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1. INNLEDNING 

Mitt valg av tema om arbeidsretta tiltak og medborgerskap har sammenheng med egne 

erfaringer som tiltakskonsulent for familier ved Utviklingssenteret for arbeid og kvalifisering 

i Sagene bydel.  Jeg har vært medarbeider og leder i Familieprosjektet, som har vært et 

delprosjekt ved senteret, der vi har jobbet helhetlig med familier og gitt tilbud om arbeidsretta 

tiltak til begge ektefeller.  Mitt mål er å undersøke innvandrerfamiliers opplevelse av å delta i 

arbeidsretta tiltak, og hvordan deres utsagn kan forstås i lys av teori om medborgerskap.  For 

å utdype dette, vil jeg beskrive Utviklingssenteret og Familieprosjektet i Sagene bydel.  I 

tillegg har samfunnsdebatten om arbeidslinja og om fattigdom generelt, og spesielt i forhold 

til fattige barn, aktualisert temaet.  Beskrivelse av arbeidsretta tiltak i Sagene bydel og 

redegjørelse for arbeidslinja i norsk velferdspolitikk, vil danne bakgrunn for 

problemstillingen. 

 

1.1 UTVIKLINGSSENTERET 

Utviklingssenteret i Sagene bydel har som målsetting å gi arbeidsledige sosialhjelpsmottakere 

og yrkeshemmede brukere av sosialtjenesten tilbud om bistand til å komme i arbeid, 

kvalifisering, norskopplæring, arbeidsrettet aktivisering, rehabilitering og avklaring i forhold 

til trygdeytelser.  Utviklingssenteret er en del av bydelens sosialtjeneste, sideordnet med 

bydelens to sosialkontor og samarbeider nært med sosialkontorene, arbeidskontoret og 

trygdekontoret med flere.  Utviklingssenterets arbeidsmodell hviler på en lovforståelse der 

inntektssikringsaspektet er forbundet med attførings-, rehabiliterings- og 

selvhjelpsaspektet(Rytter 2003).  Arbeidet legger vekt på individuell utredning av klienters 

muligheter og ønsker, innenfor de rammer som loven setter, og i forhold til de forpliktelser 

klienter har til å arbeide, forsørge seg selv eller til å delta i kvalifisering eller rehabilitering.  

Utviklingssenteret gir den enkelte person og familie konkrete og tilpassede tilbud som på kort 

eller lang tid vil føre til arbeid eller avklaring av trygderettigheter. 

Utviklingssenteret har i dag et mangfold av tilbud og kurs.  Årlig er det 1000 av til sammen 

2000 sosialklienter ved bydelens to store sosialkontor som blir henvist til senteret.  

Oppgavedifferensiering, et forsøk som ble startet i 2004, har gitt senteret ansvar for 

arbeidstrening for folk med sosialhjelp.  Forsøket har nå blitt erstattet med en fast ordning der 
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alle større kommuner og bydeler har mulighet til å søke om å få ansvar for arbeidstrening for 

sosialklienter. Utviklingssenteret har fått store muligheter til å utvikle egne kurs og 

arbeidsarenaer fordi bydelen mottar 17 millioner i året for å utføre denne jobben.  Det er 

jobbsøkerkurs, norsk og praksiskurs for fremmedspråklige og kurs for helse og arbeid i tillegg 

til prosjekter og koordinatorroller for ungdom, familier og psykiatri.  I tillegg har Kloden 

internasjonale senter, som har ulike norskklasser, praksis og introduksjonsprogram for 

flyktninger og innvandrere i bydelen, blitt en del av Utviklingssenteret.         

 

1.2 FAMILIEPROSJEKTET 

Familieprosjektet ble startet som et delprosjekt ved Utviklingssenteret, ut fra ønske om å gi 

kvinner tilbud om kvalifisering, opplæring og utredning, på lik linje med menn.  

Sosialkontorene forholder seg først og fremst til menn ved behandling av søknader om 

sosialhjelp.  I møte med innvandrerfamilier begrunnes det med at innvandrerkvinner har 

mange barn, ikke snakker norsk eller at det er innvandrernes ”kultur” at kvinner skal være 

hjemmeværende.  En følge er at kvinner går glipp av tilbud om opplæring og kvalifisering 

med tanke på inntektsgivende arbeid.  En annen at barna ikke kommer i barnehage. 

Familiebehandlingsprinsippet ser ut til å være et glemt prinsipp, men tankegangen er ikke ny.  

Det gamle familiebehandlingsprinsippet i lov om sosial omsorg fra 1966 forutsatte at begge 

ektefeller i familier med sosialhjelp skulle få råd og veiledning og bistand til å komme videre 

(Rytter, Glemmestad og Tveøy 2002).    

Familieprosjektet ønsket å gi alle familier, som mottok sosialhjelp i Sagene bydel, et helhetlig 

tilbud, som inkluderte begge ektefeller og barna.  I praksis viste det seg at nesten alle familier 

som mottok sosialhjelp i Sagene bydel, var innvandrerfamilier fra Asia, Afrika, Øst-Europa 

og Sør- og Mellom-Amerika.  

Mange steder kan det være tilbud for innvandrerkvinner, men det mangler et helhetlig fokus 

på familier. Behovet for et familieprosjekt ble ytterligere forsterket i en bydel i Oslo sentrum, 

der det er vanskelig for familier å leve av en inntekt, på grunn av høye boutgifter(Rytter, 

Glemmestad og Tveøy 2002) .  Familieprosjektet har som mål å bedre levekårene i familier 

med sosialhjelp ved å sikre at begge ektefeller får aktiv bistand til å komme i arbeid eller 
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komme i gang med arbeidsrettet kvalifisering og rehabilitering, og barna får tilbud om 

barnehager og skolefritidsordning. 

Informasjon om rettigheter og ordninger og ”hva som lønner seg” i forhold til fødselspenger, 

kjøp av bolig, pensjon m.m. har vært viktig å formidle.  Klientene er i liten grad klar over at 

mange velferdsgoder bare er tilgjengelig for de som er/har vært i arbeid.  Prosjektet har vært 

opptatt av at informasjon i størst mulig grad skal hjelpe familier til å velge de 

handlingsalternativer som er de beste for dem.  Men ikke alle valgalternativer er mulige.  

Kunnskapsformidling handler også om å gjøre tydelig hvilke valgalternativer som ikke er 

mulig.  Man kan ikke velge sosialhjelp hvis man har andre muligheter, og man kan ikke få 

uføretrygd hvis man ikke er 50 % varig ufør eller ikke har prøvd attføring.  Slike regler eller 

rammebetingelser er det samfunnet og lovgiverne som setter.  På denne bakgrunn vil det være 

feil å si at prosessen ikke er styrt, og at familier velger helt selv.  Selv om Familieprosjektet 

tar utgangspunkt i klienters ønsker, mål og definisjoner av situasjonen, er prosessen helt klart 

styrt, styrt mot de mulighetene og innenfor de rammebetingelser som finnes(Rytter, 

Glemmestad og Tveøy 2002). 

Arbeidsretta tiltak gir mange muligheter, der målsettingen på kort eller lang sikt er at det skal 

føre til økonomisk selvhjulpenhet.  For å oppnå selvhjulpenhet er målet arbeid eller trygd.  

Tiltakene kan ha stor variasjon og omfatte norskopplæring, annen opplæring og kurs, praksis, 

jobbsøking, helseutredning og rehabilitering.  Informasjon og individuell oppfølging er en 

viktig del av arbeidet.  I denne sammenhengen blir arbeidsretta tiltak definert bredt og 

omfatter både kvalifisering og rehabilitering.  Det er et aktivt tiltak der klientene får et tilbud, 

evt. at sosialkontoret setter vilkår om å delta i tiltakene.  Innholdet i tiltakene vil variere fra 

person til person ut fra behov og ønsker.   

 

1.3 ARBEIDSLINJA I NORSK SOSIALPOLITIKK 

For å gi ytterligere bakgrunn for problemstillingen, vil jeg redegjøre for politiske føringer som 

har vært sentrale for Familieprosjektet.  Familieprosjektet ble igangsatt med eksterne midler 

fra Utenriksdepartementet i 1999, og ble videreført i 2001 som et av prosjektene i ”Forsøk 

med kommunalt ansvar for aktive, arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp,” 

som ble finansiert av Sosialdepartementet i perioden 2001-2004.  I og med at 
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Familieprosjektet har vært finansiert av statlige midler, har politiske føringer vært viktig for 

prosjektet og er derfor viktig for å forstå konteksten i undersøkelsen.  For å gjøre rede for 

dette, vil jeg beskrive arbeidslinja i norsk sosial- og velferdspolitikk.    

Arbeidslinja er sentral i norsk sosialpolitikk.  På 1990-tallet ble den tidligere trygde- og 

stønadslinja erstattet med arbeidslinja ved at passive stønader ble avløst av aktiviserende 

ordninger, der målet var å få flest mulig i arbeid. Dette er fortsatt et mål i velferdspolitikken.  

Det er viktig å legge til rette for at den enkelte kan bli selvforsørget.  Fattigdom bekjempes 

best ved å satse på målrettede, individuelt tilpassede tiltak som fører den enkelte fattige 

tilbake til arbeidslivet.  Målet er på kort eller lang sikt å hjelpe personer til deltakelse i 

arbeidslivet.   

”Flertallet av personer som lever i fattigdom over lengre tid er ikke i arbeid eller arbeider kun 

sporadisk.  Hovedinnsatsen skal derfor rettes inn mot å gjøre personene bedre i stand til å 

forsørge seg selv gjennom eget arbeid”(Stortingsmelding nr.6, 2002-2003). 

I Stortingsproposisjonen: ”Ny arbeids- og velferdsforvaltning”, er også arbeidslinja 

fremtredende.  Målet er å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.  Arbeid er den 

viktigste strategien for velferd og mot fattigdom og sosial nød.  Det er 700 000 personer i 

yrkesaktiv alder som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og er avhengige av offentlige 

stønader.  Alt for mange blir gående for lenge på passive stønader før de får aktiv hjelp.  

Arbeids- og velferdspolitikken skal bidra til at den enkelte sikres et verdig liv og en 

livskvalitet uavhengig av personlige ressurser.  En forutsetning for å lykkes er å sikre høy 

yrkesdeltakelse og god bruk av arbeidskraften slik at vi kan opprettholde og videreutvikle 

velferdssamfunnet (St.prp. nr. 46, 2004-2005).  Regjeringen legger stor vekt på at arbeid er en 

verdi i seg selv.  De fleste av oss har et grunnleggende ønske om å ta vare på oss selv og å 

bidra til fellesskapet.  Arbeid er den beste garantien mot fattigdom.  Det gir sosial forankring 

og mulighet for læring og realisering av egne evner.  Et inkluderende samfunn betyr at de som 

står utenfor arbeidslivet skal få bistand og hjelp som er rettet inn mot å styrke tilknytningen til 

arbeidslivet, og de som ikke er i stand til å delta i arbeidslivet skal få bistand til en aktiv og 

meningsfylt tilværelse og et fullverdig medborgerskap(St.prp. nr. 46, 2004-2005).      

Stortingsproposisjonens vektlegging av at arbeidet ikke bare har samfunnsøkonomisk 

betydning, men også har betydning for den enkeltes deltakelse i samfunnet og realisering av 

egne ressurser, viser sammenhengen mellom aktuelle politiske føringer og undersøkelsens 



 8 

fokus på hvordan innvandrerfamilier opplever arbeidsretta tiltak.  Dette reiser spørsmålet om 

hvilke sammenheng det er mellom arbeidsretta tiltak og deltakerperspektivet i 

medborgerskap. For å kunne svare på dette, vil jeg kort definere og beskrive medborgerskap.   

Medborgerskap handler om forholdet mellom individet og samfunnet.  Et forhold som krever 

medlemskap i et samfunn, ofte knyttet til en nasjonal stat.  Dette aktualiserer spørsmålet om 

hvem som er inkludert og hvem som er ekskludert som medborgere.  Medborgerskap 

innebærer både rettigheter og ansvarlighet, men handler også om deltakelse i 

samfunnet(Dwywer 2004: 38-39).  Medborgerskap handler om å være deltaker og medlem i et 

samfunn både på en objektiv og en subjektiv måte, i forhold til faktiske rettigheter og plikter 

og opplevelse av deltakelse og integrering.  Den subjektive opplevelsen av å være integrert 

som deltaker i samfunnet, trenger ikke å ha sammenheng med den objektive siden, og status 

som objektiv medborger trenger ikke å ha sammenheng med opplevelsen av integrering og 

deltakelse.  Allikevel vil de to dimensjonene i medborgerskap påvirke hverandre gjensidig.       

Individet har først og fremst ansvar for å arbeide og forsørge seg selv og sin familie.  

Arbeidets betydning blir ytterligere understrekt, ved at mange rettigheter er knyttet til 

arbeidet.  Ikke mindre viktig er det at arbeidet gir sosial kontakt og deltakelse i samfunnet.   

Arbeidsretta tiltak blir viktig for de som står utenfor arbeidslivet, både som en mulighet og en 

plikt, fordi arbeidsdeltakelse er så viktig for å bli inkludert som medborger (Dwyer 

2004:119).   Familier blir nevnt som en prioritert gruppe fordi det er uakseptabelt at barn lever 

i fattigdom.   Familieprosjektet må forstås i denne sammenhengen og praktiserer en utvidet 

forståelse av arbeidslinja.  Målet om at flest mulig skal få ordinært arbeid, blir supplert med 

avklaring av trygderettigheter, og at tiltaksarbeid kan ha en verdi i seg selv.  Arbeidsretta 

tiltak har dermed to målsettinger der det ene er selvhjulpenhet, og det andre er deltakelse og 

integrering.  Perspektiv som kan forstås i lys av medborgerskap.   

 

1.4 PROBLEMSTILLING 

Beskrivelsen av Utviklingssenteret, Familieprosjektet og arbeidslinja i norsk sosial- og 

velferdspolitikk er viktig for å forstå problemstillingens kontekst og danner grunnlag for 

utformingen av problemstillingen.  Problemstillingen har fått følgende ordlyd: 
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Hvordan opplever innvandrerfamilier, som mottar sosialhjelp, betydningen av 

arbeidsretta tiltak?  Hvordan kan det forstås i lys av teorier i medborgerskap? 

Med ”betydning” mener jeg hvilke opplevelser og subjektive erfaringer det enkelte 

familiemedlem og den enkelte familie har hatt med arbeidsretta tiltak.  De forteller om 

erfaringer og opplevelser med arbeidsretta tiltak som handler om økonomi, helse, språk og 

sosialt nettverk, familiemønster og barn.  På hvilken måte er dette relevant i forhold til teorier 

om medborgerskap?   

I medborgerskap er arbeid og deltakelse i samfunnet viktig.  Det er derfor viktig å spørre hva 

datamaterialet forteller om fenomener som på ulike måter påvirker muligheten for en slik 

deltakelse.  Språkforståelse er nødvendig for å bli deltaker i samfunnet, nødvendig for å bygge 

sosiale nettverk utenfor sin egen språkgruppe og nødvendig for å få arbeid.  Dårlig helse kan 

gjøre det vanskelig å få arbeid og kan derfor bidra til dårlig økonomi og isolasjon.  Dårlig 

økonomi kan på sin side bidra til isolasjon fordi deltakelse på ulike arenaer ofte medfører 

kostnader.  Familiemønster og omsorg for barn kan også virke inn på muligheten for å være 

yrkesaktiv.  Tilsyn av små barn og husarbeid må ofte organiseres på nye måter hvis begge 

ektefeller skal delta i arbeidsretta tiltak.  Dette er forhold som påvirker individets og familiens 

mulighet for deltakelse og arbeidstilknytning.  Spørsmålet er på hvilke måte dette påvirker 

innvandrerfamiliers status og opplevelse av medborgerskap.        

Sammenhengen mellom problemstillingen og medborgerskap, danner bakgrunn for hva det er 

relevant å spørre informantene om.  For å få svar på problemstillingen om hvordan 

innvandrerfamilier, som mottar sosialhjelp, opplever betydningen av arbeidsretta tiltak, og 

hvordan det kan forstås som uttrykk for medborgerskap, vil jeg operasjonalisere 

problemstillingen i følgende forskningsspørsmål:    

Hvilke betydning har arbeidsretta tiltak for sosialt nettverk? 

Hvilke betydning har arbeidsretta tiltak for helse? 

Hvilke betydning har arbeidsretta tiltak for økonomien? 

Hvilke betydning har arbeidsretta tiltak for familiemønsteret? 

Hvilke betydning har arbeidsretta tiltak for barna? 
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Hvilke betydning har bruk av press og tvang i arbeidsretta tiltak? 

Hvilke betydning har måloppnåelse ved deltakelse i arbeidsretta? 
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2. METODE 

Dette kapitlet vil gjøre rede for hvilke overveielser og avgjørelser som ble gjort for å belyse 

problemstillingen om innvandrerfamiliers opplevelse av arbeidsretta tiltak og hvordan det kan 

forstås i lys av medborgerskap.  Ut fra fokuset på innvandrerfamiliers egne opplevelser og 

erfaringer, forsto jeg tidlig at det var nødvendig å intervjue innvandrerfamilier.  Verken 

statistikk eller tidligere forskning på området ville gi tilstrekkelig svar på innvandrerfamiliers 

egne opplevelser.  Statistikken fra Familieprosjektet og beskrivelse av Utviklingssenteret, 

Familieprosjektet og arbeidslinja i norsk sosial- og velferdspolitikk danner derfor bare 

bakgrunn og kontekst for problemstillingen.  Det er intervjuene som er datamaterialet i 

undersøkelsen og som kan gi svar på problemstillingen og de ulike forskningsspørsmålene. 

Jeg vil betegne intervjuene som en kvalitativ datainnsamling.  Et kvalitativt forskningsintervju 

forsøker å forstå verden fra intervjupersonenes side, å få frem betydningen av folks erfaringer, 

og å avdekke deres opplevelser av verden, forut for vitenskapelige forklaringer(Kvale 

2005:17). Undersøkelsens datamateriale består av intervjuer med 12 personer.  Kapitlet vil 

beskrive hvordan materialet ble innhentet, hvilke overveielser som ble gjort underveis og 

hvordan materialet har blitt bearbeidet og anvendt i analysen. 

 

2.1 UTVELGELSE AV INFORMANTER 

I utvelgelsen av hvilke familier jeg skulle intervjue, ønsket jeg at de skulle representere 

mangfold mer enn likhet, for at datagrunnlaget skulle være mest mulig allsidig.  I følge 

Repstad bør det være maksimal ulikhet blant informantene med hensyn til alder, kjønn osv.  

Når informantene er ulike, øker sjansene for å finne relevante data (Repstad 2004:48).  Blant 

informantene jeg intervjuet var det stort mangfold i forhold til alder, opprinnelsesland, helse, 

utdannelse, tidligere yrkeserfaring og nåværende livssituasjon (tabell 1).   

Jeg ville begrense utvelgelsen til familier som ikke lenger fikk oppfølging fra sosialtjenesten i 

Sagene bydel.  Denne begrensningen mener jeg etisk sett er riktig fordi familiene ikke lenger 

er i et avhengighetsforhold til meg som tiltakskonsulent i bydelen.  Dette vil også gjøre det 

enklere for meg å få nødvendig distanse til personene jeg skulle intervjue.  Jeg ville også 

begrense informantene til familier der begge ektefeller hadde innvandrerbakgrunn.  Denne 



 12 

begrensingen var naturlig fordi familier som mottar sosialhjelp i Sagene bydel stort sett er i 

denne gruppa.  I tillegg har det vært et bevist valg fordi innvandrere har andre utfordringer i 

møte med arbeidslivet enn etnisk norske.  Utvelgelsen av informanter, ble også begrenset til 

de jeg kunne snakke med uten bruk av tolk, og til familier med et eller flere barn.  Et annet 

kriterium var at de skal være langtidsmottakere av sosialhjelp.  Det vil si at de har mottatt 

sosialhjelp i minst 6 måneder.   

I samråd med andre ansatte ved Utviklingssenteret hadde jeg valgt ut 4 familier jeg skulle 

kontakte. Det viste seg å være vanskelig å få tak i disse familiene. Av de fire planlagte 

familiene, var det bare en familie jeg møtte.  Mitt utvalg av familier ble derfor annerledes enn 

jeg hadde planlagt.  Det ble også mer tidkrevende enn jeg hadde forestilt meg.  Utvalget av 

mulige familier var stort, men ut fra kriterier jeg hadde satt, samt at de som var utvandret, 

oppholdt seg i utlandet eller flyttet til en annen landsdel ikke ble vurdert som aktuelle, ble 

antall aktuelle familier redusert.   

For å få kontakt med familier sendte jeg først brev om forespørsel om å delta på intervju.  

Foruten de fire første familiene, sendte jeg forespørsel til 12 andre familier.  Bortsett fra en 

familie, som selv tok kontakt etter å ha fått brevet, var det nødvendig å kontakte familiene via 

telefon for å spørre om de ønsket å være med i undersøkelsen og evt. avtale tid og sted for 

intervjuet.  Jeg har hatt kontakt/ forsøkt å kontakte 16 familier.  5 av disse familiene fikk jeg 

ikke kontakt med verken ved hjelp av brev eller telefon.  I to andre familier opplyste mennene 

at kvinnene var i hjemlandet/utlandet og ikke ville komme hjem med det første.  Tre familier 

ønsket ikke å delta. Utvelgelsen av informanter ble derfor preget både av kriterier jeg hadde 

satt og hvem som var tilgjengelige og som ønsket å delta i undersøkelsen. 

Jeg intervjuet til slutt 6 familier.  Jeg valgte å intervjue flere familier enn planlagt, fordi 4 

familier ikke hadde gitt tilstrekkelig bredde.   Men etter å ha intervjuet 12 personer i 6 

familier, mente jeg at mangfoldet i datamaterialet var tilstrekkelig for undersøkelsen.  Det er 

store ulikheter mellom familiene som ble intervjuet (tabell 1).  De kommer fra Asia, Afrika og 

Balkan. I alder og utdannelse er de spredt fra 30 til 58 år og fra 5 til 15 års skolegang.  

Helsemessig er det også store variasjoner.  To personer hadde helseproblemer da de fikk 

kontakt med Utviklingssenteret, men er friske i dag.  Tre andre personer har fortsatt 

helseplager hvorav 1 person har fått uføretrygd og 1 person har attføring.  Det er i tillegg store 

forskjeller mellom informantene i forhold til hvordan de har opplevd arbeidsretta tiltak og hva 

resultatet av dette har blitt.  Denne bredden har vært avgjørende for min vurdering av at 12 



 13 

informanter i 6 familier er tilstrekkelig i det kvalitative materialet.   Repstad bruker uttrykket 

”metning” i denne sammenhengen, og sier at når forskeren kjenner seg mett på informasjon, 

er det på tide å stoppe(Repstad 2004:69).  

 

2.2 INTERVJUENE 

Informantene bestemte selv hvor intervjuet skulle finne sted.  Tre av intervjuene var hjemme 

hos informantene, mens 5 intervjuer fant sted på Utviklingssenteret.  Jeg hadde trodd at 

intervjuene som fant sted hjemme hos informantene, ville være preget av at de var på 

hjemmebane og jeg var gjest.  Dette tror jeg derimot hadde mindre betydning.  Unntaket kan 

derimot være i en av familiene der intervjuet fant sted i deres hjem.  Frustrasjonen de uttrykte, 

vil kanskje ikke blitt så tydelig hvis intervjuet hadde funnet sted på Utviklingssenteret.   

I fire av familiene intervjuet jeg ektefellene sammen.  Jeg hadde i utgangspunktet ønsket å 

intervjue ektefellene hver for seg, men av ulike praktiske hensyn, samt ønske fra familiene 

selv, ble dette bare gjennomført i to familier.  Jeg har vurdert om dette har gitt meg mindre 

opplysninger og andre opplysninger enn om jeg hadde intervjuet ektefellene hver for seg.  Jeg 

tror derimot at dette har hatt mindre betydning enn jeg i utgangspunket trodde.  Fokuset i 

intervjuene var på ektefellene hver for seg selv om de begge var til stede.  Dette har trolig 

redusert problemet med å intervjue ektefellene sammen.  Jeg vil heller ikke se bort fra at det 

har hatt positive sider å intervjue dem sammen fordi de da har hatt mulighet til å utfylle 

hverandre.    

 

2.3 BEARBEIDELSE AV DATAMATERIALET 

For å nyttiggjøre meg datamaterialet, har det vært nødvendig å bearbeide intervjuene fra 

muntlig språk til skriftlig tekst.   Intervjuene er tatt opp på lydbånd.  Etter å ha lyttet til 

lydbåndet mange ganger, fulgte jeg den vanlige prosedyren med å få båndopptaket 

transkribert til skriftlig tekst.  Transkripsjon innebærer oversetting fra et muntlig språk til et 

skriftlig språk.  Hva som er korrekt transkripsjon er umulig å svare på.  Et mer konstruktivt 

spørsmål er: ”Hva er en nyttig transkripsjon for min forskning?”(Kvale 2005:105)   
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Jeg valgte i første omgang å skrive ned intervjuene mest mulig ordrett, men forsto raskt at jeg 

trengte å bearbeide det, for å gjøre materialet mer tydelig. Transkripsjonen innebar mange 

avgjørelser i forhold til hvordan jeg valgte å bearbeide det.  En av utfordringene var svake 

norskkunnskaper.  Informantenes utsagn måtte i første omgang bearbeides til forståelig norsk.  

Fordi jeg har jobbet med denne gruppa i flere år og er vant med å kommunisere med dem, 

mener jeg at transkripsjonen samsvarer med informantenes uttalelser og meninger, og at jeg 

ikke har supplert informantene med egne betraktninger.  Jeg vil her fremheve at 

transkripsjonen må sees på som et middel, et verktøy for tolkning av det som ble sagt i 

intervjuene.  Sitatene, som vil bli brukt i analysen, er derfor lett forståelige samtidig som jeg 

har beholdt nærheten til informantene med sitater som ikke alltid er grammatisk korrekte.  

 

2.4 DATAMATERIALET OG STATISTIKK FRA FAMILIEPROSJEKTET  

Datamaterialet består av intervjuer av 12 personer og bearbeidelse av disse fra muntlig til 

skriftlig form.  Statistikken fra Familieprosjektet i perioden 1999 - 2004 gir 

bakgrunnskunnskap for problemstillingen og gir også bakgrunn for å se sammenhenger 

mellom informantene og et større antall personer som har deltatt i Familieprosjektet.  Dette 

kan bidra til å generalisere undersøkelsens funn ved å peke på fenomener som både 

kjennetegner informantene og et større antall personer.   

Statistikken fra Familieprosjektet ble ved prosjektets slutt sjekket i forhold til status pr. 

31.12.04, for alle som har vært med i prosjektet i perioden fra 1999 - 2004. Dette ble manuelt 

sjekket ved arbeidstakerregistret, trygdekontoret, arbeidsformidlingen, sosialtjenesten og 

folkeregistret.  Resultatet har siden blitt bearbeidet ved Utviklingssenteret.  Det har til 

sammen vært med 364 personer/182 familier i Familieprosjektet i perioden.  Noen av disse 

har fortsatt oppfølging og kontakt med Utviklingssenteret.  Jeg har som ansatt ved 

Utviklingssenteret hatt tilgang til statistikken og har hatt anledning til å benytte opplysninger 

fra statistikken i undersøkelsen om arbeidsretta tiltak for innvandrerfamilier som mottar 

sosialhjelp.  
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2.5 FORSKNINGSETIKK  

Innhenting og bearbeidelse av datamateriale i en kvalitativ undersøkelse innebærer mange 

avgjørelser som har etiske implikasjoner.  Avgjørelser som ikke hører til noen enkelt del av 

intervjuundersøkelsen, men må foretas gjennom hele forskningsprosessen.  Når jeg velger å 

omtale forskningsetikk, er det fordi jeg vil beskrive hvordan jeg har anonymisert 

informantene og forholdt meg til sensitive opplysninger, og hvilke prosedyrer som ble gjort 

før intervjuene kunne finne sted.  Dette er tillatelse til å foreta undersøkelsen fra 

Personvernombudet for forskning og samtykkeerklæring fra informantene. 

Undersøkelsen ville innebære behandling av personopplysninger og inneholde enkelte 

sensitive personopplysninger som helsesituasjon og familiesituasjon.  Det var derfor 

nødvendig å sende meldeskjema og få godkjennelse fra Personvernombudet for forskning.  

Dette tok lengre tid enn jeg hadde planlagt, men først når dette var klart, kunne jeg sende brev 

til aktuelle informanter om forespørsel om å delta på intervju i forbindelse med min 

masteroppgave om arbeidsretta tiltak og medborgerskap.   

