for deres selvfortælling og kultur: ”Jeg 

er sådan set ret glad for at der ikke er professionelle her, jeg er ikke meget for betalt form for 

venlighed” (Interview, 29.4.2017). 

Den stærke selvfortælling brugerne og de semiprofessionelle har om NT, betragter vi som et 

mål for NT; at man som bruger opnår at føle sig frisat, empowered og ens egne erfaringer 

anerkendes uden behovet for at der er fagprofessionelle, der skal fælde domme over disse. 

Igennem vores empiri hørte vi vores informanter fortælle, at de ansatte der er tilknyttet NT 

har tiden og mulighederne for at se brugerne som mennesker og ikke som deres problemer, 

bl.a. ved at der aldrig bliver spurgt ind til diagnoser. ”Vi spørger aldrig nogle medlemmer om 

fortid eller diagnoser – vi tager dem forfra – når de kommer ind af døren” 

(Aktivitetskoordinator, interview, 23.2.2017).  

Det betyder meget for brugerne og det tegner et billede af, at NT og dets tilgang forbedrer 

muligheden for at skabe et godt liv på trods af psykisk sårbarhed, ved at brugerne ikke oplever 

at blive krænket grundet deres psyko-sociale udsathed. Som beskrevet tidligere er 

anerkendelse i de tre sfære, forudsætninger for at et menneske kan udvikle en positiv relation 

til sig selv og at være fuldt integreret i samfundet (Willig i Honneth, 2006, s. 14-18).  

En af brugerne har fungeret som peer-støtte for en anden yngre bruger, siden han startede 

med at bruge NT for over 10 år siden. Den yngre bruger kommer og deltager i interviewet den 

29.4.2017 og fortæller om den mangelende selvtillid, han havde og stadig arbejder med. For 

ham var det at blive mødt med anerkendelse og kærlighed med til at hjælpe ham videre og 

væk fra hans traumatiske barndom. Den bruger han har fået hjælp af den mere erfarne bruger, 
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som har fungeret som brobygger til systemet. På den måde har brugeren fået overskud til at 

lave musik og tegne.  

”Den yngre bruger giver os hans seneste CD og et blad med hans tegninger, der viser hans 

”rejse” fra barndommen og gennem hans svigt, til at kunne turde stole på at han har talent 

for musikken og at tegne. Han bliver rigtig glad da vi siger, hvor flotte hans tegninger er og vi 

taler om at han i fremtiden skal udstille dem mere offentligt på Rådhuset” (Feltnoter, 

29.4.2017).  

Informanten fremhæver den yngre brugers evner inden for musikken og anerkender ham som 

menneske ved at fremhæve og give ham plads til det, der får ham til at stråle og få selvtillid. 

Dette er i den solidariske anerkendelse, hvor der sker en gensidig social værdsættelse, hvor 

der er mulighed for at gøre brug af sine egenskaber på en positiv måde (Honneth, 2006, s. 

176).  

Brugeren har erfaring med, at empowerment processen kan starte med anerkendelse 

igennem  musikken og at blive mødt med empati gør, at der med tiden kan skabes overskud 

til at være noget for andre. Brugeren vi interviewer, fungerer som peer-støtte for flere andre 

brugere. Han fortæller om hans funktion som peer-støtte og den udvikling, han oplever i 

forløbene som peer-støtte for nogle af de andre brugere, her fremhæver han forløbet med 

den yngre bruge:   

”I starten opleves det at du havde et stort behov for at tale med os og læsse af med det du stod 

med, hvor efterhånden er du et andet sted. Det du sagde i starten med at jeg var lidt 

insisterende, men det var fordi jeg ville have du hele tiden skulle tage det næste skridt når du 

var klar i forhold til at blive klædt på til systemet. Men det tog altså nogle år, inden du var klar” 

(Interview, 29.4.2017).  

 

Hos NT er der ikke noget fagprofessionelt personale, hvilket brugerne selv aktivt har fravalgt. 

Dette skyldes at, de har en række dårlige erfaringer med personale, som har en 

definitionsmagt over dem:   
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”Det er et anderledes sted, det minder mere om… der er ikke alle de der usynlige regler, sådan 

må vi ikke være eller snakke. Jeg har hørt nogle væresteder ikke – her snakker vi ikke politik 

ikke. Så spurgte jeg hvad må vi så snakke om?” (Pilotinterview, 10.2.2017).  

For brugeren er det ikke en hindring, at han ikke har en fagprofessionel uddannelse. Brugeren  

lægger en stor indsats i at hjælpe de andre brugere og ser en stor styrke i ikke at blive styret i 

en bestemt retning som peer-støtte:  

”Det er det med bruger til bruger, det støttende og grundlæggende medmenneskeligt noget. 

Som i dag bliver gjort til sådan noget professionaliseret noget og det bliver til en ansættelse 

og Excel ark i stedet for det grundlæggende med oprigtigheden og at man er noget for andre 

mennesker, kan trække på hinanden og støtte med skulder til skulder. Det er det som det drejer 

sig om det her. Og det er netop også det med at vi møder hinanden ligeværdigt på en måde. 

Man kan sige det er ret vigtigt” (Interview, 29.4.2017).  

Selvom den omtalte bruger ikke har en fagprofessionel titel som peer, så kan man tydeligt 

sporer noget faglig stolthed:  

”Så vil jeg så sige lige til en opfølgning af det med det professionelle, der kan jeg godt se det  

har noget med aflønningen at gøre. Men det som jeg også gerne vil kunne påpege er bl.a. med 

peer to peer, vi er jo nogle som går ind med en professionel tilgang til det og arbejder ligeså 

seriøst, som de mennesker som er ansatte. Det er vi nød til at gøre med alle de skemaer osv. 

så vi arbejder ligeså seriøst som dem som får 30 – 50.000 om måneden for det samme arbejde” 

(Interview, 29.4.2017).  

Udover kærlighedskampen for det vigtige minimale fællesskab mellem to mennesker, så 

fremhæver Høilund & Juul også anerkendelseskampen, det er i anerkendelseskampen at man 

får sine rettigheder og pligter som medlem af et samfund at vide, dette fører til menneskelig 

opblomstring (Høilund & Juul, 2015, s. 134-135). Dette viser, at brugerne kæmper både en 

kærlighedskamp og en anerkendelseskamp med dem, som han er peer støtte for. Brugerne 

fortæller, hvad det kræver:  

”Men det kræver så også at man har lyst og ressourcer til det, at gå ned i alt det praktiske, det 

er jo ikke nok bare at have den medmenneskelig tilgang, man bliver sgu også nød til at være 
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lidt fremme i skoene og vide hvad man snakker om sådan rent overordnet, også kunne 

argumenterer for det på det medmenneskelig plan, men også på det saglige plan” (Interview, 

29.4.2017).   

RELATIONENS BETYDNING FOR OPLEVELSEN AF ANERKENDELSE    

Honneth skriver, at man først er autonom som individ når man har oplevet gensidig 

anerkendelse (Honneth, 2006, s. 143). Menneskelig udvikling hænger hos Honneth sammen 

med muligheden for at udvikle en autonomi og derved en vellykket identitet, hvilket 

forudsætter et samfund, der har et normativt ideal for, hvilke betingelser, der skal til for at 

skabe en sådan udvikling. Honneth som er kritisk teoretiker mener, at fortolkningsprocessen 

er et normativt ideal for den kritiske videnskabelige analyse. Honneths ontologiske ståsted er, 

at der findes en faktisk ver den, der eksisterer og videnskabens opgave er at vise, at 

virkeligheden strider med, hvordan den burde være. I NT understøttes og vises anerkendelsen 

ved, at man som bruger opnår følelsen af at være af værdi for andre, hvilket er en af 

forudsætningerne hos Honneth for at man overhovedet kan integreres i samfundet igen. Især 

anerkendelse i den privates sfære hos Honneth er inspireret af Winnicott og en mere 

psykodynamisk tilgang, hvor det at blive ”holdt” og mødt er afgørende for at man opnår at 

have et positivt forhold til sig selv (Honneth, 2006, s. 143).  

Honneth beskriver at der er nogle betingelser, som bør være mulige for at man som menneske 

kan opnå selvrealisering og dermed det gode liv. Hos Honneth er der nogle retslige formelle 

forudsætninger for at kunne opnå selvrealisering og denne kæmper netop brugerne af NT for 

at opnå eller bevare (Willig i Honneth, 2006, s. 9). I NT ses dette i måden de gør brug af 

relationen og det at være medlem i NT. Relationen er hos NT både vejen og målet med at være 

medlem. En bruger fortæller om vigtigheden af kunne mødes med venlig og empatiske andre: 

”De der små huller man kan se i en ørken, sådan ser jeg det nu, hver gang jeg møder et 

empatisk menneske. Så tænker jeg - endelig” (Interview, 29.4.2017). 

Det at kunne være sig selv, samt gennem relationen med andre, er med til at opnå at føle sig 

anerkendt og muligheden for at kæmpe for sine rettigheder skabes, er en del af grundtanken 

i NT. Dette lægger sig op ad Honneths normative teori om det gode liv (Willig i Honneth, 2006, 

s.19).  
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”Så kan vi ses en fælles historie ofte i forhold til barndommen, vi er en anden type mennesker 

i forhold til andre, vi er nok lidt mere følsomme, eller også er der nogle ting som har gjort at 

vores psykisk sygdom eller lidelser er blevet udviklet senere i livet. De tre ting synes jeg er 

fundamentet her, det behøver ikke fuldstændig ens.”(Interview, 29.4.2017). 

Et udsagn vi ofte mødte hos informanterne er betydningen af, at brugerne føler sig ligesindede 

i NT. Det at de ikke føler sig anderledes i hinandens selskab gør, at de oplever at blive mødt 

og set af de andre brugere, og at det er i sig selv er en del af at opleve peer-støtten: 

”Jeg har mødt mange peer to peer, Søren som jeg betragter som en peer i perioder, når jeg har 

det dårligt. Og hvis Søren ikke har det godt, så kan han også få en ordentlig krammer af mig” 

(Interview, 29.4.2017).  

At blive set er med til i Honneths begrebsverden at fremme anerkendelsen i den private sfære, 

der er af emotionel karakter og netop det, at brugerne ser hvis en anden har en dårlig dag er 

med til at skabe en form for tillid og brugerne er i den sammenhæng ”den konkrete anden”, 

der i den private sfære skaber fundamentet for oplevelsen af anerkendelse (Willig i Honneth, 

2006, s. 11).  

Dette er et af fundamenterne til at brugerne kan udvikle fællesskaber og deltage i samfundet 

ved at får muligheden for at opleve anerkendelse i alle tre sfærer som en af brugerne, der er 

med til at op starte en aktivitet i NT fortæller:  

”Og så har jeg startet en cykelklub op, hvor vi mødes og cykler engang om ugen. Vi havde den 

for ti år siden, også blev den genetableret for et par år siden” (Interview, 29.4.2017).  

Som en lille sidenote, fortsætter brugerne i dette interview med et lille ordspil, der for os viser 

en samhørighed og betydningen af at blive anerkendt af en anden:  

”det er også en lille ting, som er med til at holde mig kørende ikke, I forstod godt vittigheden 

ikke” og den anden bruger siger: ”Så kæden ikke ryger af ikke? (Interview, 29.4.2017). 