Brevet inneholdt opplysninger om at det var frivillig å delta, og at opplysninger ville bli 

anonymisert.  Intervjuet ville handle om deres opplevelser med arbeidsretta tiltak og hvilke 

betydning det har hatt for dem og deres familie (vedlegg 1).  Fordi flere av informantene var 

svake i norsk, var det viktig å forklare innholdet i brevet.  Det var viktig å understreke at de 

kunne trekke seg fra undersøkelsen når de måtte ønske det. Flere ønsket heller ikke å delta.  

Informantene jeg til slutt møtte, skrev alle under samtykkeerklæring (vedlegg 2) og samtykket 

i at jeg kunne bruke båndopptaker under intervjuet.  Det ble understreket at opplysninger de 

gav ville bli anonymisert.  Navn og arbeidssituasjon er ikke i overensstemmelse med faktiske 

opplysninger.  I tillegg er andre sensitive opplysninger som spesielle familieforhold etc. 

anonymisert ytterligere.  Anonymiseringen medfører at informantene ikke kan bli gjenkjent.   

Det var mange utfordringer i forhold til å intervjue innvandrerfamilier som ikke bare har hatt 

tilknytning til min arbeidsplass, men som jeg også har vært tiltakskonsulent for.  Det var 

utfordringer som både kan ha positive og negative sider.  Det var til stor hjelp å ha et bevisst 

forhold til egen rolle som student og forsker.  Samtidig mener jeg det var etisk viktig å 

intervjue innvandrerfamilier som ikke lenger hadde kontakt med sosialtjenesten i bydelen.  På 

den måten var det formelt ingen avhengighetsforhold mellom meg som intervjuer og 
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informantene, og det gjorde det lettere å holde en nødvendig avstand til informantene. Jeg 

viser for øvrig til mer utfyllende drøfting om å forske på egen arbeidsplass i neste kapittel. 

 

2.6 Å FORSKE PÅ EGEN ARBEIDSPLASS 

Et viktig spørsmål å stille er hvordan det er å forske på egen arbeidsplass.  Mitt utgangspunkt 

er ikke bare at jeg forsker på egen arbeidsplass, men også at jeg benytter flere informanter jeg 

tidligere har vært tiltakskonsulent for.  Dette er det nødvendig å ha et bevisst forhold til.  

Flere metodelærebøker betoner at det er problematisk for en forsker å velge et felt der han 

eller hun kjenner aktørene eller har profesjonell ekspertise i forhold til den virksomheten som 

utføres på feltet.  Å opprettholde distanse og upartiskhet er alltid et problem i kvalitative 

studier, men problemet settes på spissen hvis man har et personlig forhold til noen i det 

miljøet man utforsker.  Å være ekspert på sitt eget felt kan også være problematisk fordi man 

da lett vil ha en tendens til å dele ut karakterer i stedet for å gi presise beskrivelser av det som 

skjer sett fra aktørenes synspunkt.   

Repstad sier at innvendingene ikke er noe absolutt argument, men noe man må huske på 

underveis.  Det er også fordeler å forske på hjemmebane.  Man skal ikke undervurdere den 

kilde til motivasjon og utholdenhet det kan være at forskeren er menneskelig berørt i forhold 

til det miljøet han eller hun forsker i.  Dessuten kan det være en fordel at forhåndskjennskap 

til miljøet setter en i stand til å forstå bedre det som skjer.  På den annen side kan fortrolighet 

med miljøet føre til at man tar atskillig mer for gitt enn forskere bør gjøre.  En forsker bør 

undre seg over det som skjer i feltet, og det kan være vanskelig å få til hvis man har opplevd 

de samme tingene i dette feltet i årevis(Repstad 98:30-31). 

I forhold til å forske på arbeidsretta tiltak ser jeg både fordeler og ulemper ved å forske på 

egen arbeidsplass.  Mitt kjennskap til temaet generelt og Utviklingssenteret og 

Familieprosjektet spesielt, har gitt meg et godt utgangspunkt og motivasjon for 

undersøkelsen.  Samtidig har det vært en kontinuerlig prosess å fokusere på informantene, og 

la deres utsagn være styrende for valg og innhold av temaer som undersøkelsen fokuserer på.  

Utfordrende har det også vært å ha et distansert forhold til materialet, slik at tidligere 

erfaringer og oppfatninger ikke skulle være styrende for analysen og drøftingen.  Det har vært 
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spesielt utfordrende å ha en nødvendig distanse til familier jeg kjenner fra tidligere.  Samtidig 

antar jeg at det bidrog til at det var lettere for dem å åpne seg enn overfor noen de ikke kjente.  

Det kan også ha gjort dem mer presise i forhold til fakta, ut fra en forestilling om at jeg visste 

litt om dem på forhånd og kanskje kunne slå ned på overdrivelser og fortielser.   

På den annen side kan deres kjennskap til meg ha gjort dem mer tilbøyelige til å spille opp til 

det de trodde var mine forventninger for å glede meg(Repstad 98:69).  Til tross for 

språkproblemer, mener jeg det var riktig å ha intervjuene uten tolk, fordi tillitten mellom 

intervjuer og informanter blir annerledes, når tolk benyttes.  Dette begrunner jeg med at 

mange opplysninger ikke kommer frem ved bruk av tolk, fordi tillitten mellom intervjuer og 

informant blir annerledes når tolk benyttes.  Mange av innvandrermiljøene er små, og 

informantene kan ha kjennskap til tolken fra private sammenhenger.  Dette mener jeg kunne 

være uheldig i forhold til opplysninger jeg ønsket å få om deres egne opplevelser av tiltak og 

arbeid og betydningen av dette i forhold til ektefelle og barn.  Kommunikasjonen kunne tidvis 

bli preget av at de ble overrasket over at jeg stilte spørsmål, som jeg visste svaret på fra 

tidligere.  Det var en hjelp i denne situasjonen å være tydelig på min rolle som student og 

forsker.   

Ettersom det krever både kjennskap til temaet og ferdigheter i samtale å intervjue personer, 

mener jeg det var riktig at jeg selv intervjuet familiene. Innvandrerfamilier som er 

langtidsmottakere av sosialhjelp er preget av til dels svake norskkunnskaper, liten deltakelse i 

det norske samfunnet, dårlig helse og dårlig økonomi.  Intervjuene har vært en viktig del av 

undersøkelsen der min kompetanse om temaet, kjennskap til informantene og tidligere 

erfaringer med å kommunisere med innvandrere med svake norskkunnskaper og lite 

deltakelse i det norske samfunnet, var av stor betydning.  Deres uttalelser, er etter min 

oppfatning, viktige i diskusjonen om arbeidslinja.   
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3. MEDBORGERSKAP 

Dette kapitlet vil redegjøre for valg av medborgerskap som teoretisk utgangspunkt for 

problemstillingen: Hvordan opplever innvandrerfamilier, som mottar sosialhjelp, betydningen 

av arbeidsretta tiltak?  Mitt utgangspunkt er at jeg ønsker å finne ut hvordan arbeidsretta tiltak 

blir opplevd av innvandrerfamilier i forhold til deltakelse og integrering i samfunnet.  Med 

dette utgangspunkt er valg av medborgerskap som teoretisk utgangspunkt nærliggende, fordi 

deltakerperspektivet er sentralt i medborgerskap.   

Informantene beskriver sine opplevelser og erfaringer i ulike termer, og spørsmålet er på 

hvilken måte dette har å gjøre med medborgerskap.  Allerede i kapittel 1.3 ble dette 

spørsmålet tatt opp.  For å kunne svare på spørsmålet, vil jeg utdype forståelsen av hva 

medborgerskap er.  

Medborgerskap er en måte å forestille seg forholdet mellom stat og individ på og innebærer 

medlemskap i et samfunn, ofte knyttet til en nasjonal stat.  Medborgerskap er en sosial status 

som gir medlemmene både rettigheter og plikter, og innebærer at medlemmene kan stille krav 

til samfunnet i henhold til samfunnets velferdsordninger på samme måte som samfunnet kan 

stille krav til hvert enkelt medlem.  Det er ingen universelle prinsipper som bestemmer hva 

disse rettighetene og pliktene skal være, fordi de endres med tiden og ut fra forutsetninger og 

behov i hvert enkelte samfunn (Dwyer 2004:38-39).            

Medborgerskap er omstridt og mye diskutert og blir brukt på forskjellige måter, avhengig av 

filosofiske og politiske ideer.  Av de som har hatt størst betydning for utviklingen av teorier i 

medborgerskap er T.H. Marshall som i etterkrigstiden utviklet medborgerskap ved å skille 

mellom sivile, politiske og sosiale rettigheter.  Sivile rettigheter er nødvendig for individuell 

frihet, talefrihet, trosfrihet, eiendomsrett m.m. Lovgivningen er her helt sentral.  Politiske 

rettigheter handler om stemmerett til alle og rett til politisk innflytelse.  Sosiale rettigheter er 

retten til et økonomisk sikkerhetsnett og retten til et anstendig og verdig liv som deltaker i 

samfunnet og i pakt med standarden i samfunnet for øvrig(Dwyer 2004:40).  Sivilt og politisk 

medborgerskap handler om frihet, mens sosialt medborgerskap handler om likhet.  Mens det 

har vært stor enighet om sivilt og politisk medborgerskap, har det vært mye debatt rundt 

sosialt medborgerskap.  Om det er økonomisk mulig å gjennomføre sosiale rettigheter er et 

politisk spørsmål(Dwyer 2004:43).    
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Prinsippet om sosiale rettigheter handler om et økonomisk sikkerhetsnett.  Det er med andre 

ord en rett som skal sikre livsopphold og hindre, begrense og lindre fattigdom og dermed 

begrense ulikhet og forskjeller mellom rike og fattige i et samfunn.  For å få del i disse 

rettighetene er det nødvendig å være medlem av et samfunn(Dwyer 2004:83).  Dette reiser 

spørsmålet om hvem som blir inkludert og hvem som blir ekskludert som medlemmer. I 

Norge får alle som har lovlig oppholdstillatelse i landet sosiale rettigheter.  I forhold til 

innvandrere har både de med flyktningstatus og de som har opphold på humanitært grunnlag 

de samme sosiale rettighetene.  

Men å være medlem i et samfunn handler om noe mer enn å ha lovlig oppholdstillatelse i 

landet.  I følge Dwyer handler sosialt medborgerskap om et anstendig og verdig liv som 

deltaker i et samfunn på ulike nivåer og arenaer(Dwyer 2004:83).  Forståelsen av 

medborgerskap har utviklet seg fra å være mest opptatt av formelle rettigheter og forpliktelser 

til også å fokusere på andre dimensjoner av medborgerskap.  På hvilke måte 

innvandrerfamilier har et anstendig og verdig liv som deltakere i samfunnet, kan ikke bare 

besvares ut fra formelle rettigheter og forpliktelser, men må besvares ut fra deres egne 

erfaringer og opplevelser.  Dermed har spørsmålet om hvem som har medborgerskap både en 

objektiv og subjektiv side.  Deltakerperspektivet er sentralt fordi det fokuserer på opplevelsen 

av å være deltaker i samfunnet.  Et perspektiv som er sentralt i denne undersøkelsen.   

Medborgerskap handler ikke bare om sosiale rettigheter, men også om forpliktelser og 

ansvarlighet og sammenhengen mellom forpliktelser og rettigheter.  En person kan kreve 

spesielle rettigheter fra staten og til gjengjeld være villig til visse plikter.  Forpliktelsene 

handler først og fremst om å arbeide og forsørge seg selv.  Arbeid er den beste form for 

velferd, og for å få flest mulig i arbeid blir det brukt både pisk og gulrot.  Tvang og 

sanksjoner blir brukt der det vurderes som nødvendig.  Først når individet ikke er i stand til å 

forsørge seg selv eller familien, skal staten bistå med sosiale rettigheter(Dwyer 2004:119).  

Arbeidstilknytning er av stor betydning i medborgerskap, og arbeidsledighet kan derfor være 

ekskluderende, både fordi det gir færre rettigheter i forhold til alderspensjon, sykepenger, 

fødselspenger etc., men også fordi det kan gi mindre deltakelse på andre arenaer som i ulike 

organisasjoner, i nabolag m.m.   
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Universalisme er et annet sentralt prinsipp i medborgerskap.  Alle skal ha samme rettigheter 

som borgere i et samfunn.  Samtidig stilles det spørsmål om rettigheter skal være selektive.  I 

et pluralistisk og flerkulturelt samfunn kan det være ulike behov og ønsker.  Nyere tanker om 

medborgerskap fastholder prinsippet om universalisme, men sier samtidig at enkelte grupper 

har behov for egne tiltak.  Dette kan være tiltak spesielt rettet mot fattige, arbeidsledige 

innvandrere etc.  I tillegg understrekes det at rettigheter må være fleksible i møte med den 

enkelte(Dwyer 2004:183).  For at tiltakene skal bli tilrettelagt og skreddersydd for den enkelte 

person, er relasjonen mellom klient og profesjonell av avgjørende betydning.  Medborgerskap 

innebærer derfor ikke bare universelle rettigheter, men også tilrettelagte og tilpassede tilbud, 

som ikke bare kan fastsettes juridisk, men som må praktiseres i relasjonen mellom klient og 

profesjonell.  Samtidig som utviklingen av medborgerskap har blitt mer individrettet og 

tilpasset den enkelte, har også utviklingen gått i retning av å være mest opptatt av 

forpliktelser.  Dette er en utvikling som preger velferdspolitikken i mange vestlige land, 

Norge inkludert (Dwyer 2004:189). 

Jeg vil benytte teorier i medborgerskap for å belyse hvordan innvandrerfamilier, som mottar 

sosialhjelp, opplever betydningen av arbeidsretta tiltak for deltakelse i samfunnet.  Analysen 

fokuserer, ut fra forskningsspørsmålene, på ulike temaer som kan ha innvirkning på 

muligheten for å ha et anstendig og verdig liv.  Det handler om språk og sosialt nettverk, 

helse, økonomi, familiemønster, barn, tvang og resultater av arbeidsretta tiltak.  De ulike 

temaene har det til felles at de forteller om innvandrerfamiliers opplevelser og hvordan 

arbeidsretta tiltak har innvirkning på muligheten for deltakelse i arbeidslivet og samfunnet 

forøvrig.  De er derfor sentrale både for deres subjektive og objektive medborgerskap.  Dette 

viser at problemstillingen og forskningsspørsmålene kan forstås og utdypes i lys av 

medborgerskap.   

Temaene i forskningsspørsmålene handler om språk og sosialt nettverk, helse og økonomi, 

familiemønster og barn, tvang og resultatene av arbeidsretta tiltak.  Temaer som på ulike 

måter har å gjøre med medborgerskap.  Felles språk er nødvendig for å ha kontakt med andre 

mennesker, og er derfor nødvendig for å bygge sosialt nettverk.  Sosialt nettverk handler om å 

ha kontakt med andre mennesker og på den måten være en deltaker på samfunnsarenaer som i 

nabolag og i frivillige organisasjoner.  Sosialt nettverk vil gi kunnskap om kultur og språk og 

dermed gi forutsetninger for å forstå muligheter og begrensninger i samfunnet.  I tillegg er 
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deltakelse og tilhørighet en viktig del av medborgerskap og gir opplevelse av å være integrert 

og inkludert i samfunnet.   

Økonomi er sentralt i medborgerskap fordi det handler om rettigheter.  Sosialt medborgerskap 

skal sikre et minimum av økonomisk sikkerhet.   Ut over dette kan økonomi både oppleves 

inkluderende og ekskluderende for et anstendig og verdig liv og gi begrensninger og 

muligheter for deltakelse på ulike arenaer.  Det er også nærliggende å se sammenhengen 

mellom økonomi, helse, sosialt nettverk og arbeid.  For det første kan dårlig helse forhindre 

deltakelse i arbeidslivet.  Manglende arbeidsinntekt vil føre til svekket økonomi og gi færre 

rettigheter til sykepenger, fødselspenger, alderspoeng etc.  Medborgerskap innebærer både 

plikter og rettigheter der plikten først og fremst handler om å arbeide og forsørge seg selv 

eller å delta i arbeidsretta tiltak.  Syke mennesker som har ingen eller liten tilknytning til 

arbeidslivet og som ikke har opparbeidet seg trygderettigheter, vil ofte oppleve seg 

ekskluderte både objektivt og subjektivt.   

For det andre kan dårlig økonomi gjøre det vanskeligere å delta på aktiviteter og på arenaer 

som medfører kostnader.  Men hva har familiemønster og barn å gjøre med medborgerskap? 

Kvinner har tradisjonelt vært hjemmearbeidende med ansvar for barn og husarbeid, mens 

menn har forsørget familien og derfor vært deltaker i samfunnet på en annen måte.  Når både 

innvandrermenn og innvandrerkvinner deltar i arbeidsretta tiltak, blir spørsmålet om hvordan 

dette påvirker familiemønsteret og hvilke betydning det får for kvinners og menns opplevelse 

av medborgerskap. 

Arbeid og arbeidsretta tiltak er sentralt i medborgerskap, men gir i ulik grad rettigheter og 

ansvarlighet.  Mens arbeid gir både rettigheter og ansvarlighet, gir arbeidsretta tiltak færre 

rettigheter, og mulig bruk av press og tvang.   Resultatene av arbeidsretta tiltak er sentrale for 

innvandrerfamiliers opplevelse av arbeidsretta tiltak og medborgerskap.  Analysen vil utdype 

dette nærmere og samtidig gi grunnlag til å stille kritiske spørsmål til teorier i medborgerskap. 
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4. PRESENTASJON AV INFORMANTENE 

De 12 informantene i 6 familier har ulike livshistorier og fortellinger.  I presentasjonen av 

dem, ønsker jeg å gi et bilde av deres bakgrunn og forutsetninger for å delta i arbeidsretta 

tiltak, hvordan de kom i kontakt med Utviklingssenteret og hvordan deres situasjon er i dag. 

 

MOHAMMED OG AMINA   

Mohammed og Amina jobber begge på heltid.  Mohammed hadde vært arbeidsledig i 4 år før 

han fikk jobb. Han forteller at han hadde ønsket seg en jobb, men at han ikke hadde greid å 

finne noe som passet for han.  Han har bodd 30 år i Norge og er i 40-åra.  Av utdannelse har 

han 10 år fra hjemlandet, og opplyser at han har god helse.  Tidligere hadde han jobbet 

selvstendig, og hadde derfor ikke rett på arbeidsledighetstrygd.  Da han ble arbeidsledig, 

måtte han derfor oppsøkte sosialkontoret som sendte han til Familieprosjektet.   Han har gått 

på flere kurs, men fikk ikke jobb før han hadde vært i praksis i en periode.  Han fikk jobb i 

helsesektoren og jobbet der i 2 år, før han nådde målet om å bli bussjåfør.  Amina var 

hjemmeværende med 4 barn og hadde store problemer med depresjoner da hun kom i kontakt 

med Familieprosjektet.  Hun hadde aldri vært yrkesaktiv, har 9 års skole fra hjemlandet og har 

bodd i Norge i 14 år.  Hun er i 30-åra og begynte på kvinneundervisning i bydelen før hun 

fortsatte på norsk- og praksiskurs og fikk jobb som kjøkkenassistent etterpå.  Hun har i dag 

fast stilling i en kantine. 

 

ALI OG HALIMA 

Ali og Halima er også i arbeid begge to, og forteller at de har god helse.  Halima kom til 

Norge i familiegjenforening for 4 år siden.  Hun er i 30-åra og har 8 års skolegang fra 

hjemlandet. Hun hadde ingen arbeidserfaring fra tidligere, men har deltatt på norskkurs og 

vært hjemmeværende med 4 barn.  Ali har vært 6 år i Norge og har 16 års utdannelse fra 

hjemlandet.  Han har tidligere jobbet i restaurantbransjen, men hadde vært arbeidsledig i 2 år 

da han kom i kontakt med Familieprosjektet.  Halima jobber i hel stilling som 

pleiemedhjelper.  Ali jobber som vikar på en institusjon.  De har begge deltatt på norsk- og 

praksiskurs for fremmedspråklige og fått jobb etterpå.         
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SARA OG YOHANNES 

Sara og Yohannes har også vært i arbeidsretta tiltak, og har kommet videre etter dette.  

Yohannes kom til Norge for 18 år siden, men hadde ikke vært i arbeid i Norge før han kom i 

kontakt med Familieprosjektet.  Han har 12 års skolegang fra hjemlandet.  Han er i 50-åra og 

var tidligere uføretrygdet.  Sara kom til Norge for 8 år siden og har 8 års skolegang fra 

hjemlandet.  Hun har god helse og er i 30-åra.  Hun var hjemmeværende med to små barn da 

hun kom i kontakt med Familieprosjektet og hadde ikke vært yrkesaktiv tidligere.  I dag 

jobber hun deltid på en institusjon.   Yohannes er på arbeid med bistand etter å ha jobbet over 

2 år på en arbeidsmarkedsbedrift.  Han har blitt lovet fast jobb som altmuligmann og ser frem 

til det (han fikk jobb 1 måned etterpå).   

 

BEGUM OG AHMED 

Begum og Ahmed har en annen livsssituasjon.  Ahmed har bodd 24 år i Norge og har 3 års 

skolebakgrunn fra hjemlandet og videregående skole fra Norge.  Han er i 40-åra og har 

tidligere hatt mange forskjellige jobber og vært på tiltak i 2 år.  Han forteller at han likte å 

være på tiltak, men at han ble syk og sykmeldt og deretter fikk rehabiliteringspenger og 

uføretrygd.  Begum har bodd 5 år i Norge og har 9 års skolegang fra hjemlandet.  Hun er i 30-

åra, har god helse og er i dag hjemme med et lite barn.  Hun forteller at hun begynte på norsk- 

og praksiskurs for fremmedspråklige, men sluttet på kurset da hun fikk deltidsjobb.  Denne 

jobben mistet hun før hun skulle ut i svangerskapspermisjon. De klager over dårlig økonomi, 

og sier det er vanskelig å greie seg med bare mannens uføretrygd.  De hadde det mye bedre 

økonomisk da hun jobbet.   

 

NAZRETH OG HUSSEIN 

Nazreth og Hussein er en familie som er preget av at Hussein har helseproblemer. Hussein har 

vært 20 år i Norge og er i 40-åra, mens Nazreth kom i familiegjenforening for 5 år siden og er 

i 30-åra.  Han har 6 års skolegang fra hjemlandet, og har nettopp begynt i behandling og søkt 

om rehabiliteringspenger.  Han forteller at det var lett å få jobb da han kom til Norge, men at 

det ble vanskeligere etter hvert.  Nazreth har 10 års skolegang fra hjemlandet og fikk jobb 
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etter å ha deltatt på norsk- og praksiskurs for fremmedspråklige.  Hun jobber og forsørger 

familien, men kommer snart til å miste jobben.   

 

SOFIA OG YAKOB 

Sofia og Yakob har bodd 10 år i Norge og er begge i 50-åra.  De var svært deprimerte da de 

kom til Norge på grunn av forholdene i hjemlandet.  De har begge 15 års skolegang fra 

hjemlandet, og hadde gode jobber før de kom til Norge.  Yakob er i dag på attføring etter at 

han var utsatt for flere arbeidsuhell på en arbeidsmarkedsbedrift.  Han forteller at det var en 

vanskelig periode for familien da han var syk og ikke hadde noen inntekter etter at 

sykepengene stoppet.  Det tok et år før han fikk attføring, og nå håper han at det er mulig å få 

jobb. Sofia forteller at hun først gikk på kurs og siden jobbet i en barnehage med midler fra 

arbeidsformidlingen.  Etter 2 år fikk hun ordinær jobb.  

 

4.1 KATEGORISERING AV INFORMANTENES KJENNETEGN OG 

ARBEIDSTILKNYTNING 

For å synliggjøre hva som kjennetegner informantene, har jeg laget en tabell som 

kategoriserer menn og kvinner hver for seg i forhold til helse, tidligere arbeidsforhold, botid i 

Norge og tilknytning til arbeidslivet. I forhold til arbeidserfaring, er det stilt spørsmål om 

informantenes situasjon på det tidspunktet de kom i kontakt med Familieprosjektet.  Tabellen 

viser i tillegg hvilke betydning arbeidsretta tiltak har hatt i forhold til informantenes 

arbeidstilknytning og trygdeytelser på det tidspunktet intervjuene fant sted.  Tabellen 

synliggjør i stor grad forskjellen mellom menn og kvinner og sammenhengen mellom helse, 

alder, utdannelse, tidligere arbeidserfaringer og arbeidstilknytning.  Dette er opplysninger 

som gir bakgrunn for problemstillingen om hvordan innvandrerfamilier, som mottar 

sosialhjelp, opplever arbeidsretta tiltak og hvordan det kan forstås i lys av medborgerskap. 
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Tabell 1: Kategorisering av informantenes kjennetegn og arbeidstilknytning: 

 

Kjønn Alder Botid i 

Norge 

Utdanning Arbeidsledig Helse På intervju- 

tidspunktet 

Mann 40-50 år  20 -30 år 10 år  4 år God I jobb 

Kvinne 30-40 år  10 -20 år 9 år Ingen arb.erf. Dårlig I jobb 

Mann 40- 50 år  2-10 år  16 år  2 år God I jobb 

Kvinne 30-40 år  2-10 år 8 år Ingen arb.erf. God I jobb 

Mann 50-60 år  10-20 år 12 år Ingen arb.erf. 

i Norge 

Dårlig Arbeid med 

bistand 

Kvinne 30- 40 år  2-10 år 8 år Ingen arb.erf. God I jobb 

Mann 40- 50 år  20-30 år 12 år  14 år Dårlig Uføretrygdet 

Kvinne 30- 40 år  2-10 år 9 år Ingen arb.erf. God Forsørget 

Mann 40- 50 år  10-20 år 6 år  18 år Dårlig Forsørget 

Kvinne 30- 40 år  2-10 år 10 år Ingen arb.erf. God I jobb 

Mann 50- 60 år  2-10 år 15 år Ingen arb.erf 

i Norge 

Dårlig Attføring 

Kvinne 50- 60 år  2-10 år 15 år Ingen arb.erf. 

i Norge 

Dårlig I jobb 

        

Tabellen viser at det er stor bredde blant informantene både i forhold til alder, helse, 

utdannelse og tidligere arbeidserfaring.  Det er også stor bredde på hva deres situasjon var på 

intervjutidspunktet.  7 personer var i arbeid, 2 personer ble forsørget, 1 person hadde attføring 

og 1 person hadde uføretrygd.  I tillegg var en person på arbeid med bistand.   
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5. STATISTIKK FRA FAMILIEPROSJEKTET 1999-2004 

Statistikken viser hvor mange som har vært med i Familieprosjektet i perioden fra 1999 til 

2004, og hva situasjonen var pr. 31.12.04 i forhold til jobb, utdannelse, trygdeytelser, 

oppfølging, kvalifisering etc.  Til sammen er det 364 personer i 182 familier som har vært 

med i prosjektet i denne perioden.  Noen av familiene ble med i prosjektet allerede i 1999, 

mens andre kom med først i 2004.  Noen har hatt oppfølging og vært i tiltak over flere år, 

mens andre har kommet i arbeid etter kort tid. En del har også endret status fra de ble utnotert 

fra Utviklingssenteret til 31.12.04.  Andre har kommet med i prosjektet nylig og er fortsatt i 

oppfølging og i ulike tiltak.  Statistikken forteller hvordan disse resultatene er fordelt mellom 

menn og kvinner, og om deltakernes alder, utdannelse, arbeidserfaring, helse, 

opprinnelsesland og botid i Norge.   Statistikken setter informantene inn i en større 

sammenheng, og gir på den måten bakgrunn for å forstå materialet.  

 

Tabell 2: Status for 364 personer som har deltatt i Familieprosjektet i perioden 1999-

2004 pr.31.12.04: 

Utredning og oppfølging 34 personer 

Opplæring/utdanning 24 personer 

Tiltak 25 personer 

Sum utredning og tiltak 83 personer 

Ordinært arbeid, heltid 89 personer 

Ordinært arbeid, deltid 3 personer 

Studier/studielån 2 personer 

Sum arbeid og studier 94 personer 

Dagpenger 25 personer 

Fått uføretrygd 20 personer 

Rehabiliteringspenger 13 personer 

Yrkesmessig attføring 8 personer 

Uføretrygd, ikke fått arbeid 6 personer 

Overgangsstønad 5 personer 

Sum trygdet 77 personer 
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Sosialhjelp annen bydel 35 personer 

Tilbakeført sosialkontor 7 personer 

Sum fortsatt sosialhjelp 42 personer 

Ektefelle fått arbeid, blitt borte 27 personer 

Ektefelle fått trygd, blitt borte 19 personer 

Utvandret, oppholder seg i utlandet 11 personer 

Blitt borte, vet ikke 11 personer 

Sum blitt borte 68 personer 

Til sammen 364 personer 

      Kilde: Statistikk fra Utviklingssenteret 

 

Statistikken kan forstås på mange ulike måter, mye avhengig av hva som er målet med 

arbeidsretta tiltak. Hvis målet utelukkende er ordinært arbeid, er resultatet 92 personer.   Dette 

utgjør 25 % av 364 personer. Dette skiller seg lite ut fra resultatene fra annen forskning fra 

arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp, som viser at 23 % er i ordinært arbeid 

(kapittel 1).  Dette tallet ligger på et europeisk gjennomsnitt for tiltak rettet mot 

langtidsmottakere av sosialhjelp(Lødemel 2005).    