Brugerne ved interviewet fortæller hvordan det at have en følelse af solidaritet, med de andre 

brugere og indgå i forpligtende fællesskaber som eksempelvis cykelklubben, har betydning for 

om han kommer af sted og føler at han er værdifuld for andre. Og det at opleve den form for 
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intern humor er med til at vi oplever at relationen er medskabende til, at brugerne så at sige 

samler hinanden op og ser hinanden virker til at have stor betydning for at de kommer.  

”Det at kunne slå en sludder af med dem der er i NT og ellers gå igen, hvis der ikke er nogen. 

For en af brugerne er det relationelle afgørende da det er vigtigt at have en forpligtelse overfor 

andre Han fortæller om hvordan NT er et godt sted for ens empowerment proces – brugeren 

anvender selv dette ord, for han har været indlagt fem år i træk, for nogle år siden og der var 

det rigtig godt for ham at have NT at komme til. Det er ikke en afdeling og heller ikke et hjem” 

(Feltnoter, 29.4.2017).  

Det at møde andre i en lignende situation og være sammen om at lave aktiviteter eller spille 

musik versus det at være en del af et kommunalt udbudt aftenskole hold er netop det, der ifg. 

aktivitetskoordinatoren er forskellen:  

”Hernede er det det, at et menneske har mulighed for at komme ud og ned sammen med en 

meget forstående producer. Det at komme ud og ned og få åbnet op for nogle ting, det kan du 

altså ikke på hold 2 på FOF, det sker altså ikke. Her har vedkomne virkelig mulighed for at åbne 

sig og komme videre – det er sket for rigtig mange hernede. Det er der forskellen ligger, det 

forstår folk ikke” (Aktivitetskoordinator, interview, 23.2.2017).  

I vores tolkning af aktivitetskoordinatorerens udtalelse om NT, skinner det igennem, at det er 

centralt for kulturen i NT at være i opposition mod samfundets eksisterende tilbud og krav, 

hvor brugerne ikke kan efterleve rammerne. De semiprofessionelle er ansat til at efterleve 

NTs rammer med brugerstyring og antipsykiatri som tilgang. Modsat andre mere formelle 

sociale tilbud for psykisk sårbare, hvor man som fagprofessionel ville være ansat til at fremme 

mere konkrete forandringer.  

BRUGERNES KRÆNKELSESERFARINGER 

De informanter vi talte med har oplevet en række krænkelser, det kan både være i form af 

seksuelle overgreb eller af ikke at blive anerkendt og lyttet til som et fuldgyldigt medlem af 

samfundet grundet deres psykiske sårbarheder og indlæggelser på psykiatriske afdelinger.   

Set i et kritisk perspektiv har brugerne også have været undertrykt fra samfundets side.  

En informant fortæller herom:  
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”Jeg mener ikke vi er syge, jeg reagerer bare på noget usundt, man kan godt være født syg 

selvfølgelig. Men mange af dem som er her er ikke syge, men de er blevet gjort sygeliggjort” 

(Pilotinterview, 10.2.2017).  

Ved et interview fortæller en bruger om hans familiære krænkelser og årsager til, at han er 

blevet bruger af NT.   

”Hele sidste år var jeg i terapi for senfølger af incest og jeg lavede den der (red. CD) forrige år 

og de respons jeg fik på det, hjalp meget mere end terapi og det var helt fantastik. Fordi jeg 

har et stort selvhad og jeg havde de ting jeg lavede til at starte med, men så sagde nogle ej 

hvor er den flot” (Interview, 29.4.2017).  

Ovenstående bruger er meget åben omkring de alvorlige krænkelser, han har været udsat for 

i den private sfære. Under interviewet er det vores indtryk, at brugerne gensidigt er meget 

opbakkende og hjælper hinanden. Bugerne gør hvad de kan for at hjælpe hinanden gennem 

krænkelseserfaringerne og derved understøtte en oplevelse af anerkendelse via sociale 

relationer.   

Set med Honneths retslige anerkendelse er alle som vi har mødt som udgangspunkt sikret af 

grundlæggende rettigheder som borger. Dog har brugerne erfaringer med krænkelser af deres 

ret til selvbestemmelse, der viser sig ved indlæggelser i psykiatrien og fratagelse af deres 

rettigheder pga. psykose mv. Dette har været en medvirkende drivkraft til at flere af brugerne 

til at kæmpet politisk for psykisk sårbares rettigheder:   

"Jeg var kendt på samtlige hospitaler jo, for jeg dukkede op hver uge altså (...) Vi var meget 

mere politiske dengang. Vi reagerer også og sendte presse meddelelser når der var noget vi 

var utilfredse med. Det kunne være noget med, hvordan man behandler folk på psykiatriske 

afdelinger på” (Pilotinterview, 10.2.2017).   

Netop det at de fleste brugere har været mødt af andre eller af samfundet med ringeagt eller 

krænkelser, når de har haft psykisk vanskelige perioder, gør, at formidlingskoordinatoren 

drømmer en om en anden mulighed end det psykiatriske system, når brugerne er psykotiske:  

”Det kunne være rart at have sådan et sted, hvor man kunne tage hen (...) De fleste ville kunne 

komme ud af den her psykose i løbet af få dage ikke, hvis de rigtige rammer er til, uden der 
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skal en masse medicin til, men blot med nærvær og opdækning 24 timer i døgnet” 

(Formidlingskoordinator, interview, 29.3.2017).  

Her taler informanten ind i Honneths psykologiske tilgang til, at nære relationer skal skabe 

grobunden for oplevelsen af kærlighed og ”chancerne for selvtillid, selvrespekt og 

selvværdsættelse beror således på henholdsvis kærlighedserfaringer, den retlige anerkendelse 

og erfaringen af solidaritet” (Honneth, 2006, s. 223).   

Hos NT mener de, at der ikke er forståelse for de udsatte fra politisk side, og at deres politiske 

tiltag rammer de udsatte på forskellige parametre. Dette er kun med til at stille brugerne i NT 

endnu dårligere med hensyn til at kunne deltage på arbejdsmarkedet.  

Vores informanter har ikke mange positive fortællinger om mødet med systemet. En af vores 

informanter fungerer som peer-støtte for andre brugere i NT og er meget optaget af dette. 

Han går således med de andre brugere til forskellige møder hos offentlige instanser. Han 

kritiserer måden, hvordpå systemet møder borgerne på: 

”Som jeg også nævnte før, når vi møder systemet så er det noget helt andet det drejer sig om. 

Det med at åbne døre, vi oplever mere at dørene bliver lukket og det bliver flere og flere døre 

som bliver lukket” (Interview, 29.4.2017). 

Det at peer-støtten går med til offentlig møder og hjælper de andre brugere, er med til at han 

formår som brugeren at opbygge et minimalt og tillidsfuldt fællesskab med de andre brugere. 

Den yngre bruger fortæller os om hans peer støtte: ”Han kan hjælpe, han er verdens mest 

hjælpsomme mand, så er der også noget kærlighed bag og empati og det er der mange steder 

som ikke har” (Interview, 29.4.2017).  En anden bruger fortæller om vigtigheden af en oprigtig 

relation:  

”Men der kan også være noget lidt kunstigt i det der peer to peer, hvis man ligesom skal gøre 

det som en ydre pligt eller sådan noget. Det er jo ikke det som er meningen med det, det er jo 

oprigtighed og rigtig menneskelig kontakt” (Interview, 29.4.2017).   

Samtidigt med deres dårlige erfaringer, forbinder de socialrådgivere, pædagoger etc. med 

systemet, hvor de fortæller at de har oplevet en række krænkelser. Den yngre bruger fortæller 
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om hans oplevelser med jobcenteret, hvor han oplever modsætningsfyldte møder med de i 

det sociale system, der skal hjælpe ham:  

”Der er én hånd fra Jobcenteret, som hjælper mig og en anden, der modarbejder mig. Jeg 

forstår det ikke. Der er den empatiske som er Liv, også er der de andre, som er helt væk. Og 

det forstår jeg ikke, det er sådan lidt surrealistisk og jeg forstår ikke helt hvad der sker. Det er 

tiderne, som de siger i Matador” (Interview, 29.4.2017).  

Man kan se at, brugeren er bevidst om, at det er tendenserne i samfundet, som gør hans 

proces i jobcenteret sværere. Som Høilund & Juul & (2015) beskriver det, er den omtalte 

sagsbehandler styret af politiske og økonomiske styringsredskaber og derved risikerer de 

menneskelige og etiske aspekter at vige. Brugeren oplever at blive mødt af krænkelser og 

disrespekt (Høilund & 2015, s. 40-42). 

En anden bruger fortæller, hvordan han synes udsatte bliver mødt i samfundet og af 

politikkerne:  

”Jeg får lidt kvalme af at høre på politikkerne, især dem som står på den højreradikale fløj som 

står og kalder kontanthjælpsmodtagerne for nasserøve og dovne hunde, mens de bliver kastet 

rundt i forskellige praktikforløb. Der er selvfølgelig nogle som er mere klar end andre, men når 

man så er med til at stigmatisere dem og rammer dem på kontanthjælpsloftet og boligstøtten, 

så er man med til at gøre dem mere syge og mere stigmatiseret” (Interview, 29.4.2017).  

DEN UFORMELLE PEER-STØTTE  

For at snævre ind, hvad peer-støtte har af betydning for NT og dets brugere, spurgte vi 

brugerne om deres erfaringer hermed. Vores informanter, der fungerede som frivillige peer-

støtte for andre af brugerne i NT, vægtede det frivillige som motivation for engagementet, 

mere end det mere formaliserede peer-støtte, som Region H, som vi nævnte i indledningen. 

Et fund i vores empiri var at relationen var bærende for peer-støtten og det faktum at det var 

den uformelle peer-støtte, i stedet for den formelle var vigtigt for brugerne, som var utilfreds 

med ideen om de ny formelle peers i psykiatrien: ”Det der peer to peer, som lige pludselig 

havde lavet nogle kurser, hvor man skulle lærer at være frivillig og det var slet ikke tanken. Og 

så stod jeg af” (Interview, 29.4.2017). 
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Hos NT vægter de meget højt at peer-støtten er frivillige og uformelle, og at de hjælper 

hinanden pga. medmenneskelighed og en slags kærlighed. De ønsker ikke en peer-støtte som 

bliver betalt for den hjælp de yder til andre. Den ansatte peer mentor er tilstede under visse 

betingelser, som den uformelle peer ikke skal arbejde under:  

”Hvis du er er en del af en organisation, så kan du bruge den som sparring, men så bliver du 

også løsrevet fra grundtanken i peer to peer. Som betyder at du slet ikke har nogle kontakt 

med det du kommer fra” (Interview, 29.4.2017). 

Selvom brugerne ikke er tilfredse med den formelle peer, fandt vi i vores undersøgelse, at den 

uformelle peer-støtte ligeledes kan have nogle begrænsninger ift. en formel peer-støtte, der 

er ansat: ”Det medmenneskelige med at man selvfølgelig hjælper dem man kan lide”  

(Interview, 29.4.2017). I modsætning til den formelle peer, kan den uformelle selv hjælpe, 

hvem vedkommene ønsker at hjælpe. En anden begrænsning ved den uformelle peer-støtte, 

er at brugerne til tider ikke ønsker at belaste en anden bruger med sine problemer, og derfor 

søger mod det ansatte personale i stedet, hvilket ikke er hovedtanken med NT:  

”Men det er jo netop, det synes jeg lige jeg har oplevet, jeg kan ikke komme ned og have det 

rigtig skidt en dag også gå ned på kontoret og sige lyt på mig for helvede. Det er jo ikke altid 

de har tid, så er der totalt travlt den dag” (Interview, 23.2.2017).   

Til spørgsmålet om hvorfor hun ikke ville bruge de andre brugere svarede hun: ”det er jo fordi 

jeg ikke vil belaste dem” (Interview, 23.2.2017) 

ANERKENDELSE SOM NORMATIVT IDEAL  

Honneths anerkendelses ideal er ikke empirisk grundet og i den forstand ikke en afprøvet 

teori, men derimod et normativt ideal, han anser som grundlaget for at man som borger kan 

udvikle en god selvtillid og mulighed for at kunne indgå i solidariske fællesskaber.  

Det er tydeligt for os gennem vores tid i NT, at det for brugerne har været afgørende for deres 

livsbane at de har haft et sted, nogle brugere at gå til som kan hjælpe dem med deres 

empowerment proces og tage vare på dem, når de havde det dårligt (Interview, 29.4.2017). 

Det har netop skabt muligheder for brugerne for at handle anderledes og ændre deres 

situation.  
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En yngre bruger der begyndte i NT grundet psykosocial udsathed, har muligheden for at blive 

mødt med anerkendelse og gøre brug af den uformelle peer-støtte tilgang brugerne imellem, 

hindret, at han ikke blev en del af det psykiske system systemet: ”Okay, men det har virket 

preagtigt på mig, fordi jeg har aldrig røget ud i psykiatrien som mange af de andre så det har 

faktisk haft en previrkning på mig – da jeg begyndte her i 2005” (Interview, 29.4.2017).  

Det ligger vores informanter på sinde, at NT har bygget deres værdigrundlag og ideologi op 

omkring, at der ikke er nogen fagprofessionelle der sætter standarden for, hvad brugerne skal 

for at være en del af NT. Vi tolker det således, at vores informanter sætter lighedstegn mellem 

fraværet af fagprofessionelle og anerkendelse.  

På den anden side viser vores empiriske udsagn at ikke alt kan anerkendes i NT. Som en bruger 

beretter: 

”Omvendt kan her også være en ret hård tone og det er sådan lidt svært for nogle gange er 

folk jo ved at blive psykotiske og så kan de ikke rigtig være her og vi kan ikke rigtig hjælpe dem. 

Der er der brug for nogle professionelle eller at de bliver indlagt eller noget. Men altså – jeg 

kan jo heller ikke have alle i min lejlighed, der er det ikke alting der kan rummes heller”  

(Pilotinterview, 10.2.2017).  

Dette viser NT begrænsninger og dermed også stedets grænser for anerkendelses-

muligheden, hvis en bruger er for psykisk dårlig. Som Høilund & Juul skriver, kan anerkendelse 

ikke være uendelig, hvis tiltagene fører til yderligere lidelser eller krænkelser af andre (Høilund 

& Juul, 2015, s. 53).  

INDSATSEN I NT SET I ET KRITISK PERSPEKTIV 

NT er som nævnt tidligt i specialet udsprunget af Galebevægelsens arbejde og frustrationer 

over de strukturelle barrierer, brugerne af NT som psykisk sårbare mennesker har mødt i 

systemet.  

De brugere vi har talt med, har alle haft en kritisk røst for det omkringliggende samfund. Tolker 

vi dette syn ind i Høilund & Juuls normative teoretiske forståelses ramme, betragter de sådan 

manglende anerkendelse som patologiske barrierer, der hindrer udsatte borgere værdige 

betingelser for at opnår et tilstræbeligt godt liv. En kvindelige bruger vi har interviewet 



 

82 
 

LOUISE MALOU OVERBY STUDIENR 20151983 & PERNILLE LORANGE JUUL STUDIENR: 20151970                          
KANDIDAT I SOCIALT ARBEJDE AAU KØBENHAVN, MODUL 10, SPECIALE FORÅR 2017 

fortæller netop om hendes tanker om NT som fristed fra de barrierer brugerne ofte har til 

fælles at have mødt:  

”Det at man ikke bare er psykiatribruger i et kropsligt fængsel, der er mange som ikke kan, de 

kan knap nok sætte deres kop i opvaskemaskinen, fordi der er mange bevægelser der er 

forbundet med noget smerte, eller bare apati eller et eller andet, men det at du er accepteret, 

du er ikke bare gemt væk eller hjemme på din egen sofa, der er det her sted som du kan komme 

og være her som du er” (Interview, 23.2.2017).  

Gennem vores observationer og også ved at læse dokumenterne fra NT, herunder deres 

husorden, ser vi en diskrepans mellem fortællingen om at NT er noget særligt og i stor 

modsætning til det omkringliggende samfund og øvrige tilbud. Vi oplever også brugerne være 

efter hinanden og nogle mere end andre, agere social ordensduks og bede andre rydde op 

efter sig selv, samtidig med at vi bliver fortalt gentagne gange, hvordan NT er noget særligt i 

kraft af deres brugerstyring. Vægtningen af at der ikke er fagprofessionelle til at fortælle, hvad 

man skal gøre er tungtvejende i fortællingen. Omvendt oplever vi brugerne selv påtage sig 

selv samme rolle og fortælle hvad andre skal gøre. 

I et kritisk teoretisk perspektiv omhandler det sociale arbejde at ” de berørte ikke nedværdiges 

eller krænkes” (Hutchinson & Oltedal, 2006, s. 215) samt søger at begribe de magtpositioner, 

der skaber krænkelsen. Det arbejde, der udføres i NT skal således være med til at understøtte 

en forbedret situation hos brugerne eller hindre en forværring af denne og skabe en platform 

for at man kan forebygge tilbagefald. Det sociale arbejde bliver således organiseret og udført 

på en bestemt måde og formål, afhængigt af konteksten. I NT ses der en balancegang mellem 

at lade brugerne styre og lade hvad der skal ske af sig selv. Omvendt griber de 

semiprofessionelle ind hvis nødvendigt. Så brugerstyring er ikke det samme som laissez-faire 

fra NT side men bliver af dem set som en tilgang til det sociale arbejde med brugerne.Vi finder, 

at NT har valgt at arbejde med brugerstyring som et frigørende element som værende med til 

at understøtte empowerment og give brugerne et sprog og en stemme.  
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DELKONKLUSION  

Rammen om NT har vi tolket som indeholdende både gensidige forpligtigelser og derigennem  

anerkendelse, ved at man som bruger af NT er medbestemmende og dette er med til at danne  

en positiv selvforståelse.    

Peer-støtten hos NT har en uformel karakter og den forudsætter en aktiv deltagelse af 

brugerne for at der opstår denne gensidige anerkendelse og peer-støtte for hinanden. Vi 

fandt, at det var forskelligt, i hvilken grad brugerne anvender peer-støtten og i hvilken til 

hvilket formål.  

NT er ikke tilstrækkeligt og kan ikke varetage brugernes behov, når brugerne eksempelvis er 

indlagt. Formidlingskoordinatoren fortalte os, at de pr. conduite tilbyder at hjælpe en kaotisk 

bruger med at få orden på sit hjem, men altid med brugeren ind over beslutningen.  

Anerkendelsen i NT betinget af, hvad stedet kan rumme. NT´s formål er i højere grad end at 

kunne håndtere akutte situationer, at skabe rammen for at brugerne kan dele deres erfaringer 

og derigennem opleve anerkendelse.    

På den anden side har vi også set og hørt hvordan både de semiprofessionelle og brugerne 

internt imellem bruger NT som fundament til menneskelig opblomstring og betragter det, at 

kunne møde op i NT, som en tavs form for anerkendelse af den enkelte.  

 

 ANALYSEDEL 2  

 

I analysedel to har vi særligt fokus på det forskellige empowerment perspektiver, som kan 

opleves hos NT og vi analyserer os frem til, hvordan der skabes en empowerment proces hos 

brugerne, set i Freires optik. Derudover analyserer vi de krænkelseserfaringer, informanterne 

har oplevet igennem deres liv. 
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OPLEVELSEN AF SAMMENHOLD I FORHOLD TIL ERFARINGER AF UNDERTRYKKELSE   

Empowerment er en af de tilgange, de benytter sig af hos NT, da NT ønsker at brugerne skal 

opnå en selvværdsfølelse og handleduelighed, efter at have været udsat for en række 

undertrykkelser  som psykisk sårbare. Dog er det svært at sige, præcist hvordan den enkeltes 

proces er. Vi har igennem vores empiri fået mulighed, for at få indblik i dele af den proces, 

som brugerne fortæller, de har oplevet og hvordan NT bidrager til denne proces. Dette vil vi i 

denne analyse del sammenholde med Freires empowerment tanker.  

”Men de muligheder for at være selvstyrende og autonom det er meget til at gøre nogle ting. 

Det med at man selv kan startede nogle projekter og det ikke er pædagoger som styrer det, og 

det er diagnosefrit sted, altså ud over at vi taler sammen om tingene. Og det er sådan jeg er 

til tingene, at møde andre mennesker som de er. Det var det som tiltalte mig” (Interview, 

29.4.2017). 

Vi kan se ud fra empirien, at det er vigtigt for brugerne at komme et sted, hvor de selv for lov 

at styre deres dagligdag og aktiviteter. Derudover er det også vigtigt for dem at understrege 

betydningen af, at der ikke er ansat pædagoger som autoriteter og at det er et diagnosefrit 

sted.  

Freire beskriver, hvordan de undertrykte ikke har mulighed for at være selvbestemmende, 

fordi undertrykkerne (eksempelvis psykiatrien) har dehumaniseret de undertrykte. Derfor har 

de undertrykte ikke har haft mulighed for at være reflekterende over egen situation og skabe 

forandringer (Freire, 1972, s. 15). Man kan tolke vigtigheden af, at der på NT ikke er noget 

personale med fagprofessional baggrund, som et tegn på at brugerne vil bevæge sig væk fra 

dehumaniseringen og undertrykkerne. Der kan påbegyndes en empowerment proces for den 

enkelte bruger. Der skabes bevidsthed om, at man er blevet dehumaniseret af nære personer 

såsom forældre eller blevet udsat for tvang som patient og herefter udvikles en kritisk 

bevidsthed omkring dette og tanker om hvordan man kan påbegynde at finde sig stemme 

(Freire, 1972, s. 15).  

”Jeg ved hvordan det er at være indlagt på en lukket afdeling og skærmet fra kontakt med 

andre, eller blive pålagt sådan en tvangsmedicineret cocktail i sprøjte, fordi patienten nægter 
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at tage medicinen – så har de deres måder at tvinge folk til at sige ja, også får de det i depot 

så det vare i længere tid” (Formidlingskoordinator, interview, 29.3.2017).  