Ut fra Familieprosjektets måloppnåelse om at personer skal få ordinært arbeid eller trygd, vil 

måloppnåelsen også inkludere de som har fått uføretrygd.  I tillegg er det naturlig å regne med 

de som studerer og lever av studielån som en del av måloppnåelsen.  Dette gir følgende tabell: 

 

 Tabell 3: Oversikt over personer som er i arbeid, studier eller har fått uføretrygd: 

Arbeid 92 personer 

Uføretrygd 20 personer 

Studier 2 personer 

Til sammen 114 personer 

      Kilde: Statistikk fra Utviklingssenteret 
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Statistikken (tabell 2) viser at 83 personer fortsatt er i utredning og tiltak.  Av disse er 34 

personer i utredning og oppfølging.  Begrepet ”utredning” omfatter personer som nylig har 

blitt henvist til Utviklingssenteret og som får informasjon og blir kartlagt før videre tiltak 

iverksettes.  Denne fasen kan være kortvarig for noen, mens den for andre er mer omfattende.  

”Oppfølging” kan innebære avklaring i forhold til helsesituasjon, barnepass etc.  Det omfatter 

også personer som på grunn av fødsel eller sykdom ikke er aktuell for tiltak i en periode.  24 

personer er i opplæring/utdanning.  Dette er personer som deltar i norskundervisning eller går 

på annen skole, for eksempel grunnskole som ikke gir rett til studielån.  25 personer er i tiltak.  

Dette er personer som er i praksis eller på kurs.  Alle som er i utredning og tiltak er, ut fra 

Familieprosjektets forståelse, i arbeidsretta tiltak.  83 personer utgjør 23 % av 364 personer.    

 

Tabell 4: Status for 364 personer som har deltatt i Familieprosjektet pr. 31.12.04 målt i 

%: 

  Arbeid/studier 26(1)  

Utredning og tiltak 23 % 

Forsørget 13 % 

Fortsatt sosialhjelp 11 % 

Arbeidsledighetstrygd 7 % 

Rehabiliteringspenger og attføring 6 % 

Uføretrygd 5 % 

Annen trygd 3 % 

Utvandret 3 % 

Blitt borte 3 % 

Til sammen 100 % 

      Kilde: Statistikk fra Utviklingssenteret 

 

Tabell 4 viser at det er 26 % som har fått ordinært arbeid eller studerer(1 %), og at 5 % har 

fått uføretrygd.  Det er også 13 % som blir forsørget av ektefelle enten ved arbeid eller trygd, 

og 11 % som enten har attføring eller rehabiliteringspenger.   23 % er fortsatt i utredning og 



 29 

tiltak.  Dette er personer som fortsatt har kontakt med Familieprosjektet.  Ettersom inntaket til 

Familieprosjektet skjer kontinuerlig er det mange av disse som har vært i prosjektet i en kort 

periode, mens andre trenger en lengre periode i oppfølging, kvalifisering og rehabilitering.  

Dette kan ha sammenheng med at mange innvandrere trenger norskopplæring over lengre tid, 

og at mange har helseproblemer og trenger både avklaring og rehabilitering i forbindelse med 

dette. 

Det er 7 % som mottar arbeidsledighetstrygd.  Dette er både personer som hadde 

arbeidsledighetstrygd da de kom i kontakt med Familieprosjektet og fortsatt har det, og 

personer som har fått jobb, men som har blitt arbeidsledige siden.  Betegnelsen annen trygd 

omfatter personer med overgangsstønad og uføretrygdede som ikke har fått jobb.  Sistnevnte 

gruppe er personer som i utgangspunktet er uføretrygdet, men som ønsker aktivisering og 

jobb.  Noen har fått dette, mens andre ikke har endret sin situasjon. 

Personer som har blitt tilbakeført til sosialkontoret er personer som på grunn av rusproblemer 

eller psykiske problemer ikke er aktuelle for aktive tiltak, og der det vurderes som mest 

hensiktsmessig at sosialkontoret har videre oppfølging.  Personer som tilbakeføres til 

sosialkontoret kan i tillegg være personer som får videre oppfølging av trygdekonsulent på 

sosialkontoret.  Personer som mottar sosialhjelp i annen bydel, har blitt borte eller utvandret, 

er grupper som Familieprosjektet ikke lenger har kontakt med.  Opplysningene om disse 

personene er sjekket av ansatte ved Utviklingssenteret i Folkeregistret, Arbeidstakerregisteret, 

trygdeetaten, arbeidsetaten og sosialtjenesten.  Personer som er ”blitt borte” er personer som 

er bosatt i Sagene bydel eller har flyttet til andre steder i Oslo eller andre steder i Norge, men 

som verken er registrert i arbeid eller mottar ytelser fra sosialtjenesten, trygdeetaten eller 

arbeidsetaten.   Dette er personer Familieprosjektet ikke vet noe om, personer som kanskje 

jobber ”svart”, er kriminelle eller blir forsørget på en eller annen måte.    

I statistikken fra Utviklingssenteret er det registrert, ut fra tiltakskonsulentenes vurderinger, 

om klientene har arbeidshindrende helseproblemer.  I følge statistikken er det 151 av 364 

personer som er registrert som yrkeshemmede i lett eller tung grad. Dette fordeler seg på 96 

menn og 55 kvinner, og utgjør til sammen 41 % av alle personer som har deltatt i prosjektet.  

Både fysisk og psykisk helse samt rusproblemer er medregnet i betegnelsen yrkeshemmede.  

Blant innvandrerfamiliene er det derimot få som er registrert med rusproblemer, og psykiske 

problemer er registrert i langt større grad enn fysiske plager.  Kategoriseringen av klientene på 

denne måten kan kritiseres og kan vurderes som mer eller mindre kvalifisert gjetning.  
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Utgangspunktet har vært at det er bedre å underrapportere enn å overrapportere, og jeg antar 

at det er langt flere med arbeidshindrende helseproblemer enn det som er registret.  Ut fra 

antall yrkeshemmede er det overraskende at det bare er 11 % som har fått uføretrygd, 

rehabiliteringspenger eller attføring (tabell 4).  I tillegg er det 10 %, av de som er registrert 

som yrkeshemmede, som har fått jobb.  Antall yrkeshemmede kan være en faktor som 

forklarer resultatene av arbeidsretta tiltak og hvorfor mange har behov for kvalifisering i en 

lang periode.  Samtidig viser det at målsettingen med arbeidsretta tiltak ikke utelukkende kan 

være ordinært arbeid.  For mennesker med helseplager kan avklaring i forhold til 

trygderettigheter være et mer realistisk mål. 

Det er et mål at familiene skal få bedre levekår og bli uavhengig av sosialhjelp. Dette kan de 

bli både ved arbeidsinntekt, ulike trygdeytelser(uføretrygd, attføring, rehabiliteringspenger, 

arbeidsledighetstrygd) eller tiltaksmidler.  I noen familier forsørger den ene ektefellen 

familien ved å arbeide eller motta trygd.  I andre familier jobber den ene ektefellen, mens den 

andre mottar trygd eller deltar i tiltak/kvalifisering.  Det er også familier der den ene 

ektefellen mottar trygd, mens den andre er i tiltak.  Andre familier er selvhjulpne ved at begge 

mottar trygd eller jobber. 

 

Tabell 5: Oversikt over innvandrerfamilier som ikke mottar sosialhjelp lenger: 

Ordinært arbeid – forsørget 24 familier 

Ordinært arbeid – trygd 21 familier 

Ordinært arbeid – ordinært arbeid 18 familier 

Trygd – forsørget 16 familier 

Ordinært arbeid – tiltak   6 familier 

Trygd – tiltak   3 familier 

Trygd – trygd   2 familier 

Til sammen 90 familier 

       Kilde: Statistikk fra Utviklingssenteret 
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Dette vil si at nesten halvparten av familiene har blitt uavhengig av sosialhjelp. 90 av til 

sammen 182 familier utgjør 49 % av familiene som har deltatt i Familieprosjektet.  Denne 

måten å måle resultatet på er i samsvar med intensjonene med Familieprosjektet, men kan 

ikke uten videre likestilles med intensjonene med arbeidslinja.  Familieprosjektets målsetting 

er mer enn arbeidslinja, og kan betegnes som en utvidet arbeidslinje der hovedmålsettingen er 

å få folk i arbeid, men der også utredning i forhold til trygderettigheter og bedre levekår for 

familiene er et mål.  Aktive tiltak og tiltaksmidler kan bedre familiens økonomi.  Selv om 

dette bare er for en begrenset periode, vil det ha betydning for familiens levekår i denne 

perioden og bidra til avklaring i forhold til arbeid eller trygd.  I tillegg kan aktive tiltak gi 

trivsel, verdighet og integrering i samfunnet.   

 

Tabell 6: Forskjeller mellom menn og kvinner i innvandrerfamilier: 

Det er 47 kvinner og 47 menn som er i arbeid/studier 

Det er 31 kvinner og 19 menn som er i opplæring og oppfølging 

Det er 31 kvinner og 8 menn blir forsørget av ektefelle 

Det er 7 kvinner og 18 menn som har dagpenger 

Det er 8 kvinner og 17 menn som er i praksis, kurs eller annet tiltak 

Det er 5 kvinner og 17 menn som har rehabiliteringspenger eller 

attføring 

Det er 6 kvinner og 14 menn som har uføretrygd 

       Kilde: Statistikk fra Utviklingssenteret 

For å kunne forstå forskjellene mellom innvandrerkvinner og innvandrermenn, som mottar 

sosialhjelp, er det viktig å være oppmerksom på at flere innvandrermenn enn 

innvandrerkvinner har helseproblemer, og at familiene kommer fra kulturer med 

kjønnsregulering der menn og kvinner har forskjellige oppgaver henholdsvis i arbeidslivet og 

i hjemmet.  Ut fra helsesituasjon er det rimelig å tenke at flere innvandrerkvinner enn 

innvandrermenn er i arbeid, mens deres kulturelle bakgrunn skulle tilsi det motsatte.  Tabell 6 

forteller at det er like mange innvandrermenn som innvandrerkvinner som er i arbeid/studier, 

og at langt flere innvandrermenn enn innvandrerkvinner har uføretrygd, rehabiliteringspenger 

og attføring.  Dette kan ha sammenheng med at det blant innvandrerfamilier, som mottar 
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sosialhjelp, er flere innvandrermenn enn innvandrerkvinner som er registret som 

yrkeshemmede.  

At det er like mange kvinner som menn som er i arbeid er overraskende ut fra deres kultur og 

bakgrunn.  Derimot er det langt flere menn enn kvinner som mottar arbeidsledighetstrygd.  

Dette kan tyde på at det tidligere var flere menn enn kvinner som var i arbeid, men at dette har 

jevnet seg ut. Opplysninger fra statistikken gir oss innblikk i innvandrerfamilier der det 

tradisjonelle familiemønsteret ser ut til å være i endring og tilpasse seg et norsk 

familiemønster.  Dette er et tema jeg vil komme tilbake til i kapittel 7.   

 

5.1 SAMMENLIGNING MELLOM INFORMANTENE OG STATISTIKKEN 

FRA FAMILIEPROSJEKTET. 

Statistikken fra Familieprosjektet danner bakgrunnsmateriale for å forstå hvilke sammenheng 

informantene står i.  Spørsmålet er hva statistikken kan fortelle om informantene og hvilke 

mulighet dette gir til å sammenligne informantene med et større antall personer. 

Statistikken forteller at 31 % har fått arbeid/studerer eller uføretrygd, og 29 % er i en prosess 

på vei mot enten arbeid eller uføretrygd (tabell 4).  Sistnevnte gruppe er personer som har 

attføring, rehabiliteringspenger eller har oppfølging, opplæring eller praksis.  Resterende er 

enten forsørget, mottar andre trygdeytelser, fortsatt sosialhjelp, flyttet til utlandet eller har 

blitt borte.  En måte å forstå resultatene på, er som sagt, at 25 % av 364 personer er i ordinært 

arbeid.  En annen måte er å se familien som en helhet.  Fokuset vil da bli på hvor mange 

familier som har blitt økonomisk selvhjulpne på grunn av arbeid eller trygd.  I noen familier 

jobber begge ektefeller, i andre mottar en eller begge trygdeytelser eller en av ektefellene blir 

forsørget eller er fortsatt i arbeidsretta tiltak.  Antall familier som har blitt økonomisk 

selvhjulpne utgjør til sammen 49 % av 182 familier (tabell 5).  Informantene er kjennetegnet 

med at de har blitt økonomisk selvhjulpne.  De tilhører dermed gruppen i Familieprosjektet på 

49 % som har blitt det.        

Det er i denne sammenhengen interessant å fremheve likheter og forskjeller mellom menn og 

kvinner.  Statistikken forteller at det er like mange kvinner som menn som har fått arbeid.   

Tabell 4 viser at 13 % av deltakere i Familieprosjektet blir forsørget av ektefelle.  Ikke 
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overraskende er det flere menn enn kvinner som forsørger familien, men det er verdt å legge 

merke til at 8 kvinner forsørger familien (tabell 6). 

Blant informantene er det flest kvinner som har fått jobb, og de har i mindre grad enn 

mennene vært i arbeid tidligere.  Dette kan tyde på at Familieprosjektet har bidratt til at flere 

kvinner har fått arbeid.  Antall personer som mottar arbeidsledighetstrygd bekrefter at det er 

flere menn enn kvinner som var i arbeid tidligere(tabell 6).  Blant informantene er det en 

mann og en kvinne som forsørger familien.  Forholdet mellom kvinner og menn kan sees i 

sammenheng med deres helsesituasjon.   Både blant informantene og i statistikken er det flere 

menn enn kvinner med helseproblemer, og menn har i større grad enn kvinner fått 

rehabiliteringspenger, attføring og uføretrygd. 

Statistikken fra Familieprosjektet forteller at 41 % av de som har deltatt i prosjektet har fått 

betegnelsen yrkeshemmede, og at 10 % av disse har fått ordinært arbeid.  Sammenhengen 

mellom arbeid og helse kommer til uttrykk på forskjellige måter.  Personer med 

helseproblemer har vanskeligere for å få arbeid enn de som ikke har det (tabell 1).  En annen 

måte å forstå sammenhengen mellom arbeid og helse er å spørre om manglende 

arbeidstilknytning kan føre til helseplager.  Blant informantene er det tre personer som hadde 

helseplager da de kom i kontakt med Utviklingssenteret, som er i arbeid i dag (medregnet han 

i arbeid med bistand som fikk jobb 1 måned etter at han ble intervjuet).  Av de andre som har 

fått betegnelsen ”dårlig helse” er 1 person uføretrygdet, 1 person har attføring og 1 person er 

forsørget av ektefelle (tabell 1).   

Sammenligningen mellom statistikken fra Familieprosjektet og informantene viser likheter i 

forhold til helseproblematikk der mellom 40-50 % får betegnelsen yrkeshemmet, og i 

forskjeller og likeheter mellom menn og kvinner der kvinner i større grad, og i minst like stor 

grad som menn, har blitt yrkesaktive.  At 7 av 12 informanter er i arbeid, en er fortsatt på 

tiltak, to har trygdeytelser og to er forsørget, skiller seg lite ut fra statistikken når utvalget av 

informantene begrenset seg til familier som hadde blitt økonomisk selvhjulpne.  Dette viser at 

informantene kan forstås i en sammenheng der fenomener som helse og kjønn og hvor mange 

som har kommet i arbeid og fått trygd, har mye til felles med hva som kjennetegner et større 

antall personer i Familieprosjektet.  
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6. INFORMANTENES OPPLEVELSER AV Å DELTA I 
PROSJEKTET 

I utgangspunktet kan man tro at arbeidsretta tiltak først og fremst har betydning for opplæring 

og kunnskap om bestemte fag og yrker.  Flere av informantene forteller at de har gått på kurs 

og fått kursbevis, truckførerbevis og sertifikat.  Men de vektlegger i liten grad betydningen av 

de faktiske kunnskapene de har fått.  I stedet fremhever de betydningen av deltakelse i 

samfunnet, bedre helse, bedre økonomi og gleden og stoltheten over å være uavhengig av 

sosialhjelp.  Ulike fenomen som har det til felles at de påvirker innvandrerfamiliers deltakelse 

og integrering i samfunnet, og forsterker hypotesen om at deres opplevelser av arbeidsretta 

tiltak handler om medborgerskap.  I analysen vil jeg se nærmere på hva informantene forteller 

om sosialt nettverk og språk, helse og økonomi og hvordan dette har sammenheng med deres 

opplevelse av arbeidsretta tiltak og medborgerskap.  Andre temaer om hvilke effekter 

arbeidsretta tiltak har for familiemønsteret, for barna og om begrensninger og muligheter, vil 

bli behandlet i egne kapitler. 

 

 6.1 SOSIALT NETTVERK OG SPRÅK 

Informantene forteller på ulike måter hvordan de har opplevd arbeidsretta tiltak, og hvordan 

det har påvirket deres sosiale nettverk.  Halima uttrykker glede over å ha deltatt i arbeidsretta 

tiltak og fordi hun har lært bedre norsk og fått kontakt med flere mennesker: 

Jeg gikk på norsk- og praksiskurs for fremmedspråklige med barnehagepraksis etterpå.  Det 

var kjempefint.  Jeg lærte å gå ut og prate med folk og føle kjempefint.  Jeg tenker jeg er 

kjempeglad.  Jeg lærer norsk og prater med folk. 

For Halima er det viktig at hun kan kommunisere med andre mennesker.  At hun lærte norsk 

gjennom kurs på Utviklingssenteret har gjort det mulig for henne å prate med andre enn sine 

landsmenn.  Hun opplever det kjempefint at hun kan gå ut og få kontakt med andre.  Dette er 

viktig for hennes kunnskap om og deltakelse i det norske samfunnet.  Ali fremhever på sin 

side hvor viktig det var for han å begynne i praksis.  Han kunne ikke kommunisere på norsk 

før han begynte i praksis og var heller ikke vant med å omgås forskjellige mennesker: 
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I begynnelsen var det litt vanskelig for meg.  Å være sammen med forskjellige folk, som jeg 

ikke var vant med å være sammen med, ulike folkegrupper og nasjonaliteter, kvinner og 

menn, eldre og unge, utdannet og ikke utdannet.  Det var litt vanskelig, men det gikk greit.  

Det var en reaksjon.  Når vi hadde undervisning synes noen det var veldig lett, og noen syntes 

det var veldig vanskelig å følge undervisningen.  Så det å følge undervisningen var litt 

forskjellig.  Men da vi hadde arbeidspraksis gikk det mye bedre.  Jeg kunne ikke prate i det 

hele tatt.  Jeg kunne forstå litt, men kunne ikke prate før jeg begynte i praksis.  Det var å 

begynne i praksis som var viktig for meg. 

Ali forteller at hans kontakt med andre mennesker var svært begrenset før han fikk kontakt 

med Utviklingssenteret.  Han kunne ikke snakke norsk, og det kan virke som han ikke var 

vant med å være sammen med mennesker som var annerledes enn han selv.  Gjennom 

arbeidsretta tiltak lærte han derimot å kommunisere med andre, og opplevde det positivt at 

han fikk brukt sine språkkunnskaper: 

Det å jobbe med forskjellige mennesker og bruke språket, kommunisere på ulike språk.  

Nesten hver dag måtte jeg gi informasjon.  Amo-kurset dyttet meg oppover.  Jeg trengte det.  

Det var veldig bra.  

Ali forteller med andre ord at han gjennom arbeidsretta tiltak lærte å snakke norsk, fikk 

kontakt med mange forskjellige mennesker og lærte å omgås dem, fikk brukt sine 

språkkunnskaper og dermed fikk en bedre livssituasjon.  Han mener det var nødvendig å bli 

”dyttet oppover” i arbeidsretta tiltak.  Dette har bidratt til endring av hans livssituasjon der 

jobb, bedre økonomi, bedre språkkunnskaper og større sosialt nettverk ser ut til og gitt han en 

ny opplevelse av å være deltaker i samfunnet der han både har rettigheter og ansvarlighet.    

Sara understreker hvor viktig det var for henne å lære norsk og møte andre: 

Det var kjempefint å få kontakt med Utviklingssenteret.  Jeg likte det.  Også kunne jeg snakke 

da.  Jeg kan snakke norsk nå.  Før var jeg mest hjemme.  Kontakten med dere har bidratt til 

at jeg ikke bare går hjemme.  Det viktigste med å jobbe er å møte andre.  Hvis man er 

hjemme, så vet man ikke hva som skjer ute.  Det har også gjort det lettere å søke jobb.  Jeg 

har fått god referanse fra dere og norskkunnskapene har blitt bedre.   

I tillegg til å fremheve betydningen av å lære norsk, understreker Sara, at det viktigste med å 

jobbe er å møte andre.  Dette er to forskjellige ting, men som har nær sammenheng med 
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hverandre.  Et felles språk er nødvendig for å kunne kommunisere og understreker 

betydningen av at Sara lærte seg bedre norsk.  Dette gjorde det lettere for henne å få kontakt 

med andre mennesker.  Utviklingssenteret bidrog til at hun ikke bare satt hjemme.  For bedre 

å forstå Sara er det ikke bare viktig å fokusere på norskkunnskapene.  Like viktig er det å 

forstå betydningen av at hun møtte andre og fikk forståelse av hva som skjer i samfunnet.  

Sara forteller også at kontakten med Utviklingssenteret gjorde det lettere for henne å søke 

jobber.  Hun har fått kontakt med flere folk, er i arbeid og har fått kunnskaper om samfunnet 

hun lever i.   

 

6.2 HELSE 

Informantene forteller hvordan de opplever arbeidsretta tiltak har påvirket deres 
helsesituasjon.  Deres fortellinger handler både om subjektive opplevelser og faktiske og 
objektive beskrivelser av hvordan arbeidsretta tiltak har påvirket helsen.  

Mohammed påpeker hvordan han har opplevd betydningen av å treffe andre mennesker i 

arbeidet og hvilke betydning det har hatt for helsa:   

Det er mye bedre å være ute og treffe forskjellige folk og arbeidsmiljøet ute.  Man har vonde 

tanker som blir borte.  Det opplever vi bedre enn å være hjemme.  Man kan ikke tenke hele 

tiden.  Hva skal vi gjøre?  Hva skal vi bli?   

 Amina supplerer sin mann og sier: 

Det er bra å gå på kurs, og det er bra å jobbe.  Vi synes det er bra i jobb. Man får mindre 

vonde tanker. 

Både Mohammed og Amina fremhever at arbeidsretta tiltak har bidratt til bedre subjektiv 

helse og hjulpet dem til å få mindre vonde tanker.  Særlig for Amina som tidligere hadde vært 

plaget av depresjoner, kan det virke som om arbeidsretta tiltak har hatt en avgjørende 

betydning for at hun har blitt frisk.  Yohannes fremhever også at kontakten med 

Utviklingssenteret gjorde han frisk.  Han var uføretrygdet, men ønsket å ha noe å gjøre og 

forteller: 
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På den tiden jeg hadde uføretrygd.  Og dere sendte meg til arbeidsformidlingen, ja.  

Arbeidsformidlingen sa at dere ikke skulle gjøre det, men det var min vilje å gå på 

arbeidstrening.  Som legen sa til meg skulle jeg bevege meg.  Først begynte jeg å gå med 

avisen.  Jeg hadde 3-4 forskjellige ruter hver dag.  Etterpå begynte jeg på en 

arbeidsmarkedsbedrift.  Jeg ble kvitt medisinene mine.  Kontakten med Utviklingssenteret og 

tiltakene gjorde meg frisk, ja.     

Mohammed, Amina og Yohannes er eksempler på at arbeidsretta tiltak kan bidra til at de 

opplever at de har fått bedre helse.  De ser dette i lys av at de kommer ut, møter andre 

mennesker og får mindre tid til å sitte hjemme og tenke.  Ahmed er også et eksempel på dette.  

Han var tidligere i tiltaksarbeid der han likte seg godt.  Han likte å være sammen med andre 

der han kunne diskutere.  Livet var ikke så kjedelig da.  På grunn av helseproblemer måtte 

han slutte på tiltak, og fikk rehabiliteringspenger og deretter uføretrygd.  Han synes livet er 

kjedelig nå når han bare er hjemme, og dessuten har de dårlig økonomi.   

Sofia og Yakob understreker også at det var viktig for dem å komme seg ut og lære norsk.  De 

forteller at de var veldig deprimerte da de kom til Norge.  Norskkurs og arbeidsretta tiltak var 

viktig for at de ikke bare skulle sitte hjemme og kjede seg.  Sofia forteller: 

Det er kjedelig å være hjemme, så det beste er å ha en jobb.  Jeg var heldig som fikk kontakt 

med Utviklingssenteret.  Da jeg kom i gang i barnehagen, fikk jeg vite at jeg kan søke jobb, og 

mange hjalp meg.  Alle var så snille mot meg.  Jeg kan takke dem hele tida.  Jeg trives veldig 

godt på jobb.  Jeg likte ikke å være på sosial, ikke mannen min heller. 

Både Sofia og Yakob forteller at arbeid betyr mye for dem, men Yakob opplevde flere 

arbeidsuhell på en arbeidsmarkedsbedrift.  Dette medførte en svekket objektiv helsesituasjon.  

Han ble sykmeldt, men fikk lite oppfølging etterpå.  Dette resulterte i at han gikk et helt år 

uten inntekt før han fikk hjelp til å søke attføring. For han har arbeidsretta tiltak virket både 

positivt og negativt i forhold til helsa.  I første omgang opplevde han det som viktig å komme 

ut og få andre ting å tenke på.  Men med flere arbeidsuhell på arbeidsmarkedsbedriften ble 

den faktiske helsa svekket.  Informantene viser at helse og arbeid har nær tilknytning til 

hverandre.  Ikke uventet har de med helseplager vanskeligere å få jobb enn de som er friske.  

Men arbeid kan også bidra til bedre helse.  Amina og Yohannes er eksempler på at 

arbeidsretta tiltak bidrog til at de ble kvitt mange vonde tanker.   I tillegg vil jeg vise til 

forskning som viser at lavinntektsfamilier generelt har en dårligere helsesituasjon enn andre.  
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På den ene siden kan lav inntekt bidra til svekket helse.  Lavere materiell levestandard, 

vansker med å dekke utgifter og generell mistrivsel på grunn av svak økonomi er blant de 

påkjenninger som en ofte finner i årsakskomplekset bak svekket helse.  Vel så viktig er det 

kanskje at svak helse kan føre inn i lavinntektsgruppen.  Helsesvikt kan gjøre det vanskelig å 

ha fulltidsjobb, eller å ha jobb i det hele tatt(Elstad 2004:79). Det som er svært markant blant 

innvandrerforeldre, er for det første at deres helsetilstand oftest blir rapport til å være ganske 

dårlig, og dernest at dette i ekstremt stor grad gjelder fedrene i innvandrerfamilier som ikke er 

yrkesaktive. Særlig gjelder dette psykiske problemer og er sterkt forbundet med det å ikke ha 

arbeid.  De som ikke er yrkesaktive har særskilt stor sjanse for dårlig selvvurdert 

allmennhelse og varig/kronisk sykdom(Elstad 2004:83-84).   

Forskningen understreker informantenes uttalelser om sammenhengen mellom psykisk helse 

og ”passivitet”.  Blant informanten er det flere menn enn kvinner som har helseproblemer.  

Dette samsvarer med forskning som viser at det spesielt er ikke yrkesaktive innvandrermenn 

som oppgir å ha dårlig helse.  Samtidig viser datamaterialet i denne undersøkelsen at 

arbeidsretta tiltak også har positiv betydning for innvandrerkvinners helsesituasjon.        

 

 6.3 ØKONOMI 

Økonomi kan både ha en objektiv og subjektiv side.  Opplevelsen av å ha god eller dårlig 

økonomi har ikke alltid sammenheng med den objektive og faktiske siden ved hvor mye 

penger som er til rådighet.  Samtidig er det en sammenheng mellom de to ulike måtene å 

forstå økonomi på.  Informantene gir uttrykk for hvordan økonomien påvirker deres 

opplevelse av å være inkludert eller ekskludert som deltakere i samfunnet. 