Der ses spor tilbage til Galebevægelsens tanker om et antipsykiatrisk ståsted og retten til 

hjælp uden medicin. Yderligere kan man se, at de er kritiske overfor nutidens psykiatri og den 

måde de behandler patienter på.  Der er tegn på, at brugerne af NT har oplevet at være udsat 

for tvang og igen et spor af de er blevet dehumaniseret som patienter. ”Vi må også se på, hvor 

mange medlemmer vi har, som kommer her, som netop har været igennem tvang, som netop 

har været på medicinering” (Aktivitetskoordinator, interview, 23.2. 2017).  

Dog kan vi være kritiske overfor disse udsagn, da det psykiatriske system vil kunne 

modargumentere med, at der er en grund til, at de vælger at medicinere en patient, da det 

kan være en nødvendighed for at stabilisere den psykiske tilstand og afhjælpe de psykotiske 

symptomer hos modtageren af den medicinske behandling.   

Brugerne fortæller om de forbedringer, de opnår ved at være en del af NT. De har forskellige 

diskussioner om deres oplevelser med systemet og særligt psykiatrien. Vi tolker det det som 

en påbegyndt kritisk bevidsthed over deres egen situation, som kan være med til at skabe 

livsforandringer. Freire beskriver at det er vigtigt, at de undertrykte har en erkendelses af 

deres situation, fordi uden sand erkendelse er det ikke muligt at lave sande ændringer (Freire, 

1972, s. 19).  I NT’s tilfælde vil det derfor være vigtigt at brugerne har en erkendelse af deres 

psykiske sårbarheder og de udfordringer der kan være herved.  

”Men der foregår også en psykiatridiskussion hernede og den er fuld på højde med LAP 

psykiatri diskussion og Outsiderne, det var et rigtig godt blad, jeg ved ikke om i kender det? 

(...) Men jeg synes folk giver deres mening til kende hernede og der kommer mange gode ideer 

hernede fordi vi har det på så tæt hånd ikke” (Interview, 29.4.2017).  

Brugeren beskriver at der er en klar bevidsthed om, at de må bruge deres psykiske sårbarhed 

som en styrke, da de selv bedst ved, hvordan en god forandring vil være for dem. Freire 

beskriver, hvordan de undertrykte skal mobilisere sig i grupper af ligesindede, da det er 

nemmere at gøre modstand i en gruppe af ligesindede og derved skabe forandringer (Freire, 
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1972, s. 27). Dette er et træk der går igen hos flere af vores informanter, særligt de brugere 

der har været tilknyttet NT fra dets begyndelse.  

Man kan finde spor af at mobiliseringen sker løbende hos NT, da brugerne er ligesindede med 

en fælles erfaring fra det sociale- og psykiatriske system og en fælles bevidsthed om, hvad de 

har været igennem (Freire, 1972, s. 27). En anden brugere beskriver ligeledes hvordan de har 

en fælles bevidsthed og hvorfor:  

”Ja men vi har alle sammen erfaringer fra psykiatrien os brugere ikke? Så kan man sige både 

det med at vi har mødt systemets tilgang, det med socialpolitik og kommunen til det med at vi 

har oplevelser, med hvordan vi bruger medicin og en stor del er, er hvordan vi oplever vores 

egen selvstigmatisering i manglende selvværd og selvtillid i forhold til hvor det kommer fra de 

traumer vi har” (Interview, 29.4.2017).  

EJERSKAB OG MOBILISERING SET I ET EMPOWERMENT PERSPEKTIV 

Vi har beskrevet, at der er sket en mobilisering og der er opstået en fælles kritisk forståelse i 

NT. Freire beskriver at den fælles forståelse skal føre til handling. Først skabes dialogen, 

herefter refleksionen, men disse er ingenting værd uden handling. Dette er som beskrevet 

også delvis, hvad der sker i NT, dialogen og refleksionen er beskrevet i de ovenstående citater 

fra brugerne, hvor der er skabt en fælles forståelse af problemerne de oplever. Derefter skal 

de som Freire beskriver det, handle på det som de finder gavnligt for deres sag og derved tage 

magten over eget liv (Freire, 1972, s. 27).   

Kærlighed til verden og mennesket er en forudsætning for en sand dialog (Freire, 1972, s. 63-

64). Kærligheden er og også et tilbagevendende emne i NT: ” Særligt det der med tilgangen til 

det, er ret vigtigt medmenneskelig kontakt og empati” (Interview, 29.4.2017). En kvindelig 

bruger svarer ligeså til spørgsmålet om, hvorfor hun bliver ved med at komme i NT: ”Jamen 

det er noget menneskelighed og det kan føles som noget kærlighed” (Interview, 29.4.2017)      

Den kærlighed brugerne fortæller, de føler hos de andre brugere i NT, er en af grundene til, 

de kommer der. Kærligheden er som beskrevet hos Freire, en forudsætning for en sand dialog, 

hvor man kan forstå det som kærligheden er medskabende til en proces, hvor den enkelte 

bruger styrkes i forandre sit liv. Den sande kærlighed kan også findes hos de 
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semiprofessionelle. Freire beskriver vigtigheden af, at de som arbejder med de undertrykte, 

er i stand til at skabe solidaritet og ikke se de undertrykte som dehumaniserede (Freire, 1972, 

s. 22), hvilket der kan ses spor af hos NT.   

Denne kærlighed kan være medskabende til, at brugerne opnår forandringer i livet og bedre 

livskvalitet, selvom det kan være en lang rejse:  

”Hvis ikke selvhjælp, så hjælp til andre og tanken er jo at man kommer ind af døren, også 

starter ens egen recovery proces og det er ofte en lang rejse. Den starter ofte med, man bare 

sidder i sofaen og stirre ud i luften og på et tidspunkt er man nået der til at man selv kan lave 

en kop kaffe og måske også sætte sin kop i opvaskemaskinen bagefter – så er man så langt at 

man ud over at have overskud til en selv, at man også kan bidrage til fællesskabet og det kan 

man gøre på mange måder” (Formidlingskoordinator, interview, 29.3.2017). 

De brugere vi talte med på NT havde overskud til at spille musik, være sociale i cykelklubben 

eller mobiliserer aktiviteter i form af demonstrationer, hvor alle kan være med på forskellige 

niveauer (Feltnoter, 3.4.2017). Der er i vores empiri tegn på at kærligheden i NT, fører til en 

anerkendelse af, at man kan være med på det niveau, som man har overskud til. Derudover 

kan følelsen af at være styrket give energi til at være med til at skabe forandringer:  

”Ja ja er du gal, det er jo aktivister, Søren er jo et godt eksempel – han har dog prøvet at 

organisere modstand, lige bag Rådhuspladsen. Ja altså, der er nogle som også er meget 

aktivistiske, mens andre er lidt mere tilbageholdende, men gerne vil noget, for eksempel Paul 

ham kunne man sagens få til at stå på Rådhuspladsen og dele pamfletter ud til folk” 

(Formidlingskoordinator, interview, 29.3.2017).  

Udover den mulige personlige bevægelse brugerne kan opleve ved at komme på NT og få 

ændres deres bevidsthed og handleduelighed. Så prøver de hos NT også at ændre 

omverdenens bevidsthed, om hvordan det er at være psykisk sårbar og kæmpe for at forbedre 

forhold for psykisk sårbare. Freire udtrykker empowerment som både en subjektiv kamp, hvor 

man ændrer eget livsbilledet, men man kan også ændrer samfundets opfattelse af en bestemt 

gruppe (Freire, 1972, s. 19). Flere af vores informanter, havde ønsker om at ændre forskellige 
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ting i psykiatrien: ”Jeg var også kendt inde i Folketinget. Jeg har siddet til mange møder i 

Folketinget og også i udvalgene og alt muligt” (Pilotinterview 10.2.17).  

NT er som beskrevet udsprunget af Galebevægelsen, denne bevægelse er en 

græsrodsbevægelse, noget som man kan se afsmitter NT og deres tanker den dag i dag. Man 

ser spor af, de ønsker at påvirke samfundet og det psykiatriske system i en vis retning. Dette 

gør de ved at mobilisere sig og lave aktioner, på store offentlige steder som Rådhuspladsen. 

Derudover deltagere brugerne i forskellige udvalg, hvor de også prøver at påvirke samfundet.   

Freire beskriver hvordan det er de undertrykte selv, som kan forstå deres situation og derved 

bedst kan ændre den (Freire, 1972, s. 19), i nedenstående citat beskriver en informant, 

hvordan NT skal blive ved med at kæmpe for deres berettigelse:  

”Vores eksistens (NT, red) har gjort det – vi har jo været her i mange år og har evidens for hvor 

mange, som undgår indlæggelser og bliver skåret ned i medicin og så alligevel skal vi blive ved 

med at slås med kæmpe aktører for eksempel Røde Kors og SIND. Men her er vi os selv og vi 

gør det der er brug for. Men vi har evidens for det, de skemaer det kræver og vi laver 

brugerundersøgelser også alligevel bliver vi ikke taget seriøse fordi der ikke er en eller anden 

stor organisation bag os vel” (Interview, 29.4.2017).  

Så selvom de undertrykte ifølge Freire bedst forstår deres egen situation, så ser vi tegn på, at 

NT fortsat skal mobilisere sig, forsat kæmpe for deres berettigelse og for at få anseelse, fordi 

der ikke er ansat nogle professionelle eller at deres arbejde bliver udført med en stor 

organisation i ryggen. Empowerment kan være en lang proces både for at skabe ændringer 

hos den enkelte, men også samfundsændringer. Formidlingskoordinatoren beskriver, hvordan  

NTs rammer er medskabende for brugernes empowerment proces:  

”Men det er mere det at rammebetingelserne er tilstede og det er de jo rent principielt, fordi 

der er de vedtægter som der nu er, det giver mulighed for eksempelvis at deltage i 

bestyrelsesarbejde eller påtage sig ansvar for at organisere forskellige aktiviteter. Det giver jo 

empowerment og det giver jo også, hvad skal man sige, øget selvtillid og troen på eget værd” 

(Formidlingskoordinator, interview, 29.3.2017). 



 

89 
 

LOUISE MALOU OVERBY STUDIENR 20151983 & PERNILLE LORANGE JUUL STUDIENR: 20151970                          
KANDIDAT I SOCIALT ARBEJDE AAU KØBENHAVN, MODUL 10, SPECIALE FORÅR 2017 

Vi oplevede at nogle af vores informanter følte, at bestyrelsen satte begrænsninger for deres 

ideer. Der sidder fem valgte bestyrelsesmedlemmer, der handler på vegne af de ca. 120 

brugere. En bruger fortæller under et observationsstudie ”at han ikke lige er i kridthuset hos 

bestyrelsen og at de finder hans ideer for vilde, derfor vil han hellere fokusere på at lave 

ændringer i andre råd, ude af huset” (Feltnoter, 19.5.2017).  Som aktivitetskoordinatoren 

fortæller: ”Alle tanker går igennem bestyrelsen, der deltager to af os på de møder, hvor vi 

diskutere ideer, hvad vil være realistisk nu, hvordan kan vi komme videre med de her ting, så 

prøver vi at skubbe tingene i gang” (Aktivitetskoordinator, interview, 23.2.2017).  