Mohammed forteller at familien objektivt har fått bedre økonomi, og at de har kjøpt leilighet.  

Flere av informantene forteller at de har fått bedre økonomi og dermed fått bedre kjøpekraft.  

Sofia forteller at arbeidet gjorde det mulig å hjelpe sønnen økonomisk mens han studerer.  

Andre fremhever at arbeidsinntekt bidrar til at de kan kjøpe det de trenger og hjelpe barna. 

For de fleste informantene har økonomien blitt bedre.  Informantenes utgangspunkt var at de 

var langtidsmottakere av sosialhjelp.  Mange av disse vil vi i norsk sammenheng betegne som 

fattige.   
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Forskning i Norge forteller at det ikke er noe entydig forhold mellom det å ha lave inntekter, 

og det å ha dårlig levekår.  Men grupper som ikke – vestlige innvandrere og familier uten 

yrkestilknytning er overrepresentert blant familiene med lav inntekt, og skiller seg også ut 

blant lavinntektsfamiliene med at de oftere har spesielt dårlige levekår.  De bor dårligere, 

mangler vanlige husholdningsartikler som fryser og vaskemaskin og opplever oftere at 

pengene ikke strekker til.  Lavinntektsfamiliene unnlater også oftere enn andre å gjøre ting 

sammen som koster penger, som å reise på ferie, gå på kino eller ut å spise(Skevik 2004:67).  

I lys av dette kan vi forstå at informantene, som har fått arbeid, uttrykker glede og stolthet 

over bedre levekår med nye muligheter.  Halima sier det på denne måten: 

Nå går jeg på jobb og tjener litt penger også.  Vi har fått bedre økonomi.  Jeg tenker jeg er 

kjempeglad! 

Yohannes gir uttrykk for sine opplevelser når han forteller at familien har bedre økonomi og 

ikke lenger er avhengig av sosialhjelp: 

Jeg er glad og fornøyd i dag og håper jeg kan forsørge familien, og jeg bli, hva skal man si, 

uavhengig av sosialstøtte.  Vi får ikke det nå.  Vi får bedre økonomi. 

Dette utsagnet peker på at arbeid og bedre økonomi har en viktig effekt ved at familien blir 

uavhengig av sosialhjelp.  Dette er viktig for flere av informantene og forteller om den 

subjektive siden ved økonomi.  Det er ikke nødvendigvis at de har fått mer penger, som er det 

viktigste, men at de har blitt selvhjulpne.  Mohammed uttrykker det på følgende måte: 

Jeg synes det er ”jævlig dritt” hvis man er uten arbeid.  Man må jobbe hele tiden.  Så det er 

jo mye bedre å leve for hele familien.  Det er jo min tanke at man skal jobbe hele tiden og 

spandere selv og ikke være avhengig av andre steder, for eksempel sosialkontoret.  Så jeg 

hater sosialkontoret!  Man skal ikke gå bort dit når man har god helse så kan man jobbe og 

tjene penger selv.   

 Dette utsagnet gir uttrykk for hvordan det oppleves å være sosialklient.  Det kan se ut til at 

det å slippe å ha kontakt med sosialkontoret er en belønning i seg selv.  Sara gir uttrykk for 

stolthet fordi hun og Yohannes greier seg uten sosialhjelp:  
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Vi sier vi har gjort det kjempebra.  Vi greier oss!  Vi er stolte over å betale husleie og kjøpe 

mat og klær selv.  At vi greier oss uten sosialhjelp, uten bostøtte.  Vi er glade når vi greier oss 

selv. 

Ali gir også uttrykk for dette: 

Siden jeg begynte å jobbe jeg har ikke lenger sosialhjelp, ikke hatt kontakt med 

sosialkontoret, og det har vært bra.     

Flere av informantene forteller, som vi har sett, om motvilje mot å ha kontakt med 

sosialkontoret, og glede og stolthet over å slippe å ha denne kontakten.  De uttrykker glede 

over å greie seg selv og være uavhengig av sosialkontoret.  Deres opplevelse av økonomi kan 

ikke måles i hvor mye penger de har, men i deres subjektive opplevelse av å være selvhjulpne.  

Dette kan tyde på at de opplevde det uverdig og stigmatiserende å være sosialklienter.  Ved å 

være sosialklienter får innvandrerfamilier del i universelle rettigheter, som sikrer et minimum 

til livsopphold g boligutgifter.  En annen viktig side i medborgerskap er deltakerperspektivet.  

Rollen som sosialklient kan fremme passivitet og nedverdigelse i stedet for deltakelse og 

verdighet.  Nazreths sinne fordi hun frykter at hun må gå på sosialkontoret igjen kan forstås 

både fordi hun ikke vil bli fattig igjen, men også fordi det å gå på sosialkontoret kan være 

nedverdigende og forbundet med skam.  Hun vil ha jobb og tjene penger selv. Hun gikk ikke 

på sosial i hjemlandet, og vil heller ikke gjøre det i Norge.  Hun vil ha et anstendig liv som 

medborger på lik linje med andre mennesker.  Hun trenger derfor en ny jobb.  

Det å være arbeidsledig kan være stigmatiserende.  Det kan gi en opplevelse av å ikke strekke 

til, gi tap av identitet og selvfølelse og virke passiviserende.  Det er også verdt å legge merke 

til at tap av arbeid kan innebære tap av en rolle i familien.  Dette gjelder særlig mennene som 

tradisjonelt skal forsørge familien.  Langtidsledige ser ut til å være spesielt utsatte(Svendsen 

1988).  For innvandrermenn, kan det være ekstra belastende å være arbeidsledig og uten 

inntekt, fordi innvandrerkultur ofte er preget av store forskjeller mellom manns- og 

kvinneverden, der mannens oppgave er å forsørge familien.  Yohannes gir uttrykk for ønske 

om å forsørge familien: 

Jeg er glad og fornøyd og håper jeg kan forsørge familien. 
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Sara er stolt over at de greier å betale alt selv og ikke lenger er avhengig av verken sosialhjelp 

eller bostøtte.  Dette kan forstås ut fra hennes glede over å ha bedre økonomi og hennes glede 

over slippe å gå på sosialkontoret.  I tillegg sier hun at det handler om moral: 

Jobb er moral, tror jeg.  For meg er det bra!  

Mohammed gir også uttrykk for dette når han sier: 

 Det er jo min tanke at man skal jobbe hele tiden og spandere selv og ikke være avhengig av 

andre steder, for eksempel sosialkontoret.  Så jeg hater sosialkontoret!  Man skal ikke gå bort 

dit når man har god helse så kan man jobbe og tjene penger selv. 

Det moralske aspektet handler om at de ikke skal være en byrde for andre hvis de har 

mulighet til å jobbe, men være ansvarlige borgere som tar vare på seg selv og sin familie.  

Dette ser ut til å gi anerkjennelse både i egne og andres øyne og dermed gi selvrespekt.   

Begum og Ahmed er en familie som opplever at de er fattige.  De mottar ikke sosialhjelp 

lenger fordi Ahmed har fått uføretrygd.  Begum hadde en deltidsjobb før hun fikk barn og 

synes økonomien var mye bedre da.  Nå synes hun derimot det er vanskelig.  Hun er hjemme 

med et barn på 1 år og sier hun må være hjemme til barnet blir større: 

Jeg skal begynne å gå i åpen barnehage.  Sønnen min liker å være sammen med andre barn.  

Det er gratis barnehage, men ikke hver dag, bare 2 dager i uka.  Det er bra!  To dager i uka 

er nok for og trives.  Kanskje fremtiden blir litt bedre?  Men nå er det vanskelig fordi barn 

trenger mye, trenger klær, trenger mat, trenger mange ting.  Vi trenger også mange ting for å 

leve. Da jeg hadde jobb, levde vi mye bedre.  Men nå får jeg ingenting!  Vi har ikke nok! Jeg 

liker å begynne å jobbe og få en fin jobb, men nå kan jeg ikke jobbe.  Ingen skal passe på 

barnet, og barnehage er dyrt.  Jeg skal bare passe på han.    

Ahmed er for syk til å ha ansvar i forhold til hjem og barn.  Foreldrene forteller at de 

prioriterer å kjøpe det de trenger til barnet, men at det er vanskelig å få pengene til å strekke 

til.  De klager over at barnehage er dyrt, men er glade fordi Begum har fått tilbud om åpen 

barnehage et par dager i uka.  Barnet trenger å være sammen med andre barn, og Begum vil 

lære mer norsk og treffe andre kvinner.  De håper at fremtiden kan bli bedre når Begum kan 

begynne å jobbe igjen.  Til tross for at de ikke mottar sosialhjelp, er de en utsatt familie preget 

av dårlig økonomi og fars sykdom.  I tillegg har de liten kontakt med familie, venner og 
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naboer.  Dette er faktorer som kan ha negative effekter for barnet, men som forhåpentligvis vil 

bli bedre når mor og barn begynner i åpen barnehage og mor etter hvert kan begynne å jobbe. 

 

6.4 OPPSUMMERING  

I dette kapitlet har vi sett hvordan informantene opplever arbeidsretta tiltak.  De gir uttrykk 

for hvordan arbeidsretta tiltak blir erfart og opplevd ved å peke på sosialt nettverk, helse og 

økonomi.  Fenomener som kan forstås både subjektivt og objektivt.  Datamaterialet viser at 

det sosiale nettverket og språkkunnskaper har endret seg som følge av arbeidsretta tiltak.  

Informantene forteller at de har fått kontakt med flere mennesker og bedret sine 

norskkunnskaper.  En annen tendens er informantenes opplevelser av bedre helse og bedre 

økonomi.  Deres opplevelser er en subjektiv forståelse av situasjonen som ikke nødvendigvis 

trenger å ha sammenheng med objektive fakta.  Den subjektive forståelsen av helse og 

økonomi har nær sammenheng med hverandre, fordi det å greie seg selv og være uavhengig 

av sosialstøtte, gir verdighet og stolthet og dermed har positiv betydning for psykiske 

problemer.  Dette trenger ikke å bety at de objektivt har fått mer penger, men at de har fått 

glede og stolthet over å være selvhjulpne.  På den andre siden ser vi at subjektiv og objektiv 

økonomi kan ha nær sammenheng og påvirke hverandre gjensidig.  Gleden over å kunne 

kjøpe flere materielle ting og kjøpe egen bolig, er avhengig av faktisk og objektiv økonomi, 

og gir samtidig glede over å greie seg selv og kunne kjøpe det man trenger. 

De ulike faktorene får ytterligere betydning i lys av medborgerskap fordi de hver for seg og 

sammen, fremmer deltakelse og integrering.  Arbeidstilknytning er sentralt i forhold til 

rettigheter og forpliktelser i sosialt medborgerskap.  Samtidig bidrar integrering og deltakelse 

i samfunnet til å fremme politisk og sivilt medborgerskap.  Språkkunnskaper og kunnskaper 

om det norske samfunnet legger til rette for deltakelse i samfunnsdebatten, og for deltakelse 

ved politiske avgjørelser.    
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7. FAMILIEMØNSTER 

 

I dette kapitlet vil jeg se nærmere på hva det betyr for familiemønsteret når begge ektefeller i 

innvandrerfamilier deltar i arbeidsretta tiltak.  Spørsmålet er hvordan informantene opplever 

dette, og hvilke betydning det får for deres medborgerskap.  Men før jeg ser nærmere på det, 

vil det være viktig å presentere familiene ut fra deres bakgrunn og kultur. 

 

7.1 PRESENTASJON AV FAMILIENE 

Informantene i undersøkelsen har et eller flere barn, er første generasjons innvandrere og 

kommer fra Afrika, Asia og Balkan.  De er både tidligere arbeidsinnvandrere, flyktninger, 

innvandrere som har fått opphold på humanitært grunnlag, og ektefeller som har kommet på 

familiegjenforening.  I dette kapitlet ønsker jeg å belyse hva som kjennetegner familiene ut fra 

deres kultur og religion. 

I fem av familiene hadde ingen av kvinnene jobbet tidligere.  Dette kan ha sammenheng med 

deres bakgrunn fra tradisjonelle miljøer, der omsorgsoppgaver er tiltenkt kvinner i den private 

sfæren, mens menn er tiltenkt rollen som forsørgere.  Kvinner vil derfor ha begrenset 

mulighet til å ta lønnet arbeid utenfor hjemmet i.  Dette kan være et familiemønster 

informantene har bevart i et nytt land.  Blant informantene jobber begge ektefellene i to av 

familiene.  I en tredje familie jobber mannen i arbeid med bistand, mens kona har ordinær 

jobb.  Disse tre familiene har likhetstrekk ved at begge ektefeller er i arbeid, og at de har små 

barn.  I to andre familier forsørger den ene ektefellen familien.  I den ene familien blir mann 

og barn forsørget av kona som jobber, mens kona blir forsørget av mannens uføretrygd i den 

andre familien.  En familie er i tillegg kjennetegnet med at kona er i arbeid, og mannen har 

attføring. Jeg vil i første omgang konsentrere meg om de tre familiene der begge ektefellene 

er i arbeid/ arbeid med bistand.  Det er familier som kjennetegnes med familiemønsteret har 

endret seg som følge av at begge ektefeller er i arbeid.  Seinere vil jeg stille spørsmål om hva 

informantene forteller om endringer i familiemønsteret der den ene ektefellen er i 

arbeid/trygdet og ikke den andre. 
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7.2 NÅR BEGGE EKTEFELLER ER I ARBEID 

De tre familiene der begge ektefellene er i arbeid har forskjellige bakgrunn i forhold til helse, 

utdannelse, alder og opprinnelsesland.  Spørsmålet er på hvilke måte familiemønsteret endrer 

seg, og om det er likhetstrekk mellom familiene der begge ektefeller er i arbeid til tross for 

store ulikheter på andre områder.      

Om arbeidsfordelingen i hjemmet forteller Yohannes: 

Kona mi jobber på en institusjon som ekstravakt.  Så når hun er på jobb, jeg passer barn. Når 

jeg kommer hjem fra jobb, passer jeg barn, og hun går på jobb.  Det er positivt at vi jobber 

begge to.  Noen ganger betaler vi dagmamma, og noen ganger henter jeg barna.  Vi har ikke 

problemer.  Barna klager ikke fordi de er vant med det slik.  Det er helt greit. 

Sara supplerer sin mann på følgende måte:   

Man trenger hele tiden å tenke på barn, være sammen med barn.  Men vi gjør det sånn at jeg 

jobber tre kvelder i uka.  Så på morgenen jeg leverer en i barnehage og en i barneparken, 

lager middag, rydder hjemme og handler.  Så går jeg på jobb.  Så kommer han, henter barn 

og sånn, spiser og hjelper meg litt.  Sånn er livet!  Vi deler!  Vi har samarbeid!  Vi hjelper 

hverandre! Så det går!  Barna og foreldrene, tenker jeg er glad, men det er litt slitsomt, ikke 

slik som før. Vi har søkt barnehageplass to ganger for minstejenta og fått avslag.  Men nå 

håper jeg hun får plass.  Det var bra at mannen min begynte å jobbe og ikke bare var 

hjemme.  Det er så kjedelig å være hjemme.  Han jobbet hele livet før, men han var 

arbeidsledig siden han kom til Norge.  Han begynte på en arbeidsmarkedsbedrift.  Det gikk 

ikke så bra, så nå har han arbeid med bistand.  De har lovet han ordinær jobb fra neste 

måned.  Når han får jobb, vil jeg jobbe mindre. 

Det har vært store endringer i denne familien. Tidligere hadde mannen uføretrygd og hadde 

psykiske problemer, mens kona var hjemme med små barn.  I dag er de begge i arbeid og 

finner praktiske løsninger for å få det til.  De hjelper hverandre.  For å kaste lys over deres 

utsagn vil jeg se det i et kjønnsperspektiv.  Både Yohannes og Sara understreker at de hjelper 

hverandre og deler på oppgaver i forhold til barna.  De opplever det fint at begge to er i 

arbeid.  De har med andre ord utviklet et familiemønster med mindre forskjeller mellom 

manns- og kvinnerollen.  For å få en bedre forståelse av den endringen som har skjedd i 
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familien, vil jeg se nærmere på kjønnsroller i ikke-vestlige land og sammenligne det med 

kjønnsrollemønster i Norge. 

I mange ikke-vestlige land og kulturer er det tradisjonelt knyttet mye ære og anseelse til 

kvinners posisjon som omsorgspersoner.  Bare når hun ikke har noen til å forsørge seg, er det 

nødvendig for henne å jobbe utenfor hjemmet.  I Sør-Asia, og nok i flere ikke-vestlige land, er 

det et tegn på status å ha den økonomiske muligheten til at kvinner ikke jobber(Farstad 

2004:62).   Forskjellen til velferdsstaten i Norge er stor.  Norge har en godt utbygd 

velferdsstat, som tidlig satset på en organisering av forholdet mellom stat, arbeidsmarked og 

familie der kvinnene, småbarnsmødre inkludert, var yrkesaktive.  På den måten har 

velferdsstaten bidratt til å omforme forholdet mellom kjønn og generasjoner i familier.  

Forskjellen mellom sosialpolitikken i Skandinavia og sosialpolitikken i mange andre land, blir 

karakterisert med uttrykkende defamiliserende og familiserende velferdsstat.  En 

familiserende velferdsstat legger maksimalt av velferdsforpliktelser på familien, mens en 

defamiliserende bidrar til å redusere individenes avhengighet av familien og til å maksimere 

økonomisk uavhengighet av familie eller ekteskap(Leira 2004:78).  Forskjellene antas å være 

langt større i forhold til land som ikke har eller i liten grad har utbygde velferdsordninger. 

Sara og Yohannes har utviklet et familiemønster som nærmer seg et norsk familiemønster.  

Samtidig kan det være et uttrykk for at familien har dårlig økonomi når Sara jobber så mye.  

Hun forteller at hun ønsker å jobbe mindre når Yohannes får bedre lønn.  Til tross for at 

begge ektefeller er i arbeid, er det Sara som fortsatt har hovedansvaret for hus og barn, mens 

Yohannes passer barn når hun er på arbeid og hjelper henne litt.  Familien er avhengig av 

Saras inntekt ettersom Yohannes er på arbeid med bistand og mottar arbeidsledighetstrygd.  

Allikevel er de begge to mest opptatt av at Yohannes skal få fast jobb.  Sara ønsker at 

Yohannes skal tjene mer penger, slik at hun kan jobbe mindre.  Yohannes på sin side gleder 

seg til å få ordinært arbeid slik at han kan forsørge familien.   

Familien kjennetegnes med andre ord ved at begge er i arbeid, og at de samarbeider om 

omsorgen for barna.  Samtidig har de beholdt et kjønnsrollemønster der Sara har 

hovedansvaret for hus og barn.  Hun gir uttrykk for at det er fint å jobbe, men at det er litt 

slitsomt, ikke slik som før.  Dette utsagnet kan forstås ut fra at hun er dobbeltarbeidende med 

hovedansvar for oppgaver i den private sfæren.  Samtidig har hun oppgaver og ansvar i den 

offentlige sfæren.  Dobbeltrollen som både yrkesaktiv og husmor er mer slitsom enn da hun 

var hjemmeværende.  Som vi har sett i kapittel 6 er Sara glad for å ha deltatt i arbeidsretta 
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tiltak og fått arbeid.  Dette begrunner hun både med at familien har fått bedre økonomi, og at 

hun har kommet ut, lært norsk og fått kontakt med flere mennesker.  Hun er glad for å være 

en medborger i samfunnet med både rettigheter og ansvarlighet og som deltaker på ulike 

arenaer.  I forhold til familien ser vi derimot at dette også kan ha negative sider.  Sara 

opplever det både fint og slitsomt å være i arbeid.  Hun ønsker å være en deltaker i samfunnet, 

og peker på at arbeidsretta tiltak har bidratt til at hun har blitt det.   

Samtidig er det, ut fra Saras ønske om å jobbe mindre, mulig å stille spørsmål ved om andre 

verdier og ønsker har måttet vike, i kravet om å delta i arbeidsretta tiltak og være yrkesaktiv.  

Utviklingen av familiemønsteret i Norge gir lite rom for å være hjemmeværende med barn 

over 1 år og samtidig deltaker i samfunnet med rettigheter og plikter.  Som hjemmeværende 

mødre eller fedre får en færre rettigheter og mindre anseelse enn yrkesaktive 

”dobbeltarbeidende” kvinner og menn.  Kanskje aner vi her en spenning mellom 

medborgerskap på den ene siden og tradisjonelle kjønnsroller knyttet til hjem og familie på 

den andre siden.  Dette er et tema jeg vil komme tilbake til og utdype i drøftingen om kjønn 

og medborgerskap. 

Ali fremhever både positive og negative sider ved det å jobbe: 

 Vi har ikke tid til hverandre og til barna.  Vi har dagmamma, en betalt dagmamma.  Så når 

jeg arbeider, kommer hun på forhånd og henter barn, og i helgene jobber jeg.  Det er akkurat 

slik som nordmenn.  De som arbeider har ikke mye tid.  Det positive er at barna får det de 

trenger, som for eksempel nye klær og spill.  Vi kan gå tur på byen, og barna får det de 

trenger.  De vil ha det samme som kameratene sine.  Den negative siden er at det ikke er nok 

tid sammen med dem. 

Halima er enig med sin mann i forhold til at det både er positive og negative sider ved det å 

jobbe, men vektlegger andre ting:   

 Mannen min er kjempeglad når jeg jobber.  Det er fint når vi har jobb og gjør noe ute, men 

det er tungt og slitsomt også, ikke slik som før. Det er litt slitsomt at barna ikke får plass i 

barnehage.  Jeg søkte i fjor, men har enda ikke fått plass.  De er hos dagmamma.  Det er 

greit, men litt slitsomt hjemme.  Men vi hjelper hverandre.  Han eller jeg tar barna til 

dagmamma, og han tar dem etterpå.   
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Ali beskriver en familie i tidsklemme.  Han synes det er negativt at de har lite tid sammen, 

både sammen med barna og hverandre.  Dette er negativt for familiens livskvalitet, men han 

fremhever samtidig at det er positivt at de har fått bedre råd og kan hjelpe barna med alt det de 

trenger.  De har fått et familiemønster, som han karakteriserer som typisk norsk.  De lever 

med andre ord på samme måte som nordmenn der begge ektefeller er i arbeid og hjelper 

hverandre med oppgaver knyttet til hjem og familie.  Halima forteller at mannen hennes er 

glad for at hun jobber, og at de hjelper hverandre i forhold til oppgaver og omsorg for barna.  

Men samtidig sier hun det er tungt og slitsomt, ikke slik som før. Familien kan forstås som en 

moderne småbarnsfamilie der begge ektefeller er i arbeid, og der de deler på omsorg og 

ansvar for barna.  Samtidig forteller Halima at det var mindre slitsomt før hun begynte å 

jobbe.  Dette kan tyde på at hun har fått det mer travelt som yrkesaktiv mens hun fortsatt har 

hovedansvaret for barn og husarbeid.  Halima og Ali forteller at de deler på oppgaver og 

omsorg for barna.  De nevner derimot ikke at de deler på husarbeid.  Dette er trolig fortsatt 

Halimas hovedansvar.  Selv gir hun uttrykk for at det er slitsomt at barna ikke har fått 

barnehageplass.   

Både Sara og Halima er kjennetegnet med at deres familiemønster har blitt endret etter at de 

begynte i arbeidsretta tiltak.  Dette er endringer de først og fremst opplever som positivt, men 

som også har negative sider fordi det er slitsomt å kombinere yrkesaktivitet med 

hovedansvaret for hjem og familie.  Begge to savner barnehageplass for barna, men de har to 

ulike fortellinger.  Mens Sara ønsker å jobbe mindre hvis mannen får bedre inntekt, har ikke 

Halima det samme ønsket.  Halima forteller at både hun og Ali er glade for at hun jobber.  

Når barna får barnehageplass, tror hun det blir mindre slitsomt.  Deres ulike fortellinger kan 

forstås i et kjønnsperspektiv der Sara og Yohannes i større grad enn Halima og Ali ser ut til å 

være preget av tradisjonelle kjønnsroller med klare manns- og kvinneroller.   Forståelsen av 

deres ulike fortellinger vil jeg utdype i drøftingen om kjønn og medborgerskap. 

Mohammed understreker, på samme måte som Ali, at det mye bedre å leve for hele familien 

når begge ektefeller er i arbeid: 

Man må ha jobb hele tiden.  Så det er jo mye bedre for hele familien å leve.  Kona har hjulpet 

mye.  Hun har tatt kurs, og hun har lært litt norsk også.  Vi deler på oppgavene hjemme og 

omsorgen for barna.  Begge to!  Vi greier det!  

Amina er enig med sin mann og sier: 
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Vi greier det bra. 

Amina og Mohammed er enige om at det er viktig for dem å være i arbeid.  De understreker 

også at de deler på oppgavene hjemme når Amina jobber.  Samtidig kan det virke som de til 

en viss grad har beholdt et tradisjonelt familiemønster når Mohammed sier at Amina har 

hjulpet mye, gått på kurs og lært norsk.  Sannheten er at Amina har vært i arbeid i flere år, 

men dette kommenterer ikke Mohammed.  Til tross for at begge er i arbeid og tjener penger, 

kan det tyde på at Mohammed opplever at han har hovedansvaret for inntektssikringen, mens 

Amina har hovedansvaret for husarbeid og barn.  

De tre familiene er eksempler på at familiemønsteret har endret seg når begge ektefeller er i 

arbeid.  Fra å være mer eller mindre tradisjonelle innvandrerfamilier der menn og kvinner har 

ulike oppgaver, har de tilpasset seg et norsk familiemønster.  Samtidig er det mye som tyder 

på at mannen har rollen som hovedforsørger, mens kvinnene fortsatt har hovedansvar for barn 

og husarbeid.  Det er verdt å legge merke til at ektefellene i stor grad deler ansvaret for barna, 

men at den samme arbeidsfordelingen ikke ser ut til å gjelde husarbeid og matlaging.  

Informantene forteller både om positive og negative sider ved det å være yrkesaktive.  De 

fremhever bedre økonomi, at de kommer seg ut og treffer andre mennesker og at de får 

mindre vonde tanker.  Samtidig er det et familiemønster som flere av kvinnene betegner som 

slitsomt.  Hva ligger bak dette utsagnet, og hvorfor uttrykker Sara og Halima at det er slitsomt 

og ikke slik som før?  For å svare på dette, vil jeg gå tilbake til hva som kjennetegner 

innvandrermiljøer kontra medborgerskap i det norske samfunnet.     

Informantene er fra land og kulturer med et mer tradisjonelt familiemønster enn i Norge.  Et 

av kjennetegnene med slike miljøer kan være at det er knyttet ære og anseelse til mannens 

rolle som forsørger og kvinnens rolle som omsorgsperson.  Informantene og nesten alle som 

har deltatt i Familieprosjektet er førstegenerasjons innvandrere.  Det vil si at deres bakgrunn 

er preget av at storfamilien i stor grad deler på oppgaver og ansvar for barn og matlaging.  I 

Norge har de derimot ikke støtten fra besteforeldregenerasjonen til å hjelpe seg i omsorg og 

oppdragelse av barna.   

Familiemønsteret har endret seg som følge av at begge ektefeller er i arbeid, men samtidig ser 

det ut som kvinnene har hovedansvaret for barn og husarbeid, og at de i større grad enn menn 

er dobbeltarbeidende der kravene om å være en god mor og husmor ikke har blitt mindre selv 

om de er yrkesaktive, og mennene hjelper til.  Kvinnene er i større grad enn mennene opptatt 
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av at barna skal få barnehageplass og forteller at de er slitne.  Ved å være i arbeid har 

kvinnene blitt deltakere i samfunnet, men samtidig kan de ha mistet egne verdier knyttet til 

den private sfæren.  Både kvinner og menn gir uttrykk for at det er positivt å være i arbeid, 

men at det også har negative sider.  Det negative er at det er slitsomt, og at de har mindre tid 

sammen med hverandre og barna.  Dette medfører at innvandrerkvinner ikke har mulighet til å 

fylle rollen som husmor og mor på samme måte som tidligere.  Datamaterialet viser med 

andre ord at medborgerskap er et gode innvandrerfamilier ønsker seg, men at kravet som 

stilles om å være yrkesaktiv for begge ektefeller, kan være slitsomt for innvandrerfamilier og 

medføre at deres egne verdier og tradisjoner knyttet til den private sfæren kan gå tapt. 