Set med vores valgte teori om det normativt gode sociale arbejde, skal en god socialarbejder 

kunne sætte sig ind i brugerens behov og være personlig, men ikke privat. Dette skaber det 

minimale fællesskab og kærlighedskampen for at indgå i en relation og for at brugeren 

kommer til orde. (Høilund & Juul, 2015, s. 129 - 132).  Flere brugere fortalte om en manglende 

anerkendelse, når de fremlagde deres ideer i bestyrelsen. Den er tænkt som en platform for 

at opleve og udøve sin empowerment og rettigheder, men kan ende med at blive opfattet 

som en krænkelse hos nogle af brugerne, vi har talt med. Som en af vores informanter 

fortæller om hans tid i bestyrelsen: ”Men så var der også nogen, som modarbejdede mig og 

lavede tingene om, hvis jeg ikke havde været der i 14 dage, så havde de lavet vores 

beslutninger om og det blev jeg syg af” (Pilotinterview, 10.2.2017).  

I det at de to semiprofessionelle deltager i bestyrelsesmøderne kæmper de i de teoretiske 

termer en anerkendelseskamp brugernes juridiske rettigheder til at føle sig som en del af det 

retslige fællesskab. De semiprofessionelle giver brugerne plads til at de selv kan komme til 

orde og sikre deres egne rettigheder ved at deltage i møderne. Samtidig er de 

semiprofessionelle ansat som tovholdere på aktiviteter og til at skubbe på og sammensætte 

de rigtige grupper, så brugerne ikke falder igennem.  

På den måde ser vi de ansatte som en forlængelse af systemet, hvor de skal sikre at der er 

penge til aktiviteterne og NT forbliven. Endvidere ses en falsk ligeværdighed, ved at de ikke 

stemmer i bestyrelsen, men det er tydeligt for os, at de ansatte betragter det som at stille sit 

våben til rådighed for brugerne ved at tilsidesætte deres egen stemme og guide brugerne. 

Aktivitetskoordinatoren siger således:  
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”Der er fem medlemmer i bestyrelsen (...) og Rainer og jeg, men vi er uden stemmeret. Det er 

også ret vigtigt. Og det er vigtigt at sige, at vi ikke kan bestemme noget og det skal vi heller 

ikke. Men vi er med til at vende situationen og rådgive”. 

De to semiprofessionelle har flere gange understreget vigtigheden af, at der ikke er noget 

fagprofessionelt personale og at de ikke har en afgørende stemme er med til at understøtte 

medlemmerne som autonome individer.  

KAMPEN FOR EMPOWERMENT 

Andersen og Larsen beskriver i tråd med Freire, hvordan empowerment kan ses fra noget 

individualistisk til noget solidarisk og tanken om en fælles kamp for ændringer i samfundet 

(Andersen & Larsen, 2011, s. 475).  Her i denne analyse del vil vi vise hvordan de forskellige 

empowerments perspektiver kan tolkes som værende på NT.  

Andersen og Larsen skelner imellem vertikal og horisontal empowerment. NT gør brug af den  

horisontale empowerment, hvor styrkelsen i netværk og lokalsamfund er centrale elementer. 

Brugerne føler empowerment når de danner fællesskaber med hinanden. En informanter 

fortæller: ”Det er forskelligt, hvad vi kan bruge hinanden til – det jeg har oplevet er, at vi er 

blevet meget inspireret af hinanden, ah har du gjort det og det – ej det er sejt, så kan jeg måske 

også” (Interview, 23.2.2017). Horisontal empowerment styrker magtpositioner udadtil og 

nedadtil. Derudover ses der også elementer af vertikal empowerment da, NT prøver at påvirke 

de politiske beslutninger på lokalsamfundsniveau, særligt efter, NT mistede deres bevillig fra 

Københavns Kommune.  

”Vi skal have penge fra Københavns Kommune, fra Frederiksberg kommune, det ved I sikkert 

også at der ligger et kæmpe stykke arbejde i at få sådan nogle bevillinger på plads, i dagens 

Danmark, især på det sociale område, hvor der bliver skåret ind til benet, der kæmper vi en 

lang kamp, vi har kæmpet mange kampe med politikere på området, nogle vil gerne have os 

nedlagt, andre vil gerne have vi bliver større” (Aktivitetskoordinator, interview, 23.2.2017 ).  

I citatet af aktivitetskoordinatoren ser vi en indlagt kritik af, hvordan store besparelser på det 

sociale arbejde forringer kvaliteten og såfremt NT forsat skal eksistere i sin nuværede form.  
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Desuden skal der årligt søges andre midler til overlevelsen af NT, hvilket også er en del af 

empowermenttanken om at kæmpe for at forbedre vilkårene for brugerne i NT. Et argument 

NT ofte bruger er, hvordan stedet sparer det offentlige for den del penge og derfor skal blive 

ved med at modtage midler, så de kan blive ved med at opretholde stedet:   

”Jamen målene er jo at recovery, så er det komplet med elementerne empowerment og 

brugerstyring. Vores definition på recovery er at det er en individuel rejse og man ved ikke, så 

kan det være den enkelte sætter mål(….) Og det er ikke et mål, men et argument, fordi hvis vi 

kigger på, hvad et indlæggelsesdøgn koster, så koster det mellem 5000-8000 kr. med de tal 

som Region Hovedstaden selv oplyser, så kan man jo sige at det her et billigt tilbud, som giver 

livskvalitet for den enkelte og reducerer udgifter” (Formidlingskoordinator, interview, 

29.3.2017). 

NT gør brug af både den individ- og samfundsorienterede empowerment. Den 

individorienterede empowerment sigter mod, at man tager ansvar for eget liv, ofte kollektivt. 

Brugernes empowerment sker i NTs rammer, hvor de andre brugere har mulighed for at støtte 

den enkelte i denne rejse. Når brugerne i NT har overskud til at tage ansvar for deres eget liv 

og genvundet motivationen, har de muligheder for at lave samfundsmæssige ændringer. De 

tegn vi ser på samfundsmæssig empowerment hos NT, er den kollektive og solidariske kamp 

for at lave forskellige forbedringer i samfundet og det psykiatriske system.  

 På trods af at brugerne selv mener, at de er kommet langt i deres egne og nogle 

samfundsmæssige kampe, så oplever de stadigvæk ikke at blive accepteret som en gyldig 

medspiller.  

I en feltnote har vi beskrevet, hvordan en informant fortæller om hans frustration over ikke  

blev accepteret til et møde på grund af hans manglende ledertitel:   

”En dag i NT, drikker vi en kop kaffe med brugeren, der altid er optaget af samfundet og  

”sagen” NT. Vi taler om løst og fast, men det er meget tydeligt, at han har meget på hjerte. 

Han ønsker at ændre samfundet og rammerne omkring det. Han fortæller dog at han til tider 

oplever ikke at blive lyttet til og engang blev sendt hjem fra et stormøde, med lederne af 

forskellige væresteder, fordi han ikke var den officielle leder af NT” (Feltnoter, 3.4.2017).  
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På den måde kan der være gode hensigter med brugerinddragelse og samfundsmæssige 

tanker om at alle høres og alligevel efterleves den vertikale empowerment ikke. Den styrke 

den vertikale empowerment skal skabe for grupper der som udgangspunkt ikke har samme 

magtbeføjelser, sker altså ikke trods af systemets diskurser.  

”Hvis udgangspunktet er at du er bare en patient og det er os der bestemmer, hvad der skal 

ske med dig, så er du jo sat i en klient eller patient rolle, hvorimod her er du, har du muligheden 

for at være aktør i dit eget liv, men også i forhold til det netværk eksisterer og kan etableres” 

(Formidlingskoordinator, interview, 29.3.2017). 

DELKONKLUSSION  

Hos NT findes der mange forskellige aspekter af empowerment begrebet. Der arbejdes både 

på individ- og samfundsniveau, horisontalt og vertikalt. Den kendsgerning, at der hos NT ikke 

er ansat fagprofessionelle, synes for brugerne at være med til at styrke deres empowerment 

proces. Brugerne er glade for, at der ikke er nogle, som har bestemmer, hvordan de skal agere. 

Brugerne har andre steder i samfundet mødt fagprofessionelle, der i Freires optik, kan forstås 

som undertrykkere.  

Brugerne har en fælles dialog i NT omkring psykisk sårbarhed og betingelserne i det sociale 

system, der i sig selv er en del af deres empowerment proces ved mobilisering af ”styrken”. 

På den måde udvikler brugerne af NT en kritisk bevidsthed, ved at dele deres erfaringer som 

psykisk sårbare og herefter diskutere, hvilke mulige handlemuligheder de har. Brugerne 

deltager i forskellige udvalg uden for NTs rammer, hvilket både kan styrke og svække deres 

empowerments følelse. Svækkelsen kommer, når de støre velkendte organisationer ikke 

anerkender NT og brugerne som en værdig medspiller. Dette oplver brugerne til trods for 

samtidens diskurs, der peger på brugerinddragelse og brugerstyring i diverse tiltag. 

Brugerstyingen hos NT er vigtig for brugernes empowerment proces. Dog skal pointeres, at 

der  ikke at kan sættes lighedstegn mellem brugerstyring og fuld brugertilfredshed, da 

brugerne også oplever modstand og uenighed internt i NT. 
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KAPITEL 7 
KONKLUSION  

 

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER TIL VORES EMPIRI OG SPECIALE FORLØB 

I konklusionen vil vi sammenfatte vores pointer fra analyseafsnittet i forhold til vores 

problemstilling omkring, hvilken betydning peer-støtte har for brugerne af Netværkstedet 

Thorvaldsen og hvordan det kan forstås i et anerkendelses- og empowerment perspektiv.   

Det har været et stort aktiv, at vi har haft god adgang til brugerne af NT som informanter og 

kunne observere og deltage i aktiviteter i NT. Det har styrket vores mulighed for, at vores 

empiri kan bygge videre på vores teoretiske udgangspunkt omkring peer-støtte.    

NT SELVOPFATTELSE 

Vores møde med de forskellige brugere og høre om deres vej til NT, har givet os et indblik i, 

hvad de kan bruge NT til. For mange brugere er musikken det, man mødes om og bruger til at 

øve at være sammen med andre mennesker. De brugere vi har talt med fortæller, at de 

erfaringer de gør sig via musikken eller ved at være en del af noget, er med til at opbygge 

selvtillid og erfare, at man har evner, man måske ikke troede, man besad.  

Det betragtes som en kvalifikation af både brugere og de semiprofessionelle informanter, ikke 

at have fagligt kendskab til psykiatrien, men i stedet vægte mødet med den anden og 

menneskelige kvaliteter som empati for andre. Dette er en af grundstenene i NT 

selvopfattelse, at de ved mødet med hinanden signalere ligeværd og anerkendelse af den 

anden. De semiprofessionelle holder med vilje hænderne i lommerne og gør en dyd ud af, at 

lade brugerne styre så meget som muligt selv. NTs semiprofessionelle betragter det som 

anerkendende ikke at blande sig, hvis brugerne selv kan. De er ansat for at hjælpe processerne 

og sikre NT fortsat består.  

Det der er gået igen hos alle informanter, er betydningen af at blive mødt med anerkendelse 

af en anden, man ved har lignende erfaringer som en selv. Det gælder både for brugere 

imellem og for de semiprofessionnelle, at det er af stor betydning at gøre en anden synlig i 
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Honneths optik og dermed skabe grundlag for et anerkendelsesforhold, der styrker og udvikler 

den enkeltes selvtillid og autonomi. 

BETYDNINGEN AF DET INTERSUBJEKTIVE FOR ANERKENDELSE OG EMPOWERMENT 

Freires anvendelse af dialog og navngivning af egne oplevelser knytter på den måde an til NT 

sociale arbejde med peer-støtte som vej til empowerment og oplevelse af anerkendelse. I NT 

gør de netop brug af at give budskabet videre og hjælpe andre der har været i samme eller 

lignende situationer. Det er dog ikke diagnoser eller sygdomme der drøftes eller spørges om, 

med mindre man selv ønsker at tale om det. Der er en ressource tænkning i NT, der står i 

modpol til krænkelseserfaringer, brugerne har mødt i systemet og samfundet.  

I NT bruger de semiprofessionelle aktivt det at være inkluderende og anerkendende i 

relationen og ikke være dem, der definerer hvad der er rigtigt i NT. Både ud fra det sagte i 

interviews og det nonverbale er det af betydning for anerkendelsen, at dørene er åbne til alle 

rum og at man som bruger kan få en nøgle til NT og frit vælge hvornår man kommer der. NT 

er for de informanter vi har talt med, ”et hjem væk fra hjemmet”.  

Det at have adgang til at opnå solidarisk anerkendelse er af stor betydning for den enkeltes 

integration af selvagtelse hos Honneth. Vores analyse viser, at selve rammen i NT har 

betydning for brugernes oplevelse af at være empowered. Det at være forpligtet overfor 

andre viser vores analyse er af stor betydning for brugernes oplevelse af anerkendelse.  

Noget andet er, hvad brugerne har oplevet udenfor NT. I tråd med den kritiske teori, finder vi 

at NT som netværksted optaget af at identificere mulige strukturelle krænkelser i samfundet 

brugerne møder. De semiprofessionelle ser det som en del af deres opgave at hjælpe med at 

skærme brugerne fra krænkelser ved en indlæggelse, i jobcentret eller at man ikke bliver smidt 

ud af sin lejlighed, hvis ens liv er kaotisk. Det er ikke den primære opgave for NT, men i 

forlængelse af muligheden for at opleve anerkendelse og selvagtelse som bruger forsøger NT, 

at rette op på nogle af de sociale patologier brugerne er blevet mødt af. 

Et netværksted som NT vil i et kritisk perspektiv arbejde på at sikre brugerens indflydelse på 

processerne og det relationelle. Det professionellelag er i særdeleshed ikke som ekspert, men 

derimod som understøttende for at styrke brugerens egen autonomi. I NT er der en del tavs 



 

95 
 

LOUISE MALOU OVERBY STUDIENR 20151983 & PERNILLE LORANGE JUUL STUDIENR: 20151970                          
KANDIDAT I SOCIALT ARBEJDE AAU KØBENHAVN, MODUL 10, SPECIALE FORÅR 2017 

erfaringsbaseret viden, der fungerer som metode og fremmer den ubureaukratiske tænkning 

i NT. 

 

De brugere vi har interviewet og mødt i empiriperioden har som det første fortalt om 

betydningen at kunne komme i NT og møde andre mennesker med lignende erfaringer, uden 

at føle sig forkert. For en af vores informanter har NT fungeret som profylaktisk ved at opleve 

at blive anerkendt for noget af andre. Det har haft en helende effekt og stor betydning for at 

han nu er på vej til at tage nye skridt med musikken og med troen på egen formåen (Interview, 

29.4.2017).  

Set ift. Høilund og Juuls Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, opnår NT i vidt omfang 

at skabe en platform for en anerkendelseskamp for brugerne. Der er opbygget krænkelses- 

erfaringer hos brugerne fra det omkringliggende social- og sundhedssystem, hvor 

fagprofessionelle dømmer brugerne og ikke fremmer en mulighed for opbyggelse af selvtillid 

og selvværd vha. anerkendelse i de tre sfærer.  

MULIGHEDERNE FOR EMPOWERMENT I NT   

NT har ikke som formål at fungere som psykiatrisk afdeling, men deres egne årlige 

undersøgelser og brugernes udsagn i vores empiri viser, at det i høj grad har profylaktisk 

effekt, at kunne komme i NT. Dog må vi konstatere, at NT virker for de, der ønsker det og har 

overskuddet til at gøre brug af tilbuddet. Omvendt har analysen også vist betydningen af peer-

støtten for den enkelte. Hvis man oplever sig anerkendt, selv når man som bruger har det 

psykisk meget vanskeligt, kan NT være springbrættet til at man selv kan finde styrke og få 

selvagtelse, som for nogle brugere har været et værn mod psykiske tilbagefald.  

Derudover kan vi konkludere, at betydningen af at være sammen med ligesindede, som 

brugerne på en måde deler fælles erfaringer med har stor betydning. At se andre brugere og 

spejle sig i dem, giver kræfter til at prøve arbejde med sin egen situation. Fællesskabet hos NT 

og de fælles diskussioner om psykiatrien og systemet, gør at vi oplever at der hos NT sker at 

der dannes en kritisk bevidsthed hos brugernes, samt en mobilisering.  

At kunne være autonom og muligheden for at igangsætte aktiviteter uden indblande fra 

fagprofessionelle, har stor betydning for brugerne empowerment proces. Her er via musikken 
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og andre aktiviteter mulighed for at arbejde med både den sociale og identites-empowerment 

på mikro og meso niveau, mens selve grundtanken om udbredelse af NT og styrkelse af psykisk 

sårbare generelt er en demokratisk empowerment proces. 

IDEALER OG BETINGELSER FOR SOCIALT ARBEJDE I NT 

Høilund og Juul har i deres idealer beskrevet mødet mellem de ansatte og brugerne, hvor det 

vægtes ikke blot at tilbyde en fagperson men stille sig selv til rådighed som menneske. Dette 

er i høj grad i tråd med NT ideologi, hvor de ansatte er ansat på deres menneskesyn mere end 

deres faglige baggrund. Det er vores indtryk, at det nærmest var et aktiv ikke at være 

faguddannet.  

Netop det, at flere brugere har prøvet at påvirke den sociale dagsorden ses ligeså af Høilund 

og Juul som afgørende for, at brugerne får reel adgang til det retlige fællesskab og som 

medforfatter af eget liv. I NT er de to semiprofessionelle ansat til via deres ” faglige våben” at 

sikre at dette gøres muligt for brugerne ved at gøre brug af dømmekraften i deres arbejde i 

NT. 

Slutteligt er det i en organisation som NT muligt at de ansattes indsats rummer både en kamp 

for de uretfærdige samfundsbetingelser og patologier psykisk sårbare møder og samtidig 

arbejde loyalt med NT formål (Høilund & Juul, 2002, s 38 – 39).   

Høilund og Juuls tekster er ikke konkrete anvisninger til praksis men derimode opstillede 

idealer at efterstræbe omkring social og institutionel dømmekraft, der således kan fungere 

som retningsgivende for mødet med brugerne (Høilund, Juul & Højslet Madsen, 2003, s, s. 9-

11).   

At give udsatte borgere en stemme og hindre krænkelser og undertrykkelse fra samfundets 

strukturer er en af kerneopgaverne i socialt arbejde set i et kritisk perspektiv.  

Barrierer som social eksklusion og manglende anerkendelse betragter Højlund, Juul & Madsen 

som hindrende for de tilstræbelsesværdige betingelser, der normativt set bør være i et 

samfund for, at man som borger kan opnå et godt liv.  

NT imødekommer deres idealer om godt socialt arbejde og give brugerne deres magt tilbage. 

At NT også har så aktiv en projekt profil for at udbrede budskabet til andre brugere og 
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samarbejde med behandlingspsykiatrien og botilbud om peer-støtte og musiktilbud er deres 

måde at skabe kollektive læringsprocesser og skabe grundlag for at udvikle ens potentialer. 

De brugere vi talte med er enten i gang med eller har været skabere af et projekt eller aktivitet 

i NT.  

Solidaritet hos Honneth er både af emotionel og fornuftmæssig karakter, hvor mennesket har 

behov for social værdsættelse, hvor det får mulighed for at forholde sig positivt, til sine 

konkrete egenskaber. NT har husorden og aftaler om almindelig god opdragelse, som at rydde 

op efter sig selv og tale ordentligt. På den måde er anerkendelse ikke kravløst, men netop 

forpligtende for at du oplever de intersubjektive gevinster. NT er er opstået på et aktivitstisk 

grundlag og brugerne er indstillet på aktiv deltagelse og at stille sig til rådighed som bruger til 

at kæmpe for NT ideologier og fortsatte beståen. NT kan ikke i sig selv tilbyde konkrete 

indsatser til at afhjælpe brugernes potentielle problemer omkring praktiske ting som 

økonomi, men er i høj grad en udviklingsplatform for brugerne og for det sociale arbejde med 

psykisk sårbare. Analysen viser, hvordan betydningen af, at NT vil brugerne som de er og ikke 

formelt set stiller krav for at være en del af fællesskabet, i sig selv har en synergieffekt i 

oplevelsen af empowerment og anerkendelse.   

Isoleret set fjerner anerkendelse ikke udsathed eller psykisk sårbarhed som socialt problem 

for vores informanter. Understøttet af de semiprofessionelles udsagn fra vores empiri er det 

dog tydeligt for os, at der kan skabes nye forhold for den enkelte person ved en anerkendende 

tilgang og dette så bliver platformen for at forandre og blive empowered. 

PEER-STØTTE I UFORMEL FORM 

Analysen viser, at peer-støtte i sin uformelle form virker for de, der ønsker den. For de 

brugere, der ikke gør brug af den og måske er medlem af NT pga. musikken, er det højest 

anerkendelse i den private sfære, der dækkes ved at komme i NT. Vi fandt desuden at det var 

yderst betydeligt at det var peer-støtten i den uformelle form som er hos NT. Brugerne var 

modstandere af de nye tiltag med den formelle peer-støtte. De mener at den uformelle peer-

støtte er betinget af medmenneskelighed, oprigtighed, samt en frivillig handling, fordi man 

ønsker at hjælpe det menneske man står overfor.  
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Udover dette kræver den uformelle peer-støtte at man som bruger har et vist overblik over 

hvordan systemet fungerer og at man kan argumenterer for sin sag. Den uformelle peer-støtte 

kan være langvarig eller det kan være når en bruger har det dårligt over en sommer. Den 

uformelle peer-støtte har ikke nogle retningslinjer, men det er op til den enkelte peer, hvordan 

situationen gribes an. Derudover viser vores analyse, at den uformelle peer-støtte har 

begrænsninger, da den ikke er tilstrækkelig i den ramme NT har, hvis en bruger er indlagt eller 

har en meget psykotisk periode. Evt lidt mere eller...  