Mennene vektlegger at det er viktig for dem å være i arbeid.  De er viktig å være uavhengig 

av sosialhjelp, viktig å få bedre økonomi og være til nytte både på arbeidsplassen og i forhold 

til å forsørge familien.  Det er også viktig å være i arbeid for å møte andre mennesker og 

praktisere norsk.  Ali påpeker derimot at det også har negative sider å arbeide fordi det blir 

mindre tid sammen med barna og ektefelle.  Men det er først og fremst kvinner, som har 

opplevd endringer i forhold til medborgerskap.  Gjennom arbeidsretta tiltak og arbeid har de 

fått del i rettigheter og forpliktelser.  De har blitt deltakere i samfunnet på en annen måte enn 

tidligere.  Dette opplever de som et gode, samtidig som strenge krav til yrkesdeltakelse i 

medborgerskap, også kan være slitsomt, og medføre mindre samvær mellom barn og forelde. 

Det kan se ut som medborgerskap fremmer uniformering av familiemønsteret og gi lite rom 

for mangfold og ulikheter. Når begge ektefeller jobber fremmer det familiens medborgerskap, 

men undersøkelsen viser også at det kan ha negative konsekvenser.        

 

 7.3 NÅR DEN ENE EKTEFELLEN FORSØRGER DEN ANDRE 

Blant informantene er det en kvinne som jobber og forsørger familien, og en mann som er 

uføretrygdet og forsørger familien.  I tillegg er det en familie der kvinnen jobber og mannen 

har attføring.  Der kvinnen jobber og mannen har attføring har det ikke vært endringer av 

familiemønsteret.  De jobbet begge to i sitt hjemland, og håper at mannen snart skal få 

ordinært arbeid i Norge.  I familien der mannen har uføretrygd og forsørger familien gir de 

heller ikke uttrykk for endringer av familiemønsteret.  Jeg vil i dette kapitlet stille spørsmål 

ved hvordan familiemønsteret har endret seg i familien der kvinnen forsørger mann og barn. 
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Nazreth har en familie som er preget av mannens helseplager.  Hun er alene om ansvaret for 

hjem og barn samtidig som hun jobber og forsørger familien. Hun forteller hvilke kontakt hun 

har hatt med Utviklingssenteret:   

Jeg begynte på norsk- og praksiskurs for fremmedspråklige.  Først gjorde jeg meg ferdig med 

norsken, fordi jeg bare hadde to moduler fra Rosenhof.  Så jeg ble helt ferdig med norsken, 

både skriftlig og muntlig.  Også var jeg 6 måneder i praksis på en skole.  Det var vanskelig, 

jeg vet.  De maste fra Utviklingssenteret og derfor tok de meg.  Etterpå har vi levd av bare 

min lønn.  Han har ingen penger, lenge siden.  Nå skal jeg bare jobbe 6 måneder til som 

læreassistent og på bibliotek.  Så da blir det vel tilbake til Utviklingssenteret.  Men jeg går 

ikke mer.  Jeg sa ferdig!  Det skal skje det samme en gang til!  Jeg kan ikke gå fra et sted til et 

annet sted, fra et sted til et annet sted, fra et sted til et annet sted.  Jeg vil ha jobb!  

Nazreth vil ha jobb og er sint på systemet som ikke kan gi henne fast jobb.  Hun lever i en 

situasjon hun er lite fornøyd med også på andre måter, med et familiemønster verken hun eller 

mannen hennes setter pris på: 

Du regner med at du har en mann.  Jeg er selv tre personer.  Du vet hvordan det er, ikke bare 

i mitt hjemland, kona kan jobbe, for jeg er litt moderne muslim.  Så mannen vil også jobbe, 

men han er syk.  Han sier til meg: Gi meg hundre kroner eller to hundre kroner.  En mann 

skal søke penger fra sin kone!?  Når to personer jobber, det er nok, jeg tror.  Hvis han får 

rehabiliteringspenger, jeg vet ikke.  Jeg tror ingenting han skal få.  Når man er i jobb, så går 

livet veldig bra.  Mannen min har psykiske problemer, og han har blitt verre fordi han har lite 

penger.  Det er vanskelig!  Jeg må ha jobb til kl. 15.00 fordi jeg må ta barn fra barnehage.  

Han kan ikke passe på barn.  Barnet er aktivt og kan ikke bytte barnehage.  Må være i den 

barnehagen som kjenner barna og sånn.  Bytte barnehage så skal det bli helt galt med han.  

Det er ikke bare inntekten, men hva skal jeg si?  Han gjør ingenting.  Så jeg må gjøre alt selv.      

Nazreth refererer til sin referanseramme som en moderne muslim, men hennes situasjon er 

spesiell, fordi hun har aleneansvar både for inntekt og alle gjøremål i familien.  Som 

innvandrerkvinne er hun preget av både sin bakgrunn fra sitt hjemland og påvirket av at hun 

bor i Norge.  Hun har ingen storfamilie rundt seg som kan støtte og hjelpe henne og er ganske 

alene med alt ansvaret.  At hun jobber er i og for seg ikke noe spesielt.  Fordi hun er moderne 

muslim, er det godtatt at kvinner kan jobbe.  Det spesielle i situasjonen er at mannen verken 

jobber, har inntekt eller hjelper til hjemme.   
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I følge Eriksen og Sørheim (2003) er tradisjonelle muslimske miljøer preget av at menn skal 

delta i det offentlige liv og har plikt til å forsørge familien.  Dette kan være en ekstra 

belastning for arbeidsledige menn.  Nazreth karakteriserer seg som en moderne muslim, men 

både hun og mannen er trolig også påvirket av mer tradisjonelle muslimske miljøer.  Forstår 

vi Nazreths situasjon ut fra denne synsvinkelen, aner vi deres smerte og skam.  Nazreth er 

rammet av mannens situasjon.  Han har ikke hatt fast arbeid de siste 20 årene og har fått 

psykiske problemer.  Dette har derimot ikke medført at han har fått noen form for trygd.  

Deres familiemønster er preget av at Nazreth ivaretar familiens ansvar og oppgaver både i den 

offentlige og den private sfæren.  Hussein er ikke bare uten jobb og inntekt.  Han tar heller 

ikke del i oppgaver knyttet til hjem og barn.  Nazreth sier selv:  

Du regner med at du har en mann.  Jeg er selv tre personer.  En mann skal søke penger fra 

sin kone!? 

For ytterligere å kaste lys over familiens situasjon, vil jeg understreke kjønnsperspektivet i 

denne familien.  Til tross for at Nazreth forteller at hun er en moderne muslim der også hun 

som kvinne kan jobbe, forstår jeg familien ut fra at de har endret familiemønsteret totalt. I 

første omgang ser det ut som om Nazreth har blitt vinneren.  Hun har jobb hun trives i, møter 

andre mennesker og forsørger familien.  Dette gir henne flere rettigheter som medborger enn 

mannen som er syk.  Men Nazreth er frustrert fordi hun snart vil miste jobben.  Etter hvert 

kommer det også frem at hun er frustrert over familiesituasjonen med både en syk mann og et 

sykt barn.  Hun beskriver en livssituasjon som virker slitsom der hun har alt ansvar på alle 

områder. Hun er ung og frisk og vil jobbe og tjene penger, og savner en mann som kan stå 

sammen med henne om ansvar og oppgaver.   

Situasjonen er vanskelig, og det gjør det ikke lettere at familien har en bakgrunn med mer 

tradisjonelt kjønnsrollemønster enn i Norge.  Nazreth må ikke bare fylle rollen som en 

moderne muslimsk kvinne, men også fylle forsørgerrollen.  Hun forteller at dette er vanskelig.  

I Familieprosjektet generelt har vi sett at en av effektene ved å jobbe helhetlig med familiene 

har vært at mange ektefeller har blitt separert og skilt.  Om dette har sammenheng med at 

kvinnene har blitt mer bevisst sine rettigheter og blitt mer selvstendige, og at belastningen ved 

at kjønnsrollemønsteret har endret seg har blitt for stort, kan vi bare spekulere i. 

Hussein på sin side har som arbeidsledig mistet den tradisjonelle mannsrollen som forsørger 

og har heller ikke status som fullverdig medborger i det norske samfunnet.  Han har fått 
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avslag på rehabiliteringspenger og mistet status og verdighet både i forhold til tradisjonell 

mannsrolle og i forhold til medborgerskap i Norge.  At Nazreth jobber og forsørger familien, 

forsterker trolig hans skam og tap av ære og anseelse både overfor Nazreth og i 

innvandrermiljøet mer generelt.  Dette er en frustrerende situasjon, både økonomisk og i 

forhold til Husseins ære.  I tillegg kan det forsterke Husseins frustrasjon over hjelpeapparatet 

som ikke har hjulpet han.   

Familiemønsteret i denne familien kan også belyses ut fra kategoriseringen av informantene i 

forhold til alder, helse, tidligere arbeidserfaring etc. (tabell 1).  Tabellen viser at alder og helse 

ser ut til å være av størst betydning for yrkesdeltagelse.  Dette samsvarer med Nazreth og 

Hussein.   Han har vært lengst i Norge og har lang arbeidserfaring, men var arbeidsledig i 

mange år før han fikk helseplager.  Hun er ung og frisk, men hadde ingen yrkeserfaring før 

hun begynte i arbeidsretta tiltak.  Til tross for manglende yrkeserfaring og kort botid i Norge, 

fikk hun jobb.  Det kan tyde på at hennes unge alder og gode helse kvalifiserte henne for 

arbeidslivet. 

Nazreth har gjennom arbeidsretta tiltak fått del i rettigheter og forpliktelser som medborger.  

Hussein derimot har ikke den samme status som medborger.  Han har helseproblemer og 

ingen rettigheter.  Vi ser igjen at kriteriene for å få status som medborger er knyttet sammen 

med deltakelse i arbeidslivet, og at Hussein som ikke kan jobbe på grunn av dårlig helse ikke 

får del i samme rettigheter og forpliktelser.  Det kan være grunn til å stille spørsmål ved 

teorier i medborgerskap som integrerer de med god helse, mens de med dårlig helse blir 

ekskludert.  Det kan se ut som dette gir uttrykk for et menneskesyn der noen blir 

”førsterangsborgere” og andre blir ”andrerangsborgere”.      

I en annen familie er Ahmed uføretrygdet etter først å ha vært i tiltak på Utviklingssenteret.  

Begum har gått på norsk- og praksiskurs for fremmedspråklige i en kort periode.  Hun sluttet 

derimot fordi hun fikk en deltidsjobb som renholder.  I dag er hun hjemme med et barn på 1 år 

og blir forsørget av sin mann.  De klager over dårlig økonomi, og at barnehage er dyrt.  

Begum ønsker å begynne å jobbe igjen når barnet blir større, slik at familien kan få bedre 

økonomi, men sier hun må være hjemme til barnet blir større.  Hun synes det er urettferdig at 

det å få barn skal gi henne økonomiske problemer.   

Sofia og Yakob forteller at det var enkelt å bli integrert i Norge, fordi det var liten forskjell fra 

deres egen bakgrunn.  De hadde begge to ledende stillinger i sitt hjemland.  I dag er Sara i 
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arbeid, mens Yakob har attføring.  De hadde tidligere en vanskelig periode da Yakob ble 

skadet i en arbeidsmarkedsbedrift og ble uten inntekt.  Dette hadde derimot liten innvirkning 

på familiemønsteret fordi de fra tidligere var vant med å dele på ansvar og oppgaver knyttet til 

arbeidsinntekt og oppgaver i hjemmet. 

 

7.4 OPPSUMMERING 

Informantene gir uttrykk for ulike opplevelser ved endring av familiemønsteret.  I tre familier 

der begge ektefeller er i arbeid gir de uttrykk for at dette er en endring som har både positive 

og negative sider.  Det positive er at de gjennom yrkesdeltakelse opplever å bli deltakere i 

samfunnet og får bedre økonomi.  Informantene har ulike fortellinger.  Sara og Halima gir 

uttrykk for at det kan være slitsomt å være dobbeltarbeidende.  Det er spesielt slitsomt når 

barna ikke får barnehageplass.  De får mindre tid til å fylle rollen som mor og husmor.  En 

rolle det er knyttet ære og anerkjennelse til i mange innvandrermiljøer.  Også Ali opplever at 

det blir mindre tid til familien.  Det kan se ut som det blir en spenning mellom på det ene 

siden å delta i arbeidslivet og være deltaker i samfunnet, og på den andre siden å bevare et 

tradisjonelt familiemønster.  Et forhold som kan forstås i spenningen mellom å oppleve 

deltakelse og medborgerskap i Norge og aktelse og anseelse i egen kultur og tradisjon.  

Familiene har fått et familiemønster som har blitt tilpasset et norsk familiemønster og ser ut til 

å løse dilemmaet mellom forventninger og krav i Norge og i deres egen kultur, ved at 

kvinnene fortsatt har hovedansvaret for hjem og familie.   

I familien der kvinnen forsørger familien opplever de endringer av familiemønsteret 

annerledes fordi Nazreth både har rollen som forsørger og omsorgsperson.  Hussein har mistet 

den tradisjonelle mannsrollen som forsørger og tar heller ikke del i oppgaver i den private 

sfæren knyttet til hjem og familie.  Begge ektefellene gir uttrykk for at de er lite fornøyd med 

denne situasjonen.  Også i møte med Nazreth og Hussein kan vi se forholdet mellom 

subjektivt medborgerskap og tradisjonelle kjønnsrollemønster.  Men dette er på en annen 

måte enn i møte med Sara og Halima fordi Nazreth fyller rollen som forsørger alene.       
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8. BARN I INNVANDRERFAMILIER  

Foreløpig har fokuset vært på foreldrene.  Jeg vil i dette kapitlet rette søkelyset på barna.  

Spørsmålet er hvilke forestillinger foreldrene har om hva som kan virke integrerende eller 

ekskluderende for barna.  Til tross for at barna ikke har blitt intervjuet, mener jeg foreldrenes 

uttalelser og annen forskning på området er tilstrekkelig for å belyse temaet. 

 

8.1 HVA BETYR DET FOR BARNA AT FORELDRENE ER I 

ARBEIDSRETTA TILTAK?  

Familiene er ulike og har ulike oppfatninger om hvilke betydning det har for barna at 

foreldrene deltar i arbeidsretta tiltak.  De vektlegger forskjellige ting ut fra hvilke livssituasjon 

de selv er i. Jeg vil i dette kapitlet belyse temaet ved å se hva foreldrene forteller.  

Mohammed er opptatt at det er viktig for barna at han jobber:   

Barna må vite at de ikke skal være late eller hate og jobbe.  Hvis en person jobber ikke, så 

barna tenker at foreldrene får penger fra et annet sted.  Hva er vitsen med jobb?  Så det er 

min tanke: Hvis foreldre jobber at barna har lært fra foreldre at de skal jobbe og forsørge seg 

selv.  Hvis foreldrene hater å jobbe, vil barna gjøre det også. 

Det er viktig for Mohammed å være et godt forbilde for barna sine.  Han peker på at 

foreldrenes holdninger og handlinger ikke bare påvirker barna mens de er små, men at det 

også påvirker barna når de blir større.  Det er hjemmet som er den viktigste arenaen for læring 

av holdninger og moral, og Mohammed vil at barna skal lære at det normale er å være i 

arbeid.  Han vil ikke at barna skal bli sosialklienter når de blir voksne.  Han mener de lærer 

dette best ved at Amina og han jobber og er gode eksempler.  Ali understreker det samme.  

Han mener det er viktig at barna forstår at det normale er å være i arbeid.  Både Mohammed 

og Ali har en forestilling om at foreldrenes yrkestilknytning er avgjørende for at barna skal 

lære at det er viktig å være uavhengige av offentlige instanser, tjene egne penger og ha bedre 

økonomi.  Samtidig ser Ali både positive og negative sider ved at begge ektefeller er i arbeid: 

Det er to ting.  Enten å være sammen med barna og ha dårlig råd eller jobbe og skaffe dem 

det de trenger.  Det positive er at barna får det de trenger, som for eksempel klær og spill.  Vi 
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kan gå tur på byen, og barna får det de trenger.  De vil ha det samme som kameratene sine.  

Den negative siden er at det ikke er nok tid sammen med dem. Jeg liker å sitte med dem, leke 

med dem hele tiden, men det er lite tid til det.  Jeg tror jobb for dem er positivt.  Livet er sånn 

her i Norge.   Jeg vil ikke at barna skal bli arbeidsledige når de blir voksne.  Så det er viktig 

at de forstår at det normale er å være i arbeid. 

Ali fremhever flere ting.  For det første peker han på det positive ved at barna lærer at det 

normale er å jobbe, og at det er viktig at foreldrene kan gi barna det de trenger av materielle 

ting.  For det andre peker han på det negative ved at det ikke er tid til å være sammen med 

dem.  Dette opplever Ali negativt for sin egen del, men det kan også være negativt for barna 

som får mindre kontakt med foreldrene sine.   

På samme måte som Mohammed er Ali opptatt av at barna ikke skal bli arbeidsledige når de 

blir voksne.  Barna skal ikke være late og tro at de kan få penger fra et sted.  Både 

Mohammed og Ali ser ut til å ha en forestilling om medborgerskap der det å jobbe og 

forsørge seg selv er viktig.  Dette gjør dem uavhengige av andre og gir dem bedre økonomi 

slik at de kan forsørge familien og kjøpe det de trenger.  Det økonomiske perspektivet har to 

sider.  For det første er det en subjektiv opplevelse og glede over å være selvhjulpen.  For det 

andre handler det objektivt om å ha mer penger og ha større muligheter for å handle.  Begge 

deler er et gode som de ønsker at barna skal få, men de er først og fremst opptatt av at barna 

får forståelse av den subjektive økonomien fra de er små.  Mohammed og Ali understreker 

plikten til å forsørge seg selv.  De ønsker at barna skal ha arbeid når de blir voksne slik at de 

kan oppleve stolthet over å være selvhjulpne.  De mener barna vil lære dette når foreldrene er 

gode forbilder.  De vil ikke at barna skal bli økonomisk marginaliserte, og gå på 

sosialkontoret for å få penger når de blir voksne.    Halima understreker også at det er viktig å 

arbeide for barnas skyld: 

Barna trenger at foreldrene jobber.  Å hjelpe barna og trygge fremtiden skal bli fint.  At de 

får det de trenger som alle andre.  Barna tenker at det er fint at mamma og pappa jobber.  

Kanskje vi skal gå på byen, og med mamma vi kan kjøpe hva vi vil.  De tenker det.  De tenker 

at jobb er fint.   

Halima er på samme måte som Mohammed og Ali opptatt av økonomi.  Men hun er i 

motsetning til mennene opptatt av den objektive siden ved å få bedre økonomi.  Hun opplever 

at barna synes det er fint at familien får bedre økonomi slik at de kan få det de ønsker seg.  
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Barna ønsker å ha det samme som andre barn og dermed kunne delta i de samme aktiviteter 

som andre.  Dette kan handle både om leker, klær, sportsutstyr etc. og være nødvendig for 

deltakelse i barnehage, skole og fritidsaktiviteter.  Ved å ha tilgang til de samme materielle 

goder som andre, vil de være mindre utsatt for mobbing.  Barns deltakelse på ulike arenaer, 

har mye til felles med deltakerperspektivet i medborgerskap.  Foreldrene ser ut til å ha en 

oppfatning av at barns deltakelse i barnehage, skole og fritidsaktiviteter er nyttig for 

integrering i samfunnet. 

Halima understreker at det er viktig å trygge fremtiden.  Å være yrkesaktiv gir ikke bare bedre 

økonomi i nuet.  Det gir også rettigheter i fremtiden i forhold til sykdom og alderdom, 

rettigheter ved fødsel og gir muligheter for boliglån.  Sosiale rettigheter som sykepenger, 

bedre alderspensjon, fødselspenger og gunstige lånevilkår, får man tilgang til ved visse 

kriterier.  Kriteriene og forpliktelsene handler først og fremst om deltakelse i arbeidslivet.  

Halima viser at hun har innsikt i sammenhengen mellom rettigheter og forpliktelser når hun 

understreker at det er viktig å arbeide for å trygge fremtiden.  Hun vil ikke at barna skal vokse 

opp i fattigdom.  Hun vil gi dem økonomisk trygghet. Hun ser ut til å ha en opplevelse og 

forestilling om at fremtiden for barna blir mer trygg når foreldrene jobber og kan gi dem det 

de trenger.  På den måten får barna bedre levekår og større livssjanser.  Halima, Ali og 

Mohammed har erfart at arbeid har gitt de bedre økonomi, bedre helse, bedre språk og større 

sosialt nettverk.  På denne måten opplever de seg integrert i Norge.  De er opptatt at barna 

skal lære hvordan voksne blir inkludert i samfunnet gjennom deltakelse i arbeidslivet.  De vil 

ikke at barna skal bli marginaliserte og ekskluderte, men ønsker at de skal få et godt liv der de 

blir integrert som deltakere i samfunnet og får del i rettigheter og plikter.  Jeg vil belyse hva 

foreldrene forteller ved å vise til forskning om fattige barn. 

Forskning om fattige barn i Norge viser at barn fra familier med liten inntekt har større sjanser 

for å bli plaget og ertet av medelever(Stefansen 2004:100).  Dette kan ha mange årsaker, men 

en av dem kan nettopp være at de ikke har det samme som andre elever.  Ikke-vestlige 

innvandrere, ikke-yrkesaktive og familier som bor i kommunale boliger, er særlig utsatte 

grupper.    Det er verdt å legge merke til at nesten halvparten av barn med hovedforsørgere fra 

Øst-Euopa/Asia/Afrika/Sør- og Mellom Amerika bor i hushold som har sosialhjelp.  35 % av 

dem er langtidsmottakere av sosialhjelp(Ytrehus 2004:59).    
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Flere forskere viser i tillegg til at unge voksne som har vokst opp med fattigdom, får større 

problemer med yrkesopplæring, arbeidsløshet og ulike former for psykologiske problemer 

(Sandbæk2004:23).  Dette kan også ha sammenheng med at foreldre som ikke er yrkesaktive, 

kan få problemer med foreldreautoriteten, fordi de kan være mindre integrert i det norske 

samfunnet og dermed ha lite kunnskaper om majoritetssamfunnet og handlemuligheter i 

forhold til å være foreldre i et nytt land.  Dette er fenomener som Mohammed og Ali er 

opptatt av når de understreker at det er viktig at foreldrene jobber slik at barna lærer at de skal 

jobbe og forsørge seg selv når de blir voksne. Forskningen viser at barn som vokser opp i 

fattige kår, har dårligere sjanser enn barn som vokser opp i normale kår.  De har større 

sannsynlighet for å mangle sentrale elementer i det vi regner for å være en god oppvekst for 

barn i dagens Norge, for eksempel ved at de opplever at de gjør det dårlig på skolen, mottar 

spesialundervisning, blir plaget og ertet av medelever, ikke deltar i organiserte aktiviteter på 

fritiden og har lite penger til egen disposisjon.  Innenfor lavinntektsgruppen peker barn med 

ikke-vestlig bakgrunn, der ingen av foreldrene er yrkesaktive, seg ut (Sandbæk 2004:159). 

Informantenes forestillinger og erfaringer om hva som kreves for å bli integrert i Norge, 

understreker at det er viktig for barna at foreldrene deltar i arbeidsretta tiltak.  Dette er viktig 

både for at barna skal få gode forbilder for å lære at de skal jobbe og forsørge seg selv når de 

blir store og for at barna ikke skal vokse opp i fattigdom.  Det handler med andre ord om 

subjektiv og objektiv økonomi.  Forskning om fattige barn i Norge understreker det samme og 

viser at fattige barn er mer utsatt for mobbing enn andre barn, og at de i større grad enn andre 

får problemer med psykiske problemer og arbeidsløshet.   

På den negative siden påpeker Ali at det har blitt mindre tid sammen med barna.  Han liker å 

være mer sammen med dem enn det han har anledning til nå.  Dessuten har det ikke bare blitt 

mindre tid til å være sammen med barna.  Det har også blitt mindre tid til å være sammen med 

kona: 

Vi har ikke tid til hverandre og barna. 

Spørsmålet er hva det betyr for barna og for familien i sin helhet.  Barn er forskjellige, og 

konsekvensene av mindre foreldrekontakt, enn det Ali kunne ønske seg sammen med sine 

barn, kan også være forskjellige.  Vi har sett at informantene opplever at det er viktig for 

barna at foreldrene deltar i arbeidsretta tiltak, men at det samtidig er negativt at det blir for lite 

tid å være sammen.  Jeg vil vise til en rapport fra Groruddalen som sier at mødrenes funksjon 
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som hjemmeværende og kulturformidlere er av stor betydning.  Rapporten beskriver 

innvandrerkvinner, men i møte med Mohammed, Ali, Halima og deres familier, vil jeg 

overføre det som vektlegges om mødrenes viktige funksjon, til å gjelde innvandrerforeldre 

mer generelt.  Spørsmålet jeg stiller er om dette er noe vi kan se i materialet fra 

Familieprosjektet i Sagene bydel.   

Rapporten fra Groruddalen fremhever betydning av videreføring av matkultur, morsmål og 

religion, som er viktig for personlig og kollektiv identitet både for voksne og barn.  Hjemmet 

tilrettelegger for en følelse av egenverd og medmenneskelighet delvis uavhengig av 

dominerende sosiale strukturer.  Ved å bevare kulturell mening i historier, mat, sanger og 

gjenstander, blir ens identitet styrket og ens tilhørighet får en positiv betydning.  I møte med 

et samfunn hvor man føler press mot assimilering og hvor en kan oppleve diskriminering på 

grunnlag av ens bakgrunn, er dette viktige verdier((Farstad 2004:67).       

Ali ser at han ønsker å være mer sammen med barna og leke med dem. Dette er viktig både 

for ham og barna.  I samvær og lek med barna er han en viktig kultur- og tradisjonsformidler.  

Tradisjonsformidling har betydning som et viktig bindeledd mellom generasjoner.  Videre 

bidrar tradisjonsformidlingen til at mennesker innen en kulturell kontekst kan gjenkjenne og 

bekrefte hverandre på grunnleggende erfaringer og opplevelser(Schou Wetlesen 2000:14).   

Sara forteller at hun ønsker å jobbe mindre.  Dette kan tyde på at hun ønsker mer tid sammen 

med barna. Samtidig gir hun, sammen med de andre, uttrykk for at det er viktig at begge 

ektefeller jobber og tjener penger.  Kvinnenes rolle som husmødre og kulturformidlere blir 

ikke vektlagt av informantene.  De fremhever i stedet betydningen av at begge ektefeller er i 

arbeid.  Gjennom yrkesdeltakelse blir de gode forbilder for barna, får bedre økonomi og kan 

gi barna det de trenger.  Det er å ved å være yrkesaktive, foreldrene får status som 

medborgere, og kan lære barna å bli det samme. 

Nazreth opplever at hun er alene om ansvar for barn og for å skaffe familien inntekt.  

Samtidig er hun opptatt av at barnet skal ha det bra.  Hun forteller om sine begrensninger i 

forhold til arbeidslivet: 

Problemet er at jeg må ha jobb til kl. 15.00, fordi jeg må ta barn fra barnehage.  Mannen min 

kan ikke passe på ham.  Og barnet må være litt aktivt.  Han har problemer, så nå må jeg gå 
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med han til PP-tjenesten. Så han kan heller ikke bytte barnehage.  Jeg vet å bytte barnehage 

til barnet.  Det er vanskelig. Må være i den barnehagen som kjenner barna og sånn. 

Nazreth sine muligheter i arbeidslivet blir begrenset fordi hun har et barn som må hentes i 

barnehagen kl. 15.00.  Fordi mannen ikke kan passe på barnet mer enn i en kort periode, kan 

hun bare jobbe i den tiden barnet er i barnehage.  Dette burde i utgangspunktet ikke være 

vanskelig, men hun tror ikke at barnet har gått av å bytte barnehage.  Det kan derfor bli 

vanskelig for henne å finne en ny jobb som passer med henting av barn i barnehage.  Det er en 

vanskelig situasjon for hele familien at far har helseproblemer og at mor snart blir 

arbeidsledig.  Familien vil da igjen bli avhengig av sosialhjelp og økonomien vil bli dårligere.   

Dette er en situasjon som også kan få negative følger for barnet på grunn av lite inntekt og 

fars helseproblemer.  Forskning viser at helsesvikt blant lavinntektsforeldrene kan være en 

belastning for barna.  Foreldrenes helsevansker kan gi dem mindre ressurser for foreldrerollen 

– mindre mulighet til å hjelpe med lekser, gi støtte til fritidsaktiviteter og lignende.  Dette 

opplever barn i lavinntektsfamilier relativt hyppigere enn barn i ”vanlige” familier.  Slik kan 

forskjellen i helseplager mellom lavinntektsfamilier og foreldre flest bidra til å forsterke 

vansker i oppvekstmiljøet for barn fra lavinntektsfamilier(Sandbæk 2004:87).   

Forpliktelsene i medborgerskap, om deltakelse i arbeidslivet, ekskluderer ikke bare foreldre 

med helseproblemer, men også barna deres.   Til tross for at Nazreth er yrkesaktiv, er familien 

i en vanskelig situasjon fordi hun har ansvar både for hus, barn og inntekt.  Dette medfører at 

familien har dårlig økonomi, og at Nazreth trolig har mindre tid og overskudd til barnet.  

Historien om Nazreth og hennes familie gir utgangspunkt for å stille spørsmål ved hvorfor 

mennesker med helseplager, som ikke er i stand til å arbeide, blir ekskludert og ikke får 

samme rettigheter og trygghet for fremtiden som de som er friske og yrkesaktive.  Spørsmålet 

er også hvorfor dette skal ekskludere barna.  Spørsmål jeg vil komme tilbake til i kapitlet om 

inklusjon og eksklusjon.     

 

8.2 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS 

Endring av familiemønsteret får betydning for hvordan småbarnsforeldre ordner seg i forhold 

til barnepass.  Spørsmål om hvordan informantene opplever betydningen av barnehageplass er 

derfor sentral i undersøkelsen.   I småbarnsfamilier vil det være behov for barnehageplass når 
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begge ektefeller jobber, og barnehage kan være positivt for barns utvikling.  Halima påpeker 

problemet med at barna ikke har fått barnehageplass: 

Men det er litt slitsomt at de ikke har fått barnehageplass.  De er hos dagmamma, men det er 

ikke så fint for barna.  De vil gjerne ha aktiviteter i en barnehage.  De trenger å være aktive 

og være ute i barnehage. Da kan de lære av andre barn, få gode ideer og se hva andre barn 

gjør. 

Sara er på samme måte som Halima opptatt av at barna skal gå i barnehage og synes det er 

dumt at minstejenta ikke har fått plass: 

Vi har søkt barnehageplass to ganger for minstejenta og fått avslag, men nå håper jeg hun får 

plass.  Hun går i barnepark 3 timer om dagen, men de har ingen utdanning i barneparken, og 

jenta er sjenert overfor andre.  Hun trenger barnehage.  Jeg har snakket med helsestasjonen 

om dette, men de sier hun er helt normal.  Jeg håper hun snart får barnehageplass.  Vi har 

ikke mye inntekt, men vi prøver at eldstejenta går i SFO, så hun kan leke med andre barn og 

bli selvstendig.  Hvis vi jobber begge to, er det lettere å betale for barnehage, og vi får bedre 

råd.  I begynnelsen likte ikke barna at jeg skulle gå på jobb, men nå er de vant med det.  Vi 

har gjort det sånn i tre år.  Hvis ikke jeg er hjemme, så er pappa hjemme, og hvis pappa ikke 

er hjemme, så er jeg hjemme.  Jeg tror det er bra at mamma og pappa jobber. 

Både Sara og Halima er yrkesaktive kvinner som ønsker det beste for barna sine.  Til tross for 

at de mangler barnehageplass, har de funnet praktiske løsninger som har gjort det mulig for 

dem å være yrkesaktive.  Ved hjelp av dagmamma og barnepark, og ved at ektefellene hjelper 

hverandre, får de det til.  Sara og Halima er mest opptatt av at det er barna som trenger 

barnehage og SFO.  De trenger å være aktive, lære av andre og bli selvstendige.  Med 

utgangspunkt i deres egen kultur, som er preget av et kollektivistisk livssyn, der barnets 

samhørighet med familien er det overordnede, er det overraskende at de uttrykker verdier som 

er sammenfattende med et individualistisk livssyn der verdier som selvrealisering, frihet og 

likhet er viktige.   Det er nettopp slike verdier Sara er opptatt av når hun håper barna skal bli 

selvstendige.   

For å kunne forstå Sara og Halima bedre i deres ønske om at barna skal komme i barnehage, 

vil jeg vise til forståelsen av innvandrerfamilier, og at ”innvandrerkulturen” blir påvirket av 

den norske kulturen, og av de muligheter som finnes i det lokale miljøet.  Begge kvinnene har 
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vært i Norge i forholdsvis kort tid, mens mennene har deres har vært flere år i Norge.  

Familiene lever i Norge og blir påvirket av norsk kultur.  I tillegg har familiene hatt kontakt 

med Familieprosjektet, og fått informasjon om muligheter for kvalifisering, rehabilitering og 

yrkesdeltakelse for begge ektefeller.  De har også fått informasjon om barnehagetilbud og 

fordeler ved at barna kommer i barnehage og lærer norsk før skolestart.  Familieprosjektet gir 

heller ikke bare informasjon, men også konkrete tilbud om kvalifisering og rehabilitering 

tilpasset både menn og kvinner.  Ut i fra tanken om at kultur er i endring, og hele tiden 

påvirkes av de muligheter som finnes i det lokale miljøet, er Familieprosjektets vektlegging 

av informasjon og tilrettelagte tilbud, trolig en medvirkende årsak til foreldrenes holdninger 

og ønsker i forhold til barna. Kvinnene er misfornøyd med at det er vanskelig å få 

barnehageplass for barna, og at barnehage er dyrt.  De mener at barna vil ha godt av å være i 

barnehage for å bli aktive og selvstendige barn.  De vil at barna skal lære om det norske 

samfunnet og være aktive deltakere i samfunnet fra de er små. 

Til tross for at norsk politikk har lagt til rette for at kvinner skal være yrkesaktive gjennom 

utvidet fødselspermisjoner, barnehager og skolefritidsordninger, er det fortsatt for få 

barnehageplasser i mange kommuner og bydeler.  Informantene ser ut til å løse dette 

problemet ved at de benytter dagmamma, barnepark og at ektefellene i større grad enn 

tidligere fordeler oppgaver og omsorg for barna.  I utgangspunktet trenger ikke dette være 

negativt, men begge kvinnene utrykker at det ikke er bra for barna at de ikke har fått 

barnehageplass.  Sara har ei jenta som hun forteller er sjenert, og som hun derfor mener 

trenger barnehage, fordi personalet der har utdannelse.  Halima på sin side sier at barna får for 

lite aktivitet hos dagmamma.  De trenger å være sammen med andre barn og lære av dem.  To 

ting ser ut til å være nødvendig for at barna skal komme i barnehage.  For det første at det 

finnes barnehageplasser i nærheten, og det andre at foreldrene er i arbeid og dermed har bedre 

økonomi til å betale barnehageutgifter og samtidig behov for at noen passer barna.  

Datamaterialet viser at foreldrene ønsker at barna skal være aktive, selvstendige og lære av 

andre barn i barnehage og skolefritidsordning.  Det er viktig å understreke at dette ikke 

trenger å være noen motsetning med det å lære barna opp i kultur og tradisjoner fra deres 

opprinnelsesland, men dette vektlegger ikke informantene i denne sammenhengen.  

Foreldrene har vært langtidsmottakere av sosialhjelp og dermed vært økonomisk og sosialt 

marginaliserte.  Dette ønsker de ikke at barna skal bli.  Som yrkesaktive har de fått mindre tid 

sammen med barna, men det ser ut som at samvær og omsorg for barna i større grad enn 
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tidligere blir fordelt mellom ektefellene.  Dette kan bety at barna i flere av familiene har fått 

mer tid sammen med far.  I seg selv kan dette være positivt.  Det ser ut til å foregå en 

fornorskning av familiemønsteret.  I den norske kulturen tilbringer foreldre og barn mindre tid 

sammen enn tidligere. Samtidig finnes det også faktorer som peker i motsatt retning.  

Tidsnyttingsundersøkelser tyder på at foreldre frigjør tid til omsorg og samvær med 

barn(Schou Wetlesen 2000:12).  Det er ikke urimelig at dette er en prioritering som også 

kjennetegner innvandrerfamilier der begge foreldrene jobber.  Datamaterialet understreker at 

innvandrerfamilier prioriterer barna og hva som er best for dem.    

 

8.3 OPPSUMMERING 

I dette kapitlet har vi sett hvilke forestillinger innvandrerforeldre har om hva som virker 

inkluderende eller ekskluderende for barna.  Familiene er ulike og har ulike oppfatninger.  

Flere sier at det er viktig at de jobber og er gode forbilder for barna.  Det er også viktig at de 

kan hjelpe barna og skaffe dem det de trenger.  Av negative ting nevnes det at det blir lite tid 

sammen med barna, og at livet kan være slitsomt.  Flere kvinner opplever det vanskelig at 

barna ikke får barnehageplass.  Barna trenger å være i barnehage for å lære å være sammen 

med andre barn og bli selvstendige.   

Analysen viser at innvandrerforeldre ønsker at de selv og deres barn skal være deltakere i 

samfunnet.  Gjennom arbeidsretta tiltak har de blitt uavhengige av sosialhjelp, har bedre 

økonomi, kan kjøpe det de trenger og får trygghet for fremtiden.  De sier de vil være gode 

forbilder slik at barna lærer at det normale er å arbeide og forsørge seg selv.  De gir også 

uttrykk for at det er viktig å ha økonomisk mulighet til å ha barna i barnehage og 

skolefritidsordning.  På den måten opplever de at barna kan lære av andre barn og bli 

selvstendige.   Det kan se ut som informantene har en forestilling om hva som inkluderer for 

deltakelse i samfunnet.  I deres forestillinger om hva som inkluderer er deltakelse på ulike 

arenaer sentralt.  Dette gjelder deltakelse i barnehage og skolefritidsordning for barna og i 

arbeidsretta tiltak og arbeid for voksne.   

Analysen viser at familier der bare en av ektefellene har inntekt, opplever at de har dårlig 

økonomi.  Det har vært poengtert at det er et alvorlig sosialt problem at barn vokser opp i 

familier med svært lav økonomisk velferd.  Eksistensen av lav inntekt eller dårlige 
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økonomiske levekår i barnefamilier, bryter med prinsippet om sjanselikhet og universalisme.  

I analysen har vi sett flere eksempler på familier som opplever at manglede arbeidstilknytning 

og dårlig økonomi kan ekskludere for deltakelse og medborgerskap.  Innvandrerforeldre 

opplever at dette også kan virke ekskluderende for barna, fordi de får mindre muligheter til å 

få det samme som andre barn, og at de ikke vil lære at det normale er å arbeide og forsørge 

seg selv.       
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9. BEGRENSNINGER OG MULIGHETER  

Informantene gir uttrykk for både positive og negative opplevelser ved deltakelse i 

arbeidsretta tiltak.  Dette har blitt påpekt underveis i analysen.  I dette kapitlet vil jeg gå 

nærmere inn på hvilke opplevelser informantene har av begrensninger og muligheter.  Jeg vil 

først ta utgangspunkt i hva Hussein forteller.  Andre temaer er begrensninger på 

arbeidsplassen, press og tvang, forventninger og håp som ikke blir innfridd og universelle og 

tilpassede tiltak.   

 

9.1 HUSSEINS FORTELLING 

Hussein er et eksempel på den kritikk som ofte blir rettet mot arbeidsretta tiltak og mot 

begrensninger i arbeidslinja: 

Jeg var på et møte på Utviklingssenteret, men de skjønner ingenting.  Jeg skal fortelle deg en 

ting.  Jeg ba de snakke med legen min, men de sa at det er du som bestemmer.  Hva skal jeg 

bestemme?  Når en sier, vær så snill og ringe og snakke med legen, så kan de ringe og 

kontakte meg etterpå, da.  Nei, vil de passe på meg?  Jeg bare gikk min vei.   Jeg har deltatt 

flere ganger i etatene, men det hjelper ikke det.  Jeg har selv funnet jobb.  De er ikke her for å 

finne en jobb til deg.  Det er bare rør, vet du.  Du må finne jobb til deg sjøl.  Det er tilbudene 

fra dem.  Alle blir utnyttet, vet du.  Det er det som er i Norge.  Det er bare 3 måneder, ikke 

sant.  Du får ikke fast jobb, vet du.  Også jeg som har jobbet så mange år.  Når jeg har jobbet 

i tre måneder, så sier de til deg, nei, vi trenger ikke deg.  Du får ikke fast jobb.  Det er slik det 

er.    Det er sånn systemet er, vet du.  Det er ikke deres skyld, ikke sant.  Det er hele 

byråkratiet som er sånn, vet du.  Det er så mange arbeidsløse folk.  De kan ta hvem de vil.  

Det er helt håpløst.  Det er ikke nok jobber.  Du må ha både det ene og det andre.  Hvis du 

sier du ikke gidder å jobbe gjennom Utviklingssenteret, får du ikke sosialhjelp.  Så de tvinger 

deg.  Det er ikke spørsmål om du klarer den jobben eller ikke.  De lurer deg på den måten, 

ikke sant.  Det er ikke så demokratisk.  Du kan ikke ta det du vil.  De sier: ”Du må gjøre det!”  

Jeg skjønner dette kravet også.  Men de tvinger deg.  Hvis Utviklingssenteret sier at du må gå 

og ta den jobben, du må det.  Hvis ikke stopper pengene.  Du får ikke fem øre.  Det er galt at 

de tvinger deg.  Du får de jobbene som ingen andre vil ha.  Det er vaskejobb, gamlejobb, 

barnehage og vikar.  De ser ikke kvaliteten på folka på Utviklingssenteret, hva de er flinke til, 

ikke sant.  De ser ikke det de som jobber der.  



 65 

Hussein peker på flere interessante fenomener.                

For det første kritiserer han at folk blir utnyttet når de er på tiltak og ikke får fast jobb etterpå.  

For det andre kritiserer han bruk av tvang.  For det tredje kritiserer han byråkratiet og etatene 

som ikke gjør jobben sin.  For det fjerde kritiserer han Utviklingssenteret fordi de ikke ser 

ressursene i folka.  Hans fortelling sier noe om hans opplevelser av inklusjon og eksklusjon.  

For å belyse disse fenomenene vil jeg se på muligheter som tiltaksarbeid gir, forholdene på 

arbeidsmarkedet, bruk av press og tvang, forventninger og håp som ikke blir innfridd og 

universelle og tilpassede tiltak. 

 

9.2 TILTAKSARBEID OG BEGRENSNINGER PÅ ARBEIDSMARKEDET 

Arbeidsretta tiltak har som målsetting at deltakere på kort eller lang sikt skal få ordinært 

arbeid eller trygd.  Gjennom tiltaksarbeid har informantene opplevd integrasjon ved at 

mulighetene for å få arbeid blir større fordi de har fått større språkkunnskaper, kunnskaper om 

bestemte yrker og referanser.  Hussein forteller derimot om eksklusjon når han peker på at 

folk blir utnyttet når de er på tiltak.  Utviklingssenteret benytter praksisplasser for å gi folk 

arbeidspraksis, opplæring og for at brukerne skal få en referanse de kan benytte når de søker 

jobb videre.  I tillegg er det ofte et ønske om at det skal være mulig å få jobb etter en periode i 

praksis.  Spørsmålet er hvilke forhold på arbeidsmarkedet som kan gjøre det vanskelig å få 

jobb.   

Det er flere faktorer som spiller inn på muligheten for å få jobb etter en periode på tiltak.  For 

det første må klienten gjøre en god jobb og være godt likt.  For det andre må det være en ledig 

stilling eller et vikariat.  Hvert arbeidssted står fritt til å ansette hvem de vil når de selv ønsker 

det.  Hussein påpeker at det er for få jobber på arbeidsmarkedet.  Det er alt for mange 

arbeidsledige, og kravene i arbeidslivet er store.  Til tross for at Norge i internasjonal 

sammenheng har få arbeidsledige, er det en sannhet at det er mange som ønsker å jobbe som 

allikevel er arbeidsledige.  Særlig utsatt er innvandrere som ofte må ta de jobbene som ingen 

andre vil ha.  I følge opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå 4. kvartal 2005 var den registrerte 

arbeidsledigheten blant innvandrere 8,4 prosent.  Dette utgjør 14.200 personer.  Innvandrere 

er i denne sammenhengen første generasjons innvandrere.  I befolkningen ellers var den 2.6 

prosent.  Innvandrere har følgelig en ledighetsprosent som er tre ganger så høy som 
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nordmenn.  Blant enkelte ikke-vestlige innvandrergrupper er forskjellene enda større.  

Innvandrere fra Afrika har en ledighetsprosent på 16,7 prosent, mens innvandrere fra Asia har 

en ledighetsprosent på 11 prosent og innvandrere fra Øst-Europa en ledighetsprosent på 11 

prosent (www.ssb.no/emner/0603/innvarbl).  I tillegg må en regne med et betydelig mørketall 

fordi mange sosialklienter ikke registrerer seg arbeidsledige.  Tallene viser at 

førstegenerasjons innvandrere er mer utsatt for eksklusjon på arbeidsmarkedet enn resten av 

befolkningen.  

Situasjonen var annerledes da Hussein kom til Norge for 20 år siden.  Til tross for at Norge i 

internasjonal sammenheng har lav arbeidsledighet, er det ikke jobb for alle.  Kravene og 

effektiviteten i arbeidslivet er stort og utestenger mange grupper fra arbeidsdeltakelse.  

Dagens situasjon på arbeidsmarkedet er vanskelig å gjøre noe med i møte med Hussein.  Det 

er ytre forhold som ikke kan løses der og da.   Hussein har levd mange år i Norge og kjenner 

godt til det norske samfunnet.  Han påpeker flere ting han opplever kritikkverdig og 

vanskelig.  Et interessant fenomen er bruken av praksisplasser og tiltaksarbeid.  Han påpeker 

at arbeidsgivere kan utnytte systemet.  De kan stadig benytte folk på tiltak i stedet for å 

ansette noen fast.     

Husseins kritikk i forhold til mulighetene for å få fast jobb, har sammenheng med forhold på 

arbeidsmarkedet.  Arbeidsmarkedet etterspør fleksible arbeidstakere, som ikke nødvendigvis 

får fast ansettelse.  Dette gjelder ikke bare langtidsledige og innvandrere, men er et 

kjennetegn på arbeidsmarkedet i dagens samfunn. Hussein kritiserer også arbeidsetaten og 

sosialtjenesten, og mener de ikke gjør jobben sin.  Han har ikke fått den hjelpen han trengte, 

og mener de burde hjulpet han til å få en fast jobb før han ble syk.  Hans kritikk ser ut til å ha 

sammenheng med at det er for lite samarbeid mellom ulike etater, og at han derfor har 

opplevd seg som en kasteball.  Selv sier han at det er byråkratiet som er skyld i mye av dette.  

Hans kritikk må også forstås ut fra hvilke muligheter aetat og Utviklingssenteret har.  

Virkemidlene er å gi kurs og praksis/tiltak samt oppfølging individuelt eller i grupper, 

samtidig som brukeren blir oppfordret til å finne jobb eller praksisplass selv.  Hussein 

forteller at han selv har funnet jobb, men er misfornøyd fordi ingen skaffet han fast jobb.  

Hvem som får fast ansettelse er derimot opp til arbeidsgiver å bestemme, og har sammenheng 

med hvordan vedkommende har fungert i tiltaksarbeid eller i et engasjement.  På den andre 

siden er det ikke sikkert Hussein fikk tilstrekkelig oppfølging da han var på tiltak.     
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 9.3 PRESS OG TVANG   

Flere av informantene forteller at de har opplevd press og tvang i arbeidsretta tiltak.  I ettertid 

har de ulike opplevelser av dette fordi det har ført til ulike resultat.  Jeg vil se nærmere på hva 

informantene forteller om press og tvang og samtidig stille spørsmål ved hva dette har å gjøre 

med medborgerskap. 

Ali forteller at han hadde planer om å gå på flere norskkurs, for på den måten å få større 

mulighet til å få en god jobb.  Dette fikk han derimot ikke lov til fordi sosialtjenesten mente 

han burde begynne å jobbe så snart som mulig.  Han måtte derfor begynne på norskkurs med 

praksis. Dette gjorde han først sint, og han forteller at han kranglet med kursleder. I ettertid er 

han derimot glad for at han ble dyttet fremover.  Han mener litt press er bra: 

Først var jeg litt sint.  Så begynte jeg på kurs, og det viste seg at det var store muligheter for 

meg å få jobb.   Amo-kurset dyttet meg oppover.  Jeg trengte det!  Det var veldig bra!  

Kursleder jobbet veldig bra!  Litt press er veldig bra!  Kursleder presset meg, snakket og 

fulgte meg opp hver dag.  Men det tar tid, og noen ganger kranglet vi. Jeg vil anbefale andre 

som ikke har jobb, å få kontakt med Utviklingssenteret. 

Ali og Hussein har helt forskjellige opplevelser av at Utviklingssenteret har stilt krav og 

presset dem.  Hussein beskriver det som krenkende, nedverdigende og ekskluderende.   Ali 

har en helt annen forståelse av å ha blitt presset.  Han opplever at han er inkludert i samfunnet 

ved at han har fått bedre norskkunnskaper og er deltaker i arbeidslivet.  Han forteller at 

presset var nødvendig for at han skulle bli deltaker på arbeidsmarkedet og på den måten bli 

integrert i samfunnet.  Han er stolt når han forteller om arbeidsoppgavene han har på 

institusjonen.  At han får brukt sin kompetanse, ser ut til å gi han verdighet.  På den måten 

opplever han seg som deltaker og medborger i samfunnet der hans evner blir satt pris på i 

arbeidslivet.  Han mener at det nettopp var presset som var avgjørende for at han har kommet 

dit han er i dag.  Dette bidrog både til at han lærte å prate norsk, fikk kontakt med forskjellige 

folk og fikk jobb.  Dette har betydd mye for han, og han anbefaler derfor andre å ta kontakt 

med Utviklingssenteret.   

At Hussein opplevde presset og tvangen krenkende, kan forstås ut fra hans opplevelse av at 

arbeidsretta tiltak utnytter folk og ikke er til hjelp.  Hans utsagn om at ”Utviklingssenteret 

ikke ser ressursene i folka” kan forstås i denne sammenhengen.  Dette gir oss forståelse av at 
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han opplever arbeidsretta tiltak som ekskluderende og begrensende.   Han opplever seg som 

ekskludert uten rettigheter og uten deltakelse i samfunnet.  Han fikk ikke fast jobb etter å ha 

deltatt i tiltaksarbeid og jobbet bare sporadisk før han ble syk.  Han har fått avslag på 

rehabiliteringspenger og har ingen sosiale rettigheter ettersom Nazreth jobber og forsørger 

familien. Hussein og Ali viser at bruk av press og tvang i arbeidsretta tiltak kan oppleves både 

ekskluderende og inkluderende.    

Forståelsen av hva som virker inkluderende og hva som virker ekskluderende er sentralt i 

medborgerskap.  Medborgerskap innebærer både rettigheter og plikter.  I forståelsen av hva 

som inkluderer og dermed gir rettigheter, er det viktig å forstå hva forpliktelsene innebærer.  

Kravet om å forsørge seg selv og sin familie gjennom arbeid og delta i arbeidsretta tiltak er 

sentralt i teorier om medborgerskap.  Arbeid blir sett på som den beste form for velferd, og 

arbeidsledige skal få hjelp til å komme i arbeid ved å delta i arbeidsretta tiltak.  Dette er 

derimot ikke bare en rettighet, men også en plikt i tanker om medborgerskap(Dwyer 

2004:118).  Dette samsvarer med pisken i arbeidslinja, som fremhever vilkår ved ytelser, og 

som gjør det mulig å nekte klienter grunnleggende midler til livsopphold.  Klarest blir den 

uttrykt i vilkåret i Lov om sosiale tjenester som gir kommunene adgang til å kreve at 

sosialhjelpsmottakere skal utføre arbeidsoppgaver som motstykke for den økonomiske 

hjelpen (Kildal 98:20).     

Ut i fra dette ser vi at Hussein og Ali og deres erfaringer med press og tvang i arbeidsretta 

tiltak har sammenheng med nyere tanker i medborgerskap.  Deres ulike erfaringer av 

arbeidsretta tiltak, gir bakgrunn for å stille spørsmål ved hva som inkluderer og ekskluderer 

for medborgerskap og hvordan universelle og tilpassede tiltak praktiseres.  For hvor mange 

langtidsledige og/eller syke kan egentlig komme i ordinært arbeid?  Kravene i arbeidslivet blir 

stadig større og gir liten mulighet for de som ikke fungerer optimalt.  Hussein gir uttrykk for 

dette når han klager over at det har blitt så vanskelig å få jobb. 

Ut fra Husseins fortelling ser vi at press og tvang kan ha negative konsekvenser for de med 

helseplager, forsterker deres vanskelige livssituasjon, deres utilstrekkelighet og mangel på 

verdighet.  Pliktene om å delta i arbeidsretta tiltak, er en påminnelse om at de ikke strekker til.  

Men er dette rettferdig når årsaken til at de ikke er i arbeid er helseplager?  De negative 

konsekvensene rammer ikke bare den enkelte, men også resten av familien.                  
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 9.4 FORVENTNINGER OG HÅP SOM IKKE BLIR INNFRIDD  

Sinne er en opplevelse som både Hussein og Ali forteller om.  I tillegg forteller Yohannes om 

sine opplevelser fra en arbeidsmarkedsbedrift der han hadde vært i over tre år.  De hadde lovet 

å gi han fast ansettelse eller finne en annen jobb til ham, men ingen av delene skjedde.  

Yohannes ble derfor både skuffet, lei seg og sint.  Dette forklarer også hvorfor han ble sint.  

Det var en reaksjon på at han hadde blitt skuffet og lei seg.  Igjen ser vi hvordan arbeidsretta 

tiltak oppleves negativt når resultatene uteblir.  Dette samsvarer med undersøkelser fra 

Sverige som viser at aktiviseringspolitikk kan være negativt hvis det ikke fører til bedre 

kvalifikasjoner og bedre levekår(Hedblom 2004:181-182).  Ut fra datamaterialet i denne 

undersøkelsen vil jeg spørre hva som skjer når forventninger og håp ikke blir innfridd.   

Yakob var på en grafisk avdeling på en arbeidsmarkedsbedrift.  Ettersom han har utdannelse 

som grafiker fra sitt hjemland, passet dette fint.  Han forteller derimot at avdelingen måtte 

flytte til en annen bygning der arbeidsforholdene var dårlige: 

Det var veldig dårlig sted i en kjeller uten ventilasjon.  En dag jeg jobbet på en maskin og 

skar meg.  Etter operasjonen var jeg sykmeldt 3 eller 4 måneder.  Så kom jeg tilbake til 

firmaet og startet samme sted på samme maskin.  Det var veldig, veldig vanskelig, men hva 

skal jeg gjøre.  Jeg jobbet der, og det var ingen problemer.  Etter 6 måneder ble jeg skadet på 

giftmaterialer.  Jeg fikk veldig sterke hodesmerter og kom på sykehuset. 

Yakob forteller videre at han ble sykmeldt i 1 år.  Seinere måtte han slutte på 

arbeidsmarkedsbedriften, fordi han ikke hadde kontrakt lenger.  Han forteller at han ikke er 

flink i norsk og derfor gjorde en feil ved utfylling av et skjema.  Han var ikke frisk på det 

tidspunktet, men fikk ingen oppfølging eller økonomiske ytelser etter at sykepengene 

opphørte.  Etter 1 år uten sykepenger eller andre ytelser, fikk han hjelp til å søke attføring.  

Dette har han i dag og er tilknyttet en annen arbeidsmarkedsbedrift i forbindelse med 

jobbsøking.   

Yakob forteller om kritikkverdige forhold knyttet til arbeidsretta tiltak.  For det første er det 

uakseptabelt med dårlige arbeidsforhold i en arbeidsmarkedsbedrift.  Arbeidsretta tiltak har 

som mål å hjelpe personer nærmere arbeidslivet.  Det motsatte skjer hvis ikke bedriftene er 

opptatt av å forebygge yrkesskader.  Bedriften flyttet grafisk avdeling til et dårligere sted og 

hadde antagelig ingen bedre løsninger.  Spørsmålet er om det hadde vært bedre å stenge 

avdelingen ettersom den både var preget av dårlig ventilasjon og bruk av giftmaterialer.  En 
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annen ting er at Yakob fikk liten oppfølging da han var sykmeldt.  På grunn av svake 

norskkunnskaper trengte han informasjon om hvilke muligheter og rettigheter han hadde og 

dessuten praktisk hjelp til å fylle ut skjemaer.  Det kan virke som han ikke fikk noen av 

delene.  For han og familien ble det ei vanskelig tid etter at sykepengene opphørte og frem til 

han fikk attføring. 