Den formelle peer-støtte indeholder kurser og uddannelser, hvor man får yderligere 

kompetencer så man eksempelvis kan arbejde på en psykiatrisk afdeling. Hos NT har de 

arbejdet med peer-støtte i uformel form i de 20 år de har eksisteret og flere af brugerne er 

med til at udvikle de koncepter, der nu foreligger i Region H og søges implementeret i 

behandlingspsykiatrien. Vi hos vores informanter set en konsensus om, at peer-støtte ikke 

blot er noget, man kan uddanne sig til, men som er noget iboende.  

NT er som organisation optaget af samfundet og de politikker, der føres og tager også et 

ansvar for at nogle af brugerne kan komme til at arbejde og fungere som peer-støtte.  

Selvom brugerne af NT enstemmigt er imod den formaliseret peer-støtte, så kan der 

argumenteres for at der også er fordele ved den. Fordele ved den formaliseret peer-støtte, 

hvor at peer mentoren får en uddannelse og efter følgende bliver ansat på en psykiatrisk 

afdelingen. Det må være en kendsgerning at peer uddannelsen giver nogle kompetencer, som 

er brugbare og på den måde kan komme de peers til gode som peer mentoren møder på 

afdelingerne. Derudover er den formaliseret peer forpligtet til at tage sig af alle de brugere 

som ønsker en samtale eller hjælp og kan ikke fravælge en bruger fordi peer-støtten ikke 

bryder sig om denne person. En anden fordel ved den nye formelle peer, er at denne person 

kan fungerer som en formidler mellem brugerne og de professionelle og gøre opmærksom på 

forskellige misforståelser eller krænkelser. Dette kan være med til at forbedre praksis.  

Selvom peer begrebet er en gældende diskurs i det sociale arbejde, er det ifølge vores 

konklusion kun givende, hvis mennesket selv er med i det. Brugerne hos NT har en fælles 

forståelse af at det kræver noget særligt at være peer mentor for andre: ”Det kræver overskud, 

det der peer to peer” (Interview, 29.4.2017). 
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Ud fra vores empiri konkluderer vi, at NT sigter mod at arbejde for at sikre brugerne 

rettigheder til hvad de både har ret og pligt til fra samfundets side. Disse har ændret sig 

grundet styringsmekanismer som økonomi, kontrol og ansvar for eget liv som dominerernde 

diskurser, der påvirker samspillet med borgeren.  NT ser det som en af deres kerneopgaver at 

leve op til, hvad Højlund og Juul beskriver som idealet for godt socialt arbejde, hvor den 

enkeltes livshistorie ikke overses og menneskelig opblomstring er mulig. Høilund & Juuls 

normative ideal om at det sociale system og de professionelle skal gøre sig umage og ydmyge 

sig under den andens håb og drømme i mødet med borgeren. Dette fordrer en god relation 

ellers vil effekten ved det sociale arbejde ikke opstå. 

 

Vores analyse viser, at NT som ramme og kontekst er det helt centrale for, at brugernes 

oplevelse af empowerment kan ske samt på mikro- og meso niveau og skabe betingelserne 

for det relationelle, der er med til at styrke oplevelsen af anerkendelse i alle tre sfærer : I  den  

personlige og solidariske sfære, hvor brugerne mødes om aktiviteterne eller bare er i NT. På 

makro niveau ses anerkendelse og empowerment i den retslige sfære, hvor brugerne arbejder 

for deres rettigheder som psykisk sårbare.  

 

Selve konteksten, der er etableret ved at NT eksisterer skaber derved også rammen for den 

uformelle peer-støtte. De brugere vi talte med og observerede havde gavn af, at der var et 

sted at komme, hvor nogen måske ventede at se en i løbet af ugen og overholdt en aftale om 

at cykle eller lave radio.  

 

Ville det kunne lade sig gøre, om NT ikke fandtes, spurgte vi brugerne. Her var svarene, at det 

var trygt at kunne gå ind et lille kendt sted, hvor man vidste, de der kom havde lignende 

erfaringer. Dette står i modstrid med de tendenser, der tegner sig om at etablere store 

borgercentre hvor alt fra kørekortet til psykisk sårbares netværksteder skal være. Dette 

fortalte vores informanter netop fremmedgjorde dem og fik dem tilbage til ”klient” rollen 

modsat i NT, hvor de arbejder mod det normative ideal om ligeværd i relationen.  
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KAPITEL 8 
 

DISKUSSION   

 

I diskussionen samler vi de teoretiske og empiriske fund fra vores analyser og diskutere disse 

med de historiske og samfundsmæssige betingelser for anerkendelse, empowerment og peer-

støtte, vi anvender i problemfeltet og diskutere begreberne i lyset af vores 

problemformulering.   

      

NT SYN PÅ PSYKISK SÅRBARHED SET I ET KRITISK HISTORISK PERSPEKTIV  

Informanterne i NT fortalte, hvordan de betragter psykisk sygdom på samme måde som da NT 

startede som et udspring af Galebevægelsens antipsykiatriske tilgang. Brugernes syn på  

psykisk sårbarhed, er på linje med tidens tendens om at mange i dag kan komme sig fra psykisk 

lidelse. Disse tendenser har betydning for, hvad der bliver anerkendt af omgivelserne og 

skaber platforme i det sociale arbejde der i høj grad arbejder med at styrke den enkelte til igen 

at kunne fungere som autonomt individ i samfundet på trods af psykisk sårbarhed (Jørgensen 

2012, s. 11-25)  

Analysen viser, hvordan rammerne i NT på samme måde ser det som en kvalifikation ikke at 

have psykiatrisk kendskab som ansat i NT. I stedet vægtes det at mødet er styret af empati 

mere end af diagnose forståelse. Informanternes udsagn og vores observationer viste, 

hvordan NT er stærkt præget af deres emancipatorisk sigte med netværkstedet og at den 

professionelle ikke ses som eksperten. De tager afstand fra de biologiske og psykodynamiske 

tilgange med den professionelle som eksperten og medicin som behandlingssvar. Hos både 

brugerne og de semiprofessionelle møder vi derimod en form for erfaringsbaseret viden som 

tilgang til hinanden ved at man lære og erhverver sig selvtillid ved at gøre brug af relationerne 

og aktiviteterne i NT.  
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SPROGETS BETYDNING FOR ANERKENDELSE OG INKLUSION 

NT vægter italesættelsen af psykisk sårbarhed ved at benævne brugerne af NT som frivillige. 

Anerkendelsen af, at man har en sygdom eller en diagnose, der har muligheder for at blive 

rehabiliteret eller komme sig af, viser sig i sproget hvorpå psykisk sygdom forstås på og præger 

igen også samfundets tiltag der tilbydes til profylakse eller sundhedsfremme, hvor ordet 

sårbarhed og ikke sygdom signalerer en tilstand, der kan overvindes.  

Analysen viser, hvilken betydning det har at brugerne er frivillige. Der er en oplevelse af 

anerkendelse ved at man selv er herre over, hvad man deltager i og for informanterne betød 

det ligeledes noget for autensiteten i mødet og relationen, at det foregår på frivillig basis. 

Brugerne har alle krænkelses erfaringer med sig fra tidligere indlæggelser eller andre steder i 

det sociale system. Så denne italesættelse af dem som frivillige er med til at skabe grobund 

for en oplevelse af at være empowered.  Hvis du er syg er du ikke fri og styrket, hvorimod et 

signal om at kunne komme sig fra sin lidelse sender et signal om at man er autonom i eget liv.  

En ting, vi ikke har hørt informanterne om er, hvorvidt det kunne betragtes som en krænkelse 

at kalde brugerne for psykisk sårbare og ikke psykisk syge. Denne diskurs hvor det betragtes 

som efterstræbelsesværdigt at gå på arbejde og være autonom kan skabe en krænkelse for 

sårbare, da det jo ikke er anerkendt at ”melde sig sårbar” fra ens arbejde. På sin vis er psykisk 

sårbarhed blevet patologiseret, hvilket formentlig ikke var hensigten. (Brinkmann, 2010, s. 

113-133). Informanterne har taget udtrykket sårbarhed til sig som naturligt sprogbrug og 

betragter det som anerkendende ikke at blive kaldt syg. Samtidig er brugerne stolte af at 

kunne fungere som peer-støtter på frivillig basis. De der kan, ser det som en opgave og noget 

der følger med som en naturlighed i ens empowerment proces, at fungere som frivillig peer-

støtte hvis man har overskuddet dertil.  

Hvis vi forfølger en anden tanke om at højere inddragelsen af frivillige foreninger i det sociale 

arbejde er en spare manøvre, så er der flere problematikkerne. Den første er 

arbejdsmarkedsdeltagelse en forudsætning for at man er integreret i samfundet. Jo flere 

frivillige, der varetager lønnet personales arbejde, jo færre arbejdspladser vil der være til 

medarbejdere på løn og på den måde kan det blive sværere at komme ind på det etableret 

arbejdsmarkedet, hvilket skulle være velfærdsgivende for den enkelte. 
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”JEG ER IKKE MEGET FOR BETALT FORM FOR VENLIGHED”   

Brugerens egne erfaringer anerkendes uden at der er fagprofessionelle, der skal fælde domme 

over disse. På den anden side har NT sine begrænsninger og at der også er grænser for 

muligheden for anerkendelse. Hvis du er for psykisk dårlig til at møde op i NT er der omvendt 

også en risiko for, at brugeren bliver krænket i erfaringen med omverden ved netop ikke at 

kunne være en del af NT, når man måske har mest brug for det.  

 

Internt imellem informanterne er særligt betydningen af at blive mødt med anerkendelse af 

en anden bruger, de ved har lignende erfaringer som de selv, vigtig for at fastholde ens 

empowerment proces.  

I forbindelse med vores analyse finder vi i altovervejende grad, at brugerne fremhæver 

hinandens evner og anerkender hinanden som mennesker ved at fremhæve og give plads, 

hvilket skaber en platform for dannelse af selvtillid. Solidaritet har hos Honneth både 

emotionel og fornuftmæssig karakter, hvor mennesket har behov for social værdsættelse, 

hvor det får mulighed for at forholde sig positivt, til sine konkrete egenskaber og muligheder 

(Honneth, 2006, s.163).     

 

Dette er i Honneths solidariske anerkendelses sfærer, hvor der sker en gensidig social 

værdsættelse, hvor brugerne har mulighed for at gøre brug af sine egenskaber på en positiv 

måde (Honneth, 2006, s. 176). På samme måde viste analyserne, hvordan de 

semiprofessionelles tilgang til arbejdet med et menneskesyn er præget af ligeværd og hvor 

brugernes stemme anerkendes for de ressourcer, den enkelte bruger besidder. 

Betragter vi hvad den eksisterende forskning og erfaringsopsamlinger siger om peer-støtte 

kan det i særdeleshed tilbyde brugere at møde dem med tillid i et system, hvor der ellers ofte 

er et magtforhold der er stærkt asymmetrisk. Det at blive mødt af en, der har lignende 

erfaringer med at være socialt udsat gør at man i større grad som bruger kan se, at man kan 

komme sig og blive empowered selvom man er psykisk sårbar. Julie Reppers undersøgelser 

nævner i særlig grad det gensidige og kravløse i relationen, der afhængigt af typen af peer-

støtte, fremmer brugerens oplevelse af anerkendelse i højere grad end en fagprofessionel kan, 
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som citatet fra en informant på titlen af dette afsnit også antyder, da en peer netop har og 

forstår sproget og betingelserne ud fra egen erfaring (Repper, 2013).   