Nazreth har også kritiske synspunkter i forhold til arbeidsretta tiltak.  Hun er først og fremst 

fortvilet fordi hun snart mister jobben og må gå tilbake til sosialkontoret.  Hun vil ikke være 

fattig.  Hun vil jobbe og tjene penger, men vil ha en jobb hun trives med der hun kan bruke 

sine ressurser og evner.  Hun mener etatene kunne hjulpet henne slik at hun kan fortsette i 

jobben hun har nå: 

Jeg er ung!  Jeg vil ha penger!  Jeg trenger jobb! Alt går bra når man har jobb.  Da har man 

muligheter for alt, men jeg har vært i Norge i snart 6 år og ingenting.  Bare levd på 

sosialhjelp, og 6 måneder jeg har fått lønn.  Denne lønnen har også gått.  Så jeg har 

ingenting igjen.   Se, nå skal alle reise på ferie i påsken, men jeg kan ikke.  Jeg kan ikke ut i 

byen fordi jeg ikke har penger.  Jeg må tenke hva skal jeg spise eller jeg blir syk så jeg må 

betale.  Så jeg må passe, passe på pengene.  Det er ikke derfor jeg har kommet til Norge.  Alt 

går bra når man har jobb.  Da har man muligheter til alt.  Man kan planlegge livet sitt for 

eksempel.  Du kan planlegge for eksempel å reise og kjøpe noen ting.  Når man er i jobb, så 

går livet veldig bra.  Jeg kom til Norge for å jobbe og ha et bedre liv, men det er bedre å leve 

i mitt hjemland.  Så nå må jeg igjen leve av fem tusen, og jeg må søke på sosial.  Jeg vil ikke 

gå og søke på sosial.  Jeg har ikke søkt på mitt hjemland på sosial, så jeg vil ikke søke her 

også.  Nei, jeg går ikke!  Jeg vil ha en lønn som de kan finne til meg en jobb.  Så nå, de som 

har vår sak i sosial og på trygdekontoret skulle se på saken så de kunne betale meg så jeg kan 

bli der på jobb.  Men nei, ingen gjør noe.  Så må man kanskje ta jobber man ikke ønsker seg.  

Om du klarer denne jobben eller ikke, må du ta den.  De må ta folka og meg som de er!  Så 

jeg skal ødelegge meg på en jobb jeg liker ikke.  Jeg kan for eksempel ikke jobbe med gamle.  

Jeg hadde min mormor jeg passet på i 20 år, så jeg klarer ikke mer den jobben.  Så hvis jeg 

må ta denne jobben, så ferdig med meg. 

Nazreth er fortvilet fordi hun snart mister jobben og beskriver hvordan det er å leve i 

fattigdom.  Som de andre informantene, ser hun sammenheng mellom arbeid og økonomi og 

er først og fremst sint fordi det er så vanskelig å få en fast jobb som passer for henne.  Hun 
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mener de offentlige etatene bør gi henne lønn slik at hun kan fortsette i jobben.  Hun vil jobbe 

og greie seg selv og ikke være avhengig av sosialkontoret.  

Yohannes, Yakob og Nazreth forteller alle om kritikkverdige forhold i forbindelse med 

arbeidsretta tiltak.  Men deres kritikk handler ikke om press og tvang.  Det handler mer om 

begrensninger og manglende muligheter i arbeidsretta tiltak og i arbeidsmarkedet.  Hvordan 

deres håp og forventninger, som ikke blir innfridd, henger sammen med medborgerskap vil 

jeg utdype i neste kapittel om universelle og tilpassede tiltak. 

 

 9.5 UNIVERSELLE OG TILPASSEDE TILTAK 

Informantene uttrykker begrensninger og muligheter på forskjellige måter.   Jeg vil i dette 

kapitlet se nærmere på hvordan dette kan forstås i lys av universelle og tilpassede tiltak.  

Dette er prinsipper som er sentrale i nyere tanker om medborgerskap, samtidig som de kan 

utdype informantenes opplevelser av begrensninger og muligheter. 

I møte med Hussein ser vi at han er kritisk til måten tiltakskonsulenten møtte han på.  Han 

opplevde at tiltakskonsulenten ikke hørte på han og ikke tok han på alvor.  Hussein kritiserer 

Utviklingssenteret fordi de skal bestemme over folk og ikke ser ressursene i den enkelte: 

Når en sier, vær så snill å ringe og snakke med den legen, så kan du ringe og kontakte meg 

etterpå, da.  Nei, vil du passe på meg?  Nei, du skal bestemme, og nei.  Frem og tilbake og 

sånne ting.  Jeg bare gikk min vei.  De skjønner ingenting, og ser ikke kvaliteten i folka på 

Utviklingssenteret, hva de er flinke til.  De ser ikke det de som jobber der. Jeg skjønner denne 

kraven også, hva de krever, vet du.  Men de tvinger deg.  Hvis de sier du må gå og ta den 

jobben.  Du må det!  Hvis ikke stopper pengene!  Du får ikke fem øre!  Det er galt at de 

tvinger deg, ikke sant.  De jobbene som ikke andre vil ta.  De går til Utviklingssenteret, og de 

sender deg ditt og datt. 

Hussein uttrykker frustrasjon over at det blir brukt tvang på Utviklingssenteret.  Samtidig sier 

han at han forstår kravene, men at det er feil at de blir tvunget til å ta de jobbene ingen andre 

vil ha, vikarjobber og dessuten praksisplasser.  Dette er midlertidige arbeidsplasser og 

arbeidsretta tiltak som verken gir Hussein verdighet eller trygghet for fremtiden. Husseins 

kritiserer bruk av tvang, men mest måten han ble møtt på.  Han kritiserer at tiltakskonsulenten 
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ikke hører på det han hadde å si, at Utviklingssenteret ikke ser ressursene i folka, og at det er 

få valgmuligheter i forhold til hvilke jobb det er mulig å få gjennom Utviklingssenteret.   

Husseins kritikk handler med andre ord om universelle lover og regler der bruk av vilkår er 

lovhjemlet i Lov om sosial omsorg.  Men det handler mest om begrensninger i møte med 

tiltakskonsulenten.  Det er i relasjonen mellom klient og tiltakskonsulent individuelle og 

tilpassede tiltak skal settes i verk.  Hussein gir utrykk for at tiltakene ikke tar hensyn til 

individets ressurser.  Hans kritikk handler derfor ikke først og fremst om universelle lover og 

rammer, men om hvordan de blir praktisert og brukt i det konkrete møte mellom klient og 

tiltakskonsulent.  En relasjon som bør preges av at muligheter og begrensninger blir 

konkretisert og tilpasset den enkelte. 

Universelle og tilpassede tiltak er sentrale i Husseins kritikk, og det er prinsipper som er 

sentrale i yrkesetiske retningslinjer.  Spørsmålet om hva som er etisk forpliktende kan ikke 

lenger besvares en gang for alle.  Det er i selve møtet mellom profesjonell og klient de 

konkrete, tilpassede og etiske avgjørelsene tas som får konsekvenser for den enkelte klient og 

familie(Wyller 2004:6).  Vektleggingen av både universelle og tilpassede tiltak kjennetegner 

også teorier i medborgerskap.  Utviklingen har gått i retning fra ensidig vektlegging av 

universelle rettigheter og forpliktelser til økt vektlegging av relasjonen mellom profesjonell 

og klient.  Individuelle tilpassede tiltak får dermed en sentral plass.  Vi ser derfor at Husseins 

kritikk av hvordan han ble møtt av tiltakskonsulent, handler om medborgerskap både i forhold 

til rettigheter, der han ikke fikk tilpassede tilrettelagte tilbud som han ønsket, og om 

forpliktelser, der det ble satt vilkår om å delta i arbeidsretta tiltak.  For ytterligere å belyse 

prinsippene om universelle og tilpassede tiltak, vil jeg illustrere dette i en modell (Wyller 

2004:5): 

 



 73 

Kontekst 1 betegner rammene vi må forholde oss til.  Det er lover og retningslinjer og 

forventninger, krav fra samfunnet, forhold på arbeidsmarkedet, kultur og religion (Wyller 

2004:5).  I Familieprosjektet er det både muligheter og begrensninger i forhold til arbeidsretta 

tiltak.  Begrensningene handler om at det i vedtak om økonomisk sosialhjelp kan fastsettes 

vilkår for sosialhjelp ut fra klientens ressurser og ønsker og Utviklingssenterets tilbud.  

Familieprosjektet er kjennetegnet med både universelle og tilpassede muligheter og 

begrensninger. I hvilken grad og på hvilken måte muligheter og rettigheter blir tilpasset den 

enkelte familie, avgjøres i den konkrete relasjonen mellom klienten og tiltakskonsulenten 

(kontekst 2) og påvirkes av tiltakskonsulentens personlige ressurser og yrkesetiske 

retningslinjer (nivå 3).   

I yrkesetiske retningslinjer er verdier som autonomi, rettigheter, universalisme og 

medvirkning sentralt.  I Familieprosjektet er det lagt vekt på at individuelle behov skal være 

utslagsgivende for hvilke tiltak som brukes.  Det vil si at tilpassede tiltak er sentralt i 

prosjektet.  Strategien i arbeidet handler om myndiggjøring eller ”empowerment”.  Dette 

betyr at tilpassede og individuelle behov og ønsker er sentrale verdier i arbeidet.  Klientene 

skal få informasjon slik at de kan bli i stand til å ta avgjørelser som gagner dem på kort eller 

lang sikt.  Dette samsvarer med yrkesetiske retningslinjer, som ikke bare er opptatt av 

autonomi, universalisme og selvbestemmelse, men som også vektlegger betydningen av selve 

den praktiske situasjonen og forpliktelsen som ligger i relasjonen mellom klienten og den 

Kontekst 1: 
Historisk, sosial, religiøs og kulturell omverden  

Kontekst 2: 
Konkret arbeidssituasjon 

Kontekst 3: 
Individuell 

dømmekraft 
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profesjonelle.  De ulike nivåene er viktig å skille fordi det da er mulig å utdype forståelsen av 

informantenes opplevelser av arbeidsretta tiltak. 

Møtet mellom Hussein og tiltakskonsulent i kontekst 2 var ikke preget av sosialfaglige verdier 

og kunnskaper, verken av yrkesetiske retningslinjer eller Familieprosjektets verdier og 

metoder.  Forholdet var ikke preget av likeverd og tillitt, og tilbudene ble ikke tilrettelagte ut 

fra individuelle behov.  I relasjonen med Hussein var tiltakskonsulenten mer opptatt av at 

Hussein skulle komme i arbeid så fort som mulig, enn å gi han et tilpasset tilbud og 

oppfølging ut fra hans behov og muligheter.   

I forhold til kritikk for manglende valgmuligheter angående jobbtilbud, kan dette ha 

sammenheng med både begrensninger tiltakskonsulenten gav Hussein, men også 

begrensninger ufaglærte har i arbeidsmarkedet.  Dette er i tilfelle kritikk som hører til i 

begrensninger på nivå 1.  Husseins beskrivelse av møtet med Utviklingssenteret kan på flere 

måter forstås på dette nivået.  Forståelsen vil bli mer nyansert ved å se på nivåene hver for 

seg.  Nivå 1 er bl.a. preget av byråkratiet og lover og regler i trygdeetaten, arbeidsetaten og i 

sosialtjenesten.  Bruk av tvang i sosialtjenesten er for eksempel lovhjemlet i Lov om sosiale 

tjenester paragraf 5-3: ”Alle andre muligheter skal prøves før sosialhjelp gis.”  Andre 

muligheter er for eksempel muligheten for å få arbeid, motta trygdeytelser etc. 

Det kan virke som Hussein er klar over dette, og på sett og vis godtar at det er slik.  Det han 

synes er mest ekskluderende er at de ikke får mulighet til å velge de jobbene som passer for 

den enkelte.  Det kan bety at det ikke er bruk av vilkår som er det verste, men måten det blir 

praktisert på.  I følge Familieprosjektet skal handlingsplanen så langt det er mulig samsvare 

med klientens ønsker.  Hussein forteller derimot om begrensninger i hvilke arbeidsretta tiltak 

som blir tilbudt.  Dette kan ha sammenheng med få valgmuligheter på Utviklingssenteret og i 

arbeidsmarkedet, men også at relasjonen med tiltakskonsulent ikke gav rom for å finne et 

tilpasset tilbud.  Hussein kritiserer fenomener, som han opplever ekskluderende, på ulike 

nivåer.  Det er ikke tvil om at mye av kritikken er berettiget, og viser at praksis ikke alltid 

stemmer overens med intensjoner i Familieprosjektet om å møte klienter med både universelle 

og tilrettelagte tilbud og rettigheter.  Men det er også kritikk av forhold på nivå 1, som 

beskriver muligheter og begrensninger i samfunnet, vi omgir oss med.  Det er begrensninger 

som ligger utenfor Familieprosjektet, utenfor handlingsrommet i møtet mellom Hussein og 

tiltakskonsulent.   
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Begrensningene Yohannes opplevde i arbeidsmarkedsbedriften kan også forstås ut fra 

universelle og tilpassede tiltak på ulike nivåer.    

Det er klare begrensninger i hvor lenge en person kan jobbe i en arbeidsmarkedsbedrift. 

Universelle rettigheter og begrensninger har klare regler i forhold til dette.  I relasjonen 

mellom Yohannes og den profesjonelle fikk ikke Yohannes den hjelpen han trengte.  Han 

hadde ikke forstått rammene i arbeidsmarkedsbedriften, og reagerte derfor med sinne, fordi 

forventningene om å få fast jobb ikke ble innfridd.    Han hadde hatt håp om å bli integrert 

som fast ansatt, men opplevde i stedet utestengning og eksklusjon. 

Yohannes ble derimot ikke handlingslammet.  Han oppsøkte både arbeidsformidlingen og 

Familieprosjektet for å få hjelp.  En tiltakskonsulent som kjente bakgrunnen hans fra flere år 

tilbake, tok affære for å finne en løsning.  I møte med Familieprosjektet var det fortsatt de 

samme begrensningene og rammene.  Men Yohannes opplevde å bli forstått og akseptert i 

dette møtet.  Det gav grunnlag for at han ble åpen for nye løsninger innenfor rammene av det 

mulige og gav han opplevelse av fortsatt å være inkludert i samfunnet. 

Det var ikke tilstrekkelig å møte Yohannes utelukkende med universelle rettigheter og 

begrensninger.   I relasjonen mellom Yohannes og tiltakskonsulent ble muligheter og 

begrensninger forklart og tilrettelagt, slik at resultatet ble en løsning som alle parter kunne 

akseptere og være fornøyd med.  Til tross for at begrensningene i arbeidsmarkedsbedriften var 

de samme, opplevde Yohannes å gå fra sinne og frustrasjon til samarbeid og deltakelse.  

Fortellingen om Yohannes viser hvor viktig relasjonen mellom profesjonell og klient er for å 

gi klienter opplevelse av inklusjon og medborgerskap.  Hans opplevelse av verdighet og 

deltakelse ble positivt endret da han opplevde å bli forstått og akseptert.  Resultatet var at han 

begynte på arbeid med bistand og er lovet ordinær jobb i neste måned.  Han uttrykker glede 

over situasjonen som har gitt han verdighet og stolthet: 

De har sagt til meg at jeg senest 1.mars skal bli fast ansatt som vikar.  Jeg er glad og fornøyd 

og håper at jeg kan forsørge familien, og jeg bli uavhengig av sosialstøtte.  Vi får ikke det nå.         

Yakob forteller også at han har vært på en arbeidsmarkedsbedrift.  En arbeidsmarkedsbedrift 

med dårlige arbeidsforhold som forårsaket at han ble skadet.  Dette er en kritikk som vi kan 

forstå ut fra flere nivåer.  Ut fra muligheter og begrensninger i samfunnet (nivå 1), er det 

begrensninger og rammer arbeidsmarkedsbedriften hadde da de måtte flytte avdelingen til et 
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dårligere lokale.  Vi kan også si at det er svakheter i systemet, som ekskluderer mennesker, 

fordi de har manglende rutiner, for å fange opp personer som trenger informasjon og hjelp i 

forhold til å få del i velferdsgoder.  I tillegg er det svakheter på det etiske nivået ettersom 

Yakob ikke ble sett og hjulpet mens han var sykmeldt og ikke fikk tilstrekkelig informasjon 

om sine rettigheter og muligheter.  Dessuten fikk han heller ikke praktisk hjelp til å fylle ut 

nødvendige skjemaer.  Selv understreker han derimot at han har møtt mange snille mennesker 

som har hjulpet han, og at han nå håper han kan få en jobb.  

Nazreth er oppgitt og kritisk til at hun ikke kan jobbe videre der hun jobber og trives.  Hennes 

kritikk er rettet både mot arbeidsmarkedet der det er vanskelig å få jobb og til etatene som 

ikke har hjulpet henne til å få fast jobb og ikke kan samarbeide og gi henne lønn videre.  Hun 

er sint fordi hun igjen må gå til sosialkontoret og leve av bare fem tusen i måneden.  Samtidig 

uttrykker hun bekymring for at hun skal bli tvunget til å ta jobber hun ikke vil ha: 

Jeg vil ikke gå og søke på sosial.  Jeg har ikke søkt på mitt hjemland på sosial, så jeg vil ikke 

søke her også.  Nei, jeg går ikke!  Jeg vil ha en lønn som de kan finne til meg en jobb.  Så nå, 

de som har vår sak i sosial og på trygdekontoret skulle se på saken så de kunne betale meg så 

jeg kan bli der på jobb.  Men nei, ingen gjør noe.  Så må man kanskje ta jobber man ikke 

ønsker seg.  Om du klarer denne jobben eller ikke, må du ta den.  Så jeg skal ødelegge meg på 

en jobb jeg liker ikke.  Jeg kan for eksempel ikke jobbe med gamle.  Jeg hadde min mormor 

jeg passet på i 20 år, så jeg klarer ikke mer den jobben. De må ta folka og meg som de er!  

Nazreth fortvilelse og kritikk handler først og fremst om forhold på arbeidsmarkedet og i 

velferdsstaten (nivå 1).  Det er forhold på arbeidsmarkedet og lover og retningslinjer i de ulike 

etatene hun først og fremst kritiserer og opplever ekskluderende.  Hun påpeker at etatene 

burde samarbeide bedre for å finne en god løsning for familien.  Hun peker her på et fenomen 

som er i endring og utvikling i forbindelse med sammenslåing av sosialtjenesten, aetat og 

trygdeetaten (nav-reformen).  I fremtiden vil det forhåpentligvis bli større muligheter for å se 

mer helhetlig på familiens situasjon.  Men dette hjelper ikke Nazreth nå.  Hun vil ikke være 

fattig, og synes det er nedverdigende og gå på sosialkontoret.  Hun er en stolt kvinne som 

ønsker å være integrert som medborger ved å jobbe, tjene penger og greie seg selv.  Hun 

peker på flere ting som hun mener er kritikkverdige på arbeidsmarkedet, i velferdsstaten, men 

også i forhold til hvordan hun har blitt møtt på Utviklingssenteret.  ”De må ta folka og meg 

som de er.”  Hun refererer til at hun ikke kan ta hvilken som helst jobb.  Hun har 
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begrensninger på hva hun greier på grunn av opplevelser fra hjemlandet, og mener at dette må 

bli tatt hensyn til.  Det kan virke som hun frykter at dette ikke vil bli gjort i fremtiden.  

Ved å belyse arbeidsretta tiltak i lys av prinsipper om universalisme og tilpassede tiltak, har vi 

sett at universelle rettigheter, som både er sentralt i yrkesetiske retningslinjer og i 

medborgerskap, ikke er tilstrekelige i møte med marginaliserte grupper.  For at den enkelte 

skal bli hjulpet til et verdig liv på linje med andre, er det nødvendig med tilpassede tiltak i 

møte mellom profesjonell og klient.  Dette samsvarer med nyere tanker om medborgerskap 

som fremhever at rettighetene ikke bare skal være preget av universalisme, men også av 

individuelle og tilpassede tiltak (Dwyer 2004:183).  Samtidig kan vi stille spørsmål ved 

praktisering av arbeidslinja og teorier i medborgerskap, som vektlegger plikten til å arbeide i 

så stor grad, at individuelle tilrettelagte tilbud kan forsømmes.  Hvor viktig relasjonen mellom 

profesjonell og klient er, understreker Yohannes som endret forståelsen av å være ekskludert 

til å bli inkludert gjennom relasjonen med tiltakskonsulent.   

 

9.6 OPPSUMMERING                    

Dette kapitlet har pekt på hvordan informantene opplever begrensninger og muligheter ved å 

delta i arbeidsretta tiltak.  Ali forteller at han ble sint da han ble presset, men sier han trengte 

litt press for å komme i arbeid og på den måten oppleve å bli integrert i samfunnet.  Hussein 

derimot kritiserer bruk av tvang, og at arbeidsretta tiltak ikke fører til fast jobb, men bare er 

en måte å utnytte folk på.  Utviklingssenteret ikke ser ressursene i folk.  Han beskriver seg 

selv som ekskludert fra samfunnet.  Arbeidsretta tiltak ser ut til å ha forsterket hans 

opplevelse av å være ekskludert.  Yohannes forteller om forventninger og håp som ikke ble 

innfridd.  Han jobbet uten kontrakt og ble skuffet, lei seg og sint.  Men hans opplevelse av 

eksklusjon ble endret til inklusjon i møte med en tiltakskonsulent som forsto hans situasjon.  

Yakob opplevde kritikkverdige forhold på en arbeidsmarkedsbedrift med dårlige 

arbeidsforhold og manglende oppfølging.  Dette førte til helseproblemer og vanskelig 

økonomi for familien.  Forhold som virket ekskluderende, men som ble endret da han fikk 

attføring og nå håper å få ordinært arbeid.  Nazreth er sint fordi hun er i ferd med å miste 

jobben, og er redd både for å bli arbeidsledig og fattig, og redd for og måtte ta en jobb hun 

ikke vil og kan ha.   
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Informantenes opplevelser av begrensninger og muligheter ved arbeidsretta tiltak har blitt 

belyst ut fra universelle og tilpassede tiltak på ulike nivåer der det første nivået forteller om 

universelle rammer samfunnet gir, om lover og regler, kultur og muligheter og begrensninger 

i Familieprosjektet.  Det andre nivået omhandler den konkrete arbeidssituasjonen der 

avgjørelser blir tatt i møte mellom profesjonell og klient, og der det er mulig å finne frem til 

tilpassede tiltak.  Det tredje nivået omhandler yrkesetiske retningslinjer, personlige 

egenskaper og verdier og retningslinjer i Familieprosjektet.  Analysen har vist at mye kritikk 

og frustrasjon har sammenheng med fenomener og begrensninger på arbeidsmarkedet, i 

velferdssamfunnet og samfunnet generelt (nivå 1).  Men informantene gir langt på vei uttrykk 

for at de godtar universelle begrensinger hvis de blir møtt med respekt og anerkjennelse.  

Analysen har vist at dette ikke alltid skjer.  Informantenes opplevelser av begrensninger og 

muligheter gir utfordringer i forhold til prinsipper om universalisme og tilpassede tiltak i 

medborgerskap og på hvilken måte disse prinsippene blir praktisert.   De ulike nivåene kan 

hver for seg og sammen virke inkluderende eller ekskluderende for deltakelse og 

medborgerskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

10 DRØFTING 

Mitt valg av medborgerskap som teoretisk utgangspunkt har, som nevnt i kapittel 3, 

sammenheng med at jeg i utgangspunktet ønsket å finne ut hvordan arbeidsretta tiltak blir 

opplevd av innvandrerfamilier i forhold til deltakelse og integrering i samfunnet.  Valget av 

medborgerskap som teoretisk utgangspunkt er nærliggende fordi deltakerperspektivet er 

sentralt i medborgerskap.  Valg av problemstilling og temaer i analysen er preget av dette 

utgangspunktet.   Jeg vil i drøftingen vise hvordan sentrale perspektiv i medborgerskap som 

inklusjon og eksklusjon, rettigheter og ansvarlighet og verdighet kan utdype forståelsen av 

analysen og problemstillingen om hvordan innvandrerfamilier, som mottar sosialhjelp, 

opplever betydningen av arbeidsretta tiltak.     

 

10.1 INKLUSJON OG EKSKLUSJON 

Medborgerskap handler om forholdet mellom individet og samfunnet der individet både har 

rettigheter og ansvarlighet i samfunnet.  For å få del i rettigheter er det nødvendig å være 

medlem av et samfunn.  Dette aktualiserer spørsmålet om hva som inkluderer og hva som 

ekskluderer for medlemskap og deltakelse, og dermed hvem som har status som medborgere.  

Svaret på dette er ikke gitt en gang for alltid.  Det er diskusjon om hva medborgerskap 

innebærer, og i følge Marshall, jfr. kapittel 3, vil rettigheter og plikter i medborgerskap endres 

i takt med utviklingen i samfunnet.  I min forståelse av medborgerskap er både rettigheter, 

forpliktelser og deltakerperspektivet sentralt fordi medborgerskap både handler om objektive 

rettigheter og forpliktelser og subjektive opplevelser.  Det handler både om å ha en formell 

status som medborger og en subjektiv selvforståelse av å være deltaker.  Fokuset i 

undersøkelsen er den subjektive opplevelsen av medborgerskap, og i dette kapitlet er det 

informantenes subjektive opplevelse av inklusjon og eksklusjon som er det sentrale.  Men 

dette må sees i sammenheng med objektive rettigheter og forpliktelser.  Spørsmålet er hva 

som inkluderer og ekskluder for opplevelse av å være medborger.      

Medborgerskap innebærer status som legal samfunnsborger, definert gjennom en serie sivile, 

politiske og sosiale rettigheter, samt plikter (for eksempel plikten til å arbeide og betale skatt).  

Men å være inkludert i det norske samfunnet handler om langt mer enn å ha lovlig opphold i 
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landet.  Medborgerskap rommer både ideer om individuelle rettigheter og sosiale bånd, 

identitet og deltakelse (Dwyer 2004:83).  Mange innvandrerfamilier mangler dette, og 

opplever ekskludert som medborgere til tross for at de har oppholds- og arbeidstillatelse i 

Norge.  I møte med mennesker som ikke har grunnsosialiseringen i majoritetskulturen er 

derfor deltakerperspektivet sentralt og har fått en utvidet betydning knyttet til tilhørighet og 

identitet.  Dette innebærer en subjektiv følelse av tilhørighet (Brochmann: Statsborgerskap, 

medborgerskap og tilhørighet 2002:58).     

Sivilt og politisk medborgerskap blir betegnet som førstegenerasjons medborgerskap.  Det er 

stor enighet om at dette er viktig.  Alle mennesker skal ha rett til å si og mene hva de vil og 

kunne delta i samfunnsdiskusjoner og politiske valg.  Dette er viktige verdier som samfunnet 

er bygd på og handler om rettferdighet og frihet (Dwyer 2004:43).  I møte med 

innvandrerfamilier er dette viktig, og gir beskyttelse og frihet for eksempel i forhold til 

ytrings- og trosfrihet.  Dette gir ikke nødvendigvis opplevelse av å være deltaker i et samfunn, 

men er et godt utgangspunkt for inklusjon og opplevelse av tilhørighet.    

Analysen viser hvordan innvandrerfamilier opplever at ulike fenomen, som norskkunnskaper, 

sosialt nettverk, økonomi, helsesituasjon og tilknytning til arbeidslivet, bidrar til inklusjon 

eller eksklusjon i samfunnet.  Manglende norskkunnskaper fører til lite kunnskap om 

samfunnet og lite deltakelse på andre arenaer.  Dette fører til eksklusjon, ikke bare fra 

arbeidslivet, men også fra å bli kjent med flere mennesker og forståelse av hva som skjer i det 

norske samfunnet.  Faktorer som er viktige for å bygge sosiale nettverk i nabolag og i 

frivillige organisasjoner og som kan gi opplevelse av tilhørighet.  Innvandrerfamilier gir 

uttrykk for at inklusjon har sammenheng med arbeidsretta tiltak nettopp fordi de gjennom 

tiltaksarbeid har lært å snakke norsk, fått bedre helse og større sosialt nettverk.  Dette har gitt 

nye muligheter for deltakelse i arbeidslivet, i nabolaget, i barns aktiviteter og i 

samfunnsdebatten.  Men det er ikke bare mangel på språkkunnskaper innvandrerfamilier 

opplever som ekskluderende.  Dårlig helse er en annen faktor som gir opplevelse av å være 

marginalisert.   

Helseplager gjør det vanskelig å få jobb og vanskeliggjør deltakelse på andre arenaer.  Det 

kan føre til isolasjon og manglende kunnskaper om språk og kultur og kan forsterke 

opplevelsen av depresjon og eksklusjon.  Kravet om deltakelse i arbeidsretta tiltak ser ut til å 

forsterke denne opplevelse.  Analysen viser derimot at arbeidsretta tiltak også kan medføre 

bedre helse.  Både innvandrerkvinner og innvandrermenn forteller om sykdom og depresjon 
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før de fikk kontakt med Familieprosjektet.  Innvandrerkvinner forteller at de lærte norsk, fikk 

kontakt med andre kvinner, gikk på kurs og fikk jobb etterpå.  Innvandrermenn forteller både 

om støtte og hjelp fra Familieprosjektet, om tilpasset tiltaksarbeid og muligheter for å få 

ordinært arbeid.  Både kvinner og menn opplever at kontakt med andre mennesker og 

tiltaksarbeid har gjort de friske og dermed gitt de opplevelse av å være inkludert som 

medborgere.   Som vi ser, viser analysen at arbeidsretta tiltak både kan virke inkluderende og 

ekskluderende i møte med mennesker med helseplager.  Dette ser ut til å ha sammenheng med 

opplevelsen av integrasjon eller eksklusjon på andre områder som sosialt nettverk, økonomi 

og forhold i den private sfæren. 