EMPOWERMENT OG PEER-STØTTE SET I ET NEOLIBERALT LYS 

Vores analyse viser, at NT tilgang til empowerment og peer-støtte set i en liberalistisk eller 

NPM tankegang kan risikere at blive en ”laissez-faire” tilgang til brugerne.  I NT er niveauet af 

inddragelse meget høj og et af de centrale crédoer, Thorvaldsen gør brug af som netværksted. 

I NT er brugerne i tråd med den neoliberale tilgang gået fra passive til aktive deltagere. I vores 

analyse materiale vægter de semiprofessionelle samt brugerne selv, at bestyrelsen sikre en 

lige adgang til beslutningerne i bestyrelsen. NT kæmper for en solidarisk anerkendelse af deres 

brugere ved i Honneths optik at sikre at brugerne føler sig værdsat eller tilgodeset ved at 

forsøge at sikre dem de rettigheder og derved den selvforståelse som samfundet definerer 

som værdifuld (Honneth, 2006, s. 164-165) Bagsiden af dette er dog, at denne form for 

delegeret magt virker for de, der gerne vil og kan dette.  

Høilund & Juul betragter disse som patologiske barrierer, der hindrer udsatte borgere de i 

kritisk perspektiv, normativt tilstræbelses værdige betingelser for at opnår et godt liv. Der er 

en meget stærk egen fortælling om NT blandt alle, vi har mødt. Det at kunne være som man 

er uden indblanden af fagperson, er udsagn der gik igen i informanternes fortællinger og virker 

til at være en stærk opbyggelig fortælling i NT om deres selvforståelse. Dette til trods kan NT, 

ligesom samfundet og psykiatrien i øvrigt, ikke rumme alt.  

Vi finder, at det har stor betydning at der ligger en forpligtelse i at være en del af et solidarisk 

fællesskab i NT som at møde op til aktiviteter eller deltage i udviklingsprojekter for NT. På 

denne måde løfter anerkendelsens form sig fra at NT udgangspunkt om at være kravløs, til at 

være positivt forpligtende for af betydning for brugernes empowerment.  Det har for NT 

konsekvenser ved, at det som netværksted som en bruger også kalder det, bliver ”et spejl af 

virkeligheden” (Pilotinterview, 10.2.2017). NT har som det omkringliggende samfund regler 

og almene rammer for at kunne være flere sammen på et sted.   
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ARBEJDSMARKEDSINKLUSION SOM SAMFUNDSTENDENS 

Vores analyse viser, hvordan NT påvirkes af det politiske niveau, på trods af at NT er opstået 

på baggrund af en opposition til samfundets politikker. Rammen for NT er, at man kan komme 

som man vil og målet er at styrke den enkeltes empowerment.  

I vore tid er der i endnu højere grad end før, en tendens til at borgere i vores samfund skal 

være selvstyrende og man skal understøtte de psykisk sårbare til at være aktivt deltagende 

samfundslivet. Ligeledes har vi beskrevet, hvordan vi har vi bevæget os fra social inklusion til 

arbejdsmarkedsinklusion (Andersen, 2013, s. 87) og hvis man står udenfor arbejdsmarkedet 

har man en større risiko for at blive marginaliseret. Selvom det ikke er et mål på NT at få folk 

i arbejde, bliver de også indlejret i tanken om at dette kan fører til det gode liv.  

I vores analyse finder vi at der var en kritik af de nye måder at ansætte peers i psykiatrien. 

Brugerne håbede at man kunne opfylde nogle af de pligter der er for en borger i samfundet 

men, også at man på den måde kunne nogle rettigheder. I stedet mener han der er gået politik 

i peer ansættelserne. Selvom NT ikke selv mener at det er et vigtigt faktum for dem at deres 

brugere kommer i arbejde, så hjælper de gerne som forening og har personer (med psykiske 

sårbarheder) i virksomhedspraktik hos dem. Praktikanten bliver tilknyttet en peer-støtte på 

NT.  

Der ligger dog nogle udfordringer i at være praktikant hos NT. Deres økonomiske midler er 

ikke til at give deres praktikanter kompetencegivende kurser, derfor kræver det et godt 

samarbejde med kommunen som har sendt dem i aktivering. 

På denne måde er NT med til at støtte den aktive linje man ser i beskæftigelsespolitikken også 

selvom de siger sig fra at være et netværksted, hvor beskæftigelsesindsatsen er 

udslagsgivende, så er de blevet afsmittet af den tendens vi ser i samfundet.  

FRIVILLIGHED I DET SOCIALE ARBEJDE  

Der politiske ønsker om at det frivillige arbejde bliver en større del af løsninger for sociale 

udfordringer (Fridberg & Henriksen, 2014, s. 9). Vores analyse viste at NT yder de en stor 

frivillig indsats og aflaster det psykiatriske system, da deres brugere har færre indlæggelser. 

Hos NT fungerer brugerne som frivillige i foreningen og for hinanden. Der er derfor ikke nogle 
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frivillige ”udefra”. Brugerne nævner, at de ikke er så meget for betalt venlighed, og sætter 

også pris på at der ikke er nogle frivillige ”hattedamer” tilknyttet NT, selvom brugerne godt 

kan sætte sig ind i, at nogen kan have glæde og behov for denne form for støtte.    

Regeringens Udvalg for psykiatri beskriver at civilsamfundet har mere rummelighed og 

mulighed for at skabe ligeværd og fællesskab (Regeringens udvalg om psykiatri, 2013, s. 7). 

Selvom ovennævnte er kerneopgaven hos NT som fungerer som frivillig forening, så opdagede 

vi under vores undersøgelser, at en af svagheder ved at frivillige foreninger skal løfte det 

sociale arbejde, er at økonomien ikke altid er tilsvarende.  

Derfor er det vigtigt at kommunerne, som hovedsageligt er med til at donere økonomiske 

midler til sociale tilbud, handler i overensstemmelse med politiske tanker, hvis man ønsker de 

frivillige foreninger skal løfte opgaven yderligere.  

Vores analyse viser, at brugerne havde en forståelse for at personer med psykiske sårbarheder 

der har brug for at komme på steder, hvor der er frivillige som yder omsorg. Som ovenstående 

beskrevet så er der fra politisk side, ønske om at inddrage civilsamfundet og frivillige 

foreninger mere i det sociale arbejde, og at de kan påtage sig opgaver som det etableret 

system har svære ved. Fordelene benævnes ved en højere grad af rummelighed og nemmere 

ved at skabe fællesskaber hos udsatte grupper (Regeringens udvalg om psykiatri, 2013, s. 7). 

På den anden side kan man være kritisk og tænke om det er en sparer manøvre. Kan frivillige 

foreninger og har de kompetencerne til at hjælp personer med tunge problematikker? Og 

skyldes det at vi bevæger os langsomt væk fra den velfærdsstat som vi kendte i 70’erne og 

80’erne og borgere i samfundet skal tage ansvar for eget liv. I tilfælde af dette ikke lykkedes, 

så tager overtager staten ikke ansvaret for den enkelte borger, men i stedet må de frivillige 

foreninger træde til? Om ikke andet så har brugen af frivillige sine begrænsninger og som 

ordet siger, så er handlingen frivillig og man er ikke bundet af en kontrakt.   
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RESUMÉ 

 

Dette speciale er den endelige opgave til kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde på Aalborg 

Universitet.  

I specialet ser vi nærmere på, hvilken betydning peer-støtte har for oplevelsen af anerkendelse og 

empowerment processen for psykisk sårbare brugere på Netværkstedet Thorvaldsen (herefter 

NT).  

Vi har foretaget en kvalitativ undersøgelse i NT, da det er et brugerstyret netværksted for 

psykisk sårbare i København & Frederiksberg. I NT arbejdes der med aktiviteter i særdeleshed 

musik og radio, og mange af de 120 medlemmer er aktive omkring arbejdet med projekter for 

stedet og med at udbrede viden om psykisk sårbarhed og empowerment. 

Vi har opnået førstehånds viden fra interviews af fem brugere og ved observation af andre 

brugere ved deltagelse i aktiviteter i NT. Derudover har vi interviewet de to 

semiprofessionelle, der er deltidsansat i NT til at sikre det administrative og aktivitetsmæssige 

på stedet. Det er vigtigt for NT at der ikke er fagprofessionelle, der udstikker retningen og 

møder brugerne med en ”betalt form for venlighed” som en af brugerne betegner det i 

empiriindsamlingen. 

Begrebet peer-støtte anvendes i uformel form i NT og er ikke styret af, at man som peer-støtte 

skal have en uddannelse. Brugerne anvender derimod egne lærte erfaringer indenfor udsatte- 

og pyskiatri området og giver derigennem støtte til andre brugere og fastholder herved  deres 

egen empowerment proces.  

Vi har stort set haft fri adgang til at være i NT, hvilket har været de samme betingelser som er 

gældende for brugerne af NT. Brugerne kommer i NT på frivillig basis og derfor har vi ikke ved 

vores observationer kunne styre antallet af brugere, der befandt sig i NT de pågældende dage. 

Til informant interviewene har vi lavet aftaler herom i forvejen, mens vi andre dage er mødt 

op uden at have lavet konkrete aftaler.   
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NT har sin funktion for brugerne, hvoraf nogle anvender det som ”et hjem væk fra hjemmet” 

og andre som en mellemstation mellem udskrivelse fra psykiatrisk afdeling og hjem. I NT kan 

brugerne komme uden at have en agenda og møde andre med lignende erfaringer. 

Den teoretiske ramme for dette speciale er den kritiske teori og Axel Honneths anerkendelses- 

begreb kombineret med empowerment begrebet særligt anvendt i Paolo Freires termer. Det 

sociale arbejde er belyst gennem Søren Juul og Peter Høilunds ”Udkast til en normativ teori 

for socialt arbejde” og ”Anderkendelse og dømmekraft”.  

Undersøgelsesdesignet er kvalitative interviews og observations studier, hvor brugerne af NT 

har været omdrejningspunktet for vores empiri og efterfølgende analyse.  

Vores fund viser at, det har haft stor betydning for informanternes empowerment proces og 

videre liv at blive mødt med anerkendelse og have mulighed for møde andre med lignende 

erfaringer i et uformelt miljø og derigennem styrkes. For brugerne er giver det at kunne 

komme i NT i sig selv en oplevelse af anerkendelse og tryghed og skaber ligeledes en 

forpligtelse hos brugerne. For informanterne er det at blive mødt og hørt på lige vilkår en del 

af at opleve sig empowered og anerkendt. Dette medfører at mange af brugerne i NT får styrke 

til at arbejde for psykisk sårbares muligheder i samfundet samt fungerer som uformelle peer-

støtter for hinanden. 

Søgeord: Uformel peer-støtte funktion, empowerment, anerkendelse, Honneth, Freire, socialt 

arbejde, brugerstyring 
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