Forskning om langtidsledige understreker at arbeidsledige ofte får problemer og blir 

ekskludert, ikke bare økonomisk, men også sosialt, helsemessig og psykisk.   Å være 

langtidsledig kan gå ut over selvbildet ved at en grunnleggende følelse av verd blir krenket, en 

følelse av at ingen har bruk for meg.  Å være uten arbeid kan også prege forholdet til ektefelle 

og barn på en negativ måte (Henriksen og Vetlesen 2000).  Dårlig helse kan i seg selv virke 

ekskluderende for muligheten for å få arbeid og muligheten for å delta på ulike arenaer.  

Dårlig helse medfører at muligheten for å greie en jobb eller delta i sosiale sammenhenger blir 

mindre, på grunn av manglende krefter og ressurser, og fordi arbeidslivet diskvalifiserer de 

som ikke behersker et arbeidsliv med høyt tempo og effektivitet.  Det kan også diskvalifisere 

for deltakelse i sosiale sammenhenger på grunn av smerter og ubehag og/ eller manglende 

selvtillitt.  I tillegg kan dårlig helse medføre hyppige legebesøk og bruk av medisiner, som 

medfører at innvandrerfamilier som mottar sosialhjelp og har dårlig helse, opplever å bli 

ytterligere økonomisk ekskludert.  Dette vil igjen begrense muligheten til å delta på felles 

arenaer som medfører kostnader.  Dårlig helse og dårlig økonomi kan derfor hver for seg og 

sammen virke ekskluderende og føre til isolasjon.   

Ut fra analysen kan det se ut som innvandrerfamilier har en forestilling om at deltakelse i 

arbeidslivet er avgjørende for å bli inkludert som medborger.  Kanskje ikke så rart fordi de 

har erfart at deltakelse på arbeidsmarkedet har inkludert dem både økonomisk og sosialt.  

Økonomi kan forstås både subjektivt og objektivt.  Subjektivt har økonomien inkludert 

innvandrerfamilier ved at de har blitt selvhjulpne og uavhengige av sosialstøtte.  Dette har gitt 

dem verdighet og stolthet og opplevelse av å være integrert med både rettigheter og plikter.  

Det er ikke bare rettigheter og penger som er viktig for å bli integrert i samfunnet.  Like viktig 

opplever de det er å være ansvarlige borgere.  Foreldrene ser ut til å ha en forestilling om 



 82 

medborgerskap der det å arbeide, forsørge seg selv og ikke motta støtte fra sosialkontoret er 

viktig.  Dette ønsker de at barna skal lære, og mener at de vil gjøre det når foreldrene er gode 

eksempler og forbilder.  Trygghet for fremtiden handler både om barnas fremtid og deres egen 

fremtid fordi arbeidsdeltakelse gir rettigheter i forhold til sykepenger og pensjon.  På den 

måten opplever de at arbeidstilknytning gir inklusjon og medborgerskap både for foreldre og 

barn.     

Eksklusjon kan ha sammenheng med individuelle forhold som manglende norskkunnskaper, 

lite kontakt med andre mennesker, dårlig økonomi og dårlig helse, men det kan også ha 

sammenheng med forhold på arbeidsmarkedet og i relasjonen mellom profesjonell og klient. 

Analysen forteller om innvandrermenn, der noen opplever inklusjon og andre eksklusjon ved 

å delta i arbeidsretta tiltak.  Ytre sett forholder de seg til samme begrensninger og muligheter 

på arbeidsmarkedet og har begge opplevd press i arbeidsretta tiltak.  Hva er det som gjør at 

deres opplevelser blir så ulike?  Hvordan kan vi forstå deres opplevelser ut fra teorier om 

inklusjon og eksklusjon?   

Innvandrermenn kan ha forskjellige selvbilder der opplevelsen av eksklusjon kan ha 

sammenheng med dårlig helse, manglende inntekt og subjektiv og objektiv dårlig økonomi.  

Å bli forsørget av ektefelle kan medføre at den andre ektefellen ikke har noen inntekt.  

Sosialkontoret forholder seg til familien som en helhet der ektefellene har forsørgeransvar for 

hverandre.  Helseproblemer gir heller ikke automatisk trygderettigheter.  Analysen viser at 

innvandrermenn i denne situasjonen kan få dårlig selvbilde og oppleve at de verken har 

rettigheter eller muligheter til å være deltakere i samfunnet.  .  Innvandrerfamilier ser ut til å 

oppleve både subjektiv og objektiv fattigdom.  Hvis kona blir arbeidsledig, og de må gå på 

sosialkontoret igjen, vil de ikke ha mulighet til å kjøpe vanlige forbruksgoder eller delta i 

vanlige aktiviteter, som å gå på byen å handle, eller reise på ferie.   Dette handler ikke bare 

om eksklusjon, men kan også medføre isolasjon.  En isolasjon som har årsak i at det koster 

penger å være deltaker på mange arenaer der folk møtes.  Kona gir også uttrykk for at mannen 

har fått dårligere helse når han ikke har inntekt, og hun tjener lite.   Han opplever å være 

ekskludert både som medborger i samfunnet og som forsørger og mann i familien.   

Med dårlig økonomi, ingen inntekt og dårlig helse, kan kravene om deltakelse i arbeidsretta 

tiltak forsterke opplevelsen av å være ekskludert og marginalisert.    Møtet med 

Familieprosjektet, som ikke er interessert i deres livssituasjon, ønsker og ressurser, forsterker 

i tillegg opplevelsen av krav og vilkår i sosialtjenesten.  Analysen forteller om en annen 
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innvandrermann som opplever presset om å delta i arbeidsretta tiltak annerledes.  Selv om han 

først ble sint, mener han at presset var nødvendig for at han skal komme i arbeid og på den 

måten bli integrert som deltaker med rettigheter og ansvarlighet i samfunnet.  Han har 

dessuten god helse og opplever at relasjonen til tiltakskonsulenten i Familieprosjektet er god.  

På svaret om hvorfor innvandrermenn har så forskjellige opplevelser av arbeidsretta tiltak er 

det tre ting som ser ut til å peke seg ut, fenomen som enten kan virke inkluderende eller 

ekskluderende.   

For det første ser det ut til å være viktig for opplevelsen av inklusjon at innvandrermenn får 

ordinært arbeid.  Opplevelsen av eksklusjon blir forsterket når deltakelse i arbeidsretta tiltak 

verken gir arbeid eller trygd.  Dette medfører for den ene opplevelse av å være økonomisk 

marginalisert, og for den andre opplevelse av å være selvhjulpen med mer penger og 

muligheter til å kjøpe det familien trenger.  For det andre er det betydningen av en god 

relasjon mellom tiltakskonsulent og klient slik at klienten får individuell og tilpassede tiltak 

og oppfølging.    Den ene forteller at han fikk det, mens den andre klager over at 

tiltakskonsulenten bruker tvang og ikke ser ressursene i han.  For det tredje kan opplevelsen 

av å være inkludert eller ekskludert ha sammenheng med klientens helsesituasjon og mulighet 

til å delta i arbeidsretta tiltak med håp om å kunne få arbeid.  Analysen viser at 

innvandrermenn med god helse i større grad enn de med dårlig helse opplever inklusjon både 

i arbeidslivet, økonomisk og sosialt.  I tillegg ser det ut til å være en sammenheng mellom 

opplevelse av eksklusjon i samfunnet og forhold i den private sfæren. Analysen viser at 

innvandrermenn kan oppleve eksklusjon både i samfunnet og som menn og forsørgere i 

familien.  Forhold i den private sfæren ser ut til å forsterke opplevelsen av å være ekskludert 

som medborger.  Andre innvandrermenn opplever at oppgaver og ansvar for hjem og familie 

deles mellom ektefeller når begge ektefeller arbeider og har inntekt.  Forhold i den private 

sfæren som legger til rette for inklusjon på arbeidsmarkedet for begge ektefeller.       

Kildal viser til en dansk undersøkelse av langtidsledige som viser at arbeidsløshet ikke 

nødvendigvis innebærer sosial og politisk eksklusjon og marginalisering.  Hun mener det 

analytisk er viktig å skille mellom å være marginalisert på arbeidsmarkedet og sosial 

marginalisering, som innebærer tap av politisk relevant deltakelse og påvirkningsmulighet, og 

økonomisk marginalisering som betyr tap av grunnleggende økonomiske ressurser. Den 

danske undersøkelsen viser at det er den økonomiske marginaliseringen som grunnleggende 
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sett utgjør trusselen mot sosial og politisk integrasjon i samfunnet, ikke arbeidsløsheten i seg 

selv (Kildal 1998:23). 

Analysen viser at innvandrerfamilier opplever det ekskluderende og negativt å være fattig.  

Deres opplevelse av økonomi har både en subjektiv og objektiv side.  Det betyr at økonomisk 

integrering betyr mer enn penger.  Innvandrerfamilier ønsker å være ansvarlige borgere som 

kan arbeide og forsørge seg selv samtidig som de ønsker å ha muligheten til å kjøpe det de 

trenger, og ikke minst gi barna det de trenger.  Samtidig viser analysen at tilknytning på 

arbeidsmarkedet har innvirkning på deltakelse på andre arenaer i samfunnet og eksklusjon og 

marginalisering på et område lett kan føre til marginalisering på andre områder.  Arbeidsretta 

tiltak ser derfor ut til å ha betydning for innvandrerfamiliers opplevelse av å være integrert i 

samfunnet på forskjellige måter.  Det handler om langt mer enn opplæring og kunnskap om 

yrker og fag.    Innvandrerfamilier fremhever betydningen av arbeidsretta tiltak ved å peke på 

at de har fått bedre forståelse av verdier og normer i det norske samfunnet.  En forståelse av 

samfunnet, arbeidslivet, sosialt nettverk etc. som påvirker deres identitet og opplevelse av 

tilhørighet og medborgerskap i det norske samfunnet.  En integrering som ikke bare gir sosialt 

medborgerskap, men som også inkluderer til deltakelse og forståelse av sivilt og politisk 

medborgerskap.  

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering som omtaler arbeidslivet ”som den viktigste 

arenaen for å bli en del av fellesskapet”.  Det sentrale element i denne forestillingen er at 

deltakelse på majoritetssamfunnets arenaer antas å ha positive ringvirkninger på andre 

områder (Rogstad 2002: Makt i det flerkulturelle arbeidslivet:89).  Analysen forteller også at 

deltakelse i arbeidslivet er viktig for at innvandrerfamilier skal oppleve inklusjon i det norske 

samfunnet.  Det handler ikke bare om et forhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker.  

Det handler også om forholdet mellom individet og samfunnet og om deltakelse og 

ansvarlighet i samfunnet.   

I norsk velferdspolitikk er arbeidslinja og teorier om medborgerskap sentralt.  Den enkelte 

skal sikres et verdig liv uavhengig av personlige ressurser samtidig som arbeidets sentrale 

plass blir understreket.  I begrunnelsen for arbeidslinja er forebygging av sosial 

marginalisering og integrering knyttet til deltakelse i arbeidslivet (St. prp. 46).  De blir 

understreket at arbeidet gir den enkelte økonomisk selvstendighet, sosial tilhørighet, 

selvaktelse og mulighet til å realisere egne evner.    
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Fattigdom og eksklusjon er allikevel en realitet for mange til tross for at velferdsstaten skal 

sikre et økonomisk minimum av sikkerhet.  Eksklusjon omfatter både utestengning fra 

rettigheter og isolasjon og utestengning fra deltakelse i arbeidsliv og i samfunnet for øvrig.  

Lov om sosial omsorg av 1993 gir økonomisk sikkerhet til alle som ha oppholdstillatelse og 

oppholder seg i landet.  Likevel er det mange som lever i fattigdom og ikke får del i de 

vanlige godene og ikke opplever likhet og medborgerskap (Dwyer 2004:83).  De har ikke 

økonomisk mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og har liten eller ingen tilknytning til 

arbeidslivet.  Marshall mente at medborgerskap skulle forhindre noen å leve i fattigdom 

(Marshall 1950), men realiteten i et moderne samfunn, er at folk må jobbe for å få rettigheter.  

De som verken kan eller vil jobbe blir ekskludert(Dwyer 2004:85).       

Analysen viser at mange innvandrerfamilier opplever å bli inkludert gjennom deltakelse i 

arbeidsretta tiltak.  Samtidig er det flere innvandrerfamilier som opplever fattigdom og 

isolasjon.   Deltakelse i arbeidsretta tiltak kan oppleves ekskluderende når det ikke bidrar til 

arbeid eller bedre økonomi.  Først og fremst opplever de det urettferdig at de må leve i 

fattigdom.  Dernest er det også passivitet og kjedsomhet som plager dem.  I følge analysen er 

det nær sammenheng mellom manglende arbeidstilknytning, lite penger og isolasjon.  I tanker 

om medborgerskap skal de som ikke er i stand til å jobbe, sikres økonomisk trygghet(Dwyer 

2004:85).  Analysen viser imidlertid at innvandrerfamilier, som mottar sosialhjelp og som av 

ulike årsaker ikke har tilknytning til arbeidsmarkedet, opplever at de er fattige, ekskludert og 

marginalisert både økonomisk, i arbeidsmarkedet, i forhold til sosialt nettverk og i forhold til 

helse.  Dette er eksklusjon som de opplever også rammer barna.  Rettferdighet og likhet er 

viktige prinsipp i teorier om medborgerskap.  I møte med mennesker med helseplager og 

innvandrerbarn som vokser opp i fattige familier, er dette prinsipp som de ikke opplever.  Det 

gir grunnlag til å spørre om teorier om inklusjon og eksklusjon i medborgerskap kan hemme 

mer enn fremmer likhet og rettferdighet.     

Begrepene inklusjon og eksklusjon er sentrale begrep i medborgerskap og kaster lys over 

analysen, og viser at ulike fenomen som språk og sosialt nettverk, økonomi, arbeidsretta 

tiltak, helse og forhold i den private sfæren påvirker hverandre gjensidig og gir opplevelse av 

å være inkludert eller ekskludert i samfunnet.  Min vurdering er derfor at teorier i 

medborgerskap som omhandler inklusjon og eksklusjon utdyper og forklarer analysen og 

understreker betydningen av arbeidsretta tiltak for å inklusjon og medborgerskap. 
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10.2 KJØNN OG MEDBORGERSKAP 

Som vi har sett i kapittel 10.1 er eksklusjon og inklusjon sentrale begrep i medborgerskap.  

Arbeidsledighet, dårlig helse og økonomi er faktorer som hver for seg kan være 

ekskluderende, og som påvirker hverandre gjensidig og forsterker opplevelsen av å være 

ekskludert.  Personer og grupper som blir ekskludert i samfunnet betegner vi gjerne som 

marginaliserte.  Vi har sett at det ikke bare er arbeidsledighet, dårlig helse og økonomi som 

kan medvirke til marginalisering. Det kan også ytre forhold på arbeidsmarkedet og holdninger 

til mennesker med annen hudfarge og religion gjøre.  Spørsmålet jeg vil stille i dette kapitlet 

er på hvilken måte kjønn ekskluderer eller inkluderer for medborgerskap.      

Innvandrerkvinner har tradisjonelt vært hjemmeværende med ansvar for barn og husarbeid.  

Deres sosiale rettigheter har vært knyttet til mannen, og rollen som mor og husmor har gitt 

ære og anerkjennelse i den private sfæren.  Dette er en rolle som ekskluderer for 

medborgerskap fordi velferdsgoder er knyttet til arbeidsinntekt.  Hjemmeværende kvinner 

blir, i følge Dwyer, annenrangs borgere ved at deres rettigheter blir knyttet til mannen.  Veien 

til å bli medborger å arbeide på heltid.  Det er bl.a. viktig for å sikre alderdom og sykdom 

(Dwyer 2004:98-99).  Analysen viser at familiemønsteret endres i mange innvandrerfamilier 

når begge ektefeller deltar i arbeidsretta tiltak.  Spørsmålet er hvordan denne endringen 

påvirker innvandrerfamiliers opplevelse av deltakelse og medborgerskap. 

Analysen viser at innvandrerkvinner ønsker å delta i arbeidsretta tiltak til tross for at mange 

innvandrermiljøer er preget av tradisjonelle manns- og kvinneroller, jfr. kapittel 7,2.  

Gjennom tiltaksarbeid opplever de inklusjon både økonomisk og sosialt.  De får bedre 

kunnskap om språk og samfunn og får kontakt med flere mennesker.  Det gir bedre økonomi, 

større trygghet for fremtiden og selvforståelse av å være en del av samfunnet og inkludert som 

medborger.  Men innvandrerkvinner kan også oppleve det slitsomt å være deltakere på 

arbeidsmarkedet.  Det kan se ut som det er en spenning mellom å være yrkesaktiv på den ene 

siden og husmor og mor på den andre siden.  

Analysen viser at innvandrerkvinner kan ønske å jobbe mindre hvis ektemannen får ny jobb 

og mer inntekt.  Rollen som hjemmeværende mor og husmor virker ekskluderende for 

medborgerskap, men innvandrerkvinner gir uttrykk for at oppgaver i den private sfæren er 

viktige for dem og i deres verdier om hva det er å være en god mor og hustru.  På den ene 

siden er det viktig å delta på arbeidsmarkedet.  Det gir opplevelse av å være inkludert i 
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samfunnet.  På den andre siden er det viktig å være sammen med barna og ha hovedansvar for 

husarbeid.  Det kan se ut som det er vanskelig å fylle begge roller fullt ut.  Hvis 

innvandrerkvinner jobber mindre vil det gi færre rettigheter.  Vi kan derfor si at dette valget 

vil virke ekskludere for objektivt medborgerskap.  Men det er ikke sikkert det vil medføre at 

innvandrerkvinner vil oppleve seg ekskludert i samfunnet.  De kan ha en selvoppfatning av å 

være inkludert, en opplevelse av å være deltaker og medborger, som ikke bare har 

sammenheng med å tjene penger, men som også har sammenheng med norskkunnskaper, 

sosialt nettverk og kunnskaper om samfunnet.  Det gir mulighet for deltakelse på ulike på 

ulike arenaer, og gi opplevelse av deltakelse og medborgerskap selv om innvandrerkvinner 

velger å jobbe deltid.   

Innvandrerkvinners ønske om å jobbe mindre ser ut til å ha nær sammenheng med deres 

erfaringer og opplevelser i den private sfæren.  Innvandrermenn ønsker å jobbe og forsørge 

familien.  Dette påvirker trolig innvandrerkvinners ønske om å jobbe mindre og få bedre tid til 

å fylle sin rolle som mor og husmor.  Dette vil virke ekskluderende for innvandrerkvinners 

faktiske og objektive medborgerskap, men det er ikke sikkert det påvirker deres subjektive 

medborgerskap på samme måte.  Innvandrerkvinner ser ut til å være opptatt av at deres 

ektemenn skal få arbeid og tjene penger slik at de kan forsørge familien.  Dette vil gi 

innvandrermenn både objektivt og subjektivt medborgerskap.  Innvandrerfamilier ser ut til å 

være preget av tradisjonelle manns- og kvinneroller der mannen skal ha hovedansvar for 

forsorg.  Ut fra tanker om objektivt medborgerskap vil dette virke inkluderende for menn og 

ekskluderende for kvinner.  Men det er ikke sikkert opplevelsen av subjektivt medborgerskap 

fortoner seg på samme måte.  I følge analysen ser det ikke ut til at opplevelsen av integrering 

og deltakelse er avhengig av at innvandrerkvinner jobber heltid.   

Innvandrerkvinner kan også oppleve forholdet mellom rollen som mor og husmor og 

yrkesrollen annerledes og ser ut til å velge andre strategier for å finne gode løsninger.  De 

opplever hverdagen slitsom, og vi kan ane spenningen mellom forventninger om å fylle rollen 

som mor og husmor etter tradisjonelle kjønnsrollemønster, og samtidig møte forventninger og 

krav om yrkesdeltakelse i rollen som medborger i samfunnet.  Til tross for at 

innvandrerfamilier der begge er i arbeid, deler på oppgaver og omsorg knyttet til barna, ser 

det ut som om innvandrerkvinner har hovedansvaret for husarbeid. De gir derimot ikke 

uttrykk for at de ønsker å jobbe mindre, men at det hadde blitt mindre slitsomt hvis barna 

hadde fått barnehageplass.  Mens noen innvandrerfamilier er preget av at mannen ønsker å 
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være forsørger, er andre innvandrerfamilier kjennetegnet med at begge ektefeller er glade 

fordi begge er i arbeid.  Det kan se ut som innvandrermenns oppfatning av kjønnsroller 

påvirker innvandrerkvinners opplevelser og strategier for ønsker og valg ved å leve i 

spenningen mellom krav og forventninger om deltakelse og medborgerskap i samfunnet og 

deltakelse i den private sfæren.    

I følge teorier i medborgerskap vil innvandrerfamilier som velger yrkesdeltakelse for begge 

ektefeller oppleve inklusjon, mens det å være hjemmeværende vil virke ekskluderende.   

Ønske om at innvandrermenn skal jobbe mer og innvandrerkvinner mindre, vil medføre at 

innvandrermenn i større grad enn tidligere blir inkludert som medborger, mens 

innvandrerkvinner vil miste rettigheter og vil oppleve eksklusjon av objektivt medborgerskap.  

”Husmorrollen” virker ekskluderende i forhold til teorier om medborgerskap, men kan gi 

gevinster i den private sfæren.  Analysen viser at arbeidsretta tiltak og økonomisk 

selvhjulpenhet er viktig for innvandrerfamiliers opplevelse av integrasjon.  Men dette trenger 

ikke å være ensbetydende med å jobbe på fulltid.    

Kjønnsrollemønsteret og spenningen mellom rollen som hjemmeværende og yrkesrollen er 

også sentral i møte med andre innvandrerfamilier der kvinnen fyller rollen som både forsørger 

og omsorgsperson, mens mannen verken har rettigheter som medborger eller anseelse i den 

private sfæren.  Han har helseproblemer og deltok tidligere i arbeidsretta tiltak uten å få fast 

jobb.  Han opplever seg ekskludert fra arbeidslivet på grunn av helseproblemer, fordi det var 

vanskelig for han å få arbeid som innvandrer og fordi kravene i arbeidslivet er så store. Hans 

opplevelse av eksklusjon blir ytterligere forsterket fordi han blir forsørget av kona.  Av den 

grunn får han ikke sosialhjelp og har også fått avslag på rehabiliteringspenger.  Objektivt sett 

er han derfor ekskludert som medborger.  Han forteller om opplevelse av eksklusjon, og dette 

blir forsterkt fordi han må spørre kona om ”lommepenger”.  Til tross for at kona betegner seg 

som moderne muslim, der hun som kvinne også kan jobbe, er det vanskelig både for henne og 

mannen at mannen må spørre henne om penger.   

Dwyer påpeker at gifte kvinners identitet er knyttet til å være kone selv om kvinner i vestlige 

land, og da særlig i Skandinavia, er yrkesaktive og formelt har de samme rettigheter i 

medborgerskap som menn.  Kvinner ser derimot ut til å ha dårligere inntekt enn menn, og 

feminister har pekt på at kvinner blir ekskludert både i arbeidsmarkedet og økonomisk 

(Dwyer 2004:96).  Til tross for kvinners inntreden på arbeidsmarkedet ser det ut som kvinner 

fortsatt har hovedansvaret i hjemmet.  Innvandrerkvinner er rolig preget av tradisjonelle 
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kjønnsrollemønster selv om de beskriver seg selv som moderne muslimer.  

Innvandrerkvinners identitet er knyttet til og påvirket av mannen også i familier der kvinnen 

arbeider og forsørger mann og barn.  Frykten for å bli arbeidsledig og ekskludert ser ut til å 

bli forsterket på grunn av forhold i den private sfæren.  Det handler både om hennes frykt for 

å bli arbeidsledig og måtte ta jobber hun ikke kan ha og hennes ønske om å være integrert 

som medborger med de rettigheter det gir.  Men det handler også om hennes følelser og 

opplevelser ved å forsørge mannen og ha ansvaret for hjem og barn alene.  Det er en familie 

som er kjennetegnet med at tradisjonelle kjønnsroller har blitt snudd på hodet.  Mannen 

opplever å være ekskludert fordi han ikke er i arbeid og heller ikke har rettigheter verken i 

sosialtjenesten eller i trygdeetaten.  Både mann og kone er misfornøyde med situasjonen.  

Dette kan sees i sammenheng med økonomisk eksklusjon og frykt for å bli ekskludert, men 

også misnøye med et kjønnsrollemønster der mannen ser ut til både å bli ekskludert som 

medborger og tape ære og verdighet i den private sfæren.                   

Mens en innvandrermann kan oppleve eksklusjon både som medborger og i den private 

sfæren, kan en annen ha andre opplevelser av å bli forsørget av kona.  Eksklusjon fra 

arbeidsmarkedet på grunn av helseproblemer gir ikke tap av anseelse i den private sfæren for 

alle innvandrermenn og opplevelsen av å bli forsørget av kona arter seg derfor forskjellig.  

Dette ser ut til å ha sammenheng med anseelse og verdighet i den private sfæren.  Mens en 

jobbet med oppussing og vedlikehold i hjemmet da han var syk og uten økonomiske 

rettigheter, har den andre ingen oppgaver og aktiviteter i hjemmet som gir han verdighet.  En 

annen måte å forstå forskjellen mellom innvandrermenns forskjellige opplevelser av å bli 

forsørget, er å anta at de er preget av kjønnsrollemønster i deres egen kultur der Yakob i større 

grad enn Hussein har opplevd at begge ektefeller kan jobbe og tjene penger.  I tillegg har 

Yakob fått attføring og deltar i arbeidsretta tiltak, mens han håper å få en ordinær jobb.  

Hussein har søkt rehabiliteringspenger på nytt, men er usikker på om han får det.  

Drøftingen viser at endringer av familiemønsteret påvirker innvandrerfamiliers 

medborgerskap og kjønnsrollemønster.  Tradisjonelle kjønnsroller integrerer menn i større 

grad enn kvinner til deltakelse i samfunnet.  Når begge ektefeller deltar i arbeidsretta tiltak, 

opplever både menn og kvinner integrasjon som medborgere.  Men det kan også gi 

innvandrerkvinner opplevelse av å leve i en spenning mellom forventninger til å være en god 

mor og husmor og krav og forventinger til å være yrkesaktiv som medborger.  Det å føde og 

oppdra barn virker ekskluderende i forhold til medborgerskap og kan gi innvandrerkvinner 
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opplevelse av å være mindre verdsatt enn om de hadde vært yrkesaktive(på heltid).  Det ser ut 

til at kravene for å bli inkludert som medborger fordrer at alle, uansett kjønn og 

omsorgsoppgaver, velger å være utearbeidende på heltid.  Dette fremmer en uniformering av 

familiemønsteret, men det er ikke sikkert det gagner barna og fremmer frihet og trivsel til selv 

å bestemme over egne liv.  Det er heller ikke sikkert at innvandrerkvinner skiller seg så mye 

ut fra etnisk norske kvinner på dette området.  Til tross for at det i Norge er det lagt til rette 

for at både menn og kvinner skal være yrkesaktive, har kvinner ofte hovedansvaret for hjem 

og familie og er dermed i større grad enn mennene dobbeltarbeidende.  Det gamle 

familiemønsteret, der kvinnene har ansvaret for hus og barn, viser seg å ha dype røtter (Dwyer 

2004:100) i mange kulturer.  Dette gir grunnlag til å anta at kvinner mer enn menn, er mer 

utsatt for å bli ekskludert og marginalisert i forhold til medborgerskap. 

Analysen viser at innvandrerkvinner ikke utelukkende er opptatt av å bli integrert som 

medborgere.  De er også opptatt av å fylle rollen som mor og hustru i den private sfæren.  

Noen velger å jobbe på fulltid, mens andre velger å jobbe på deltid.  Dette ser ikke ut til å 

være avgjørende for deres opplevelser av å være integrert som deltakere i samfunnet.  

Derimot ser opplevelsen av medborgerskap ut til å bli forsterket og påvirkes av forhold i den 

private sfæren.  Opplevelsen av eksklusjon fra arbeidslivet gir opplevelse av å bli ekskludert 

som deltaker i samfunnet og kan, spesielt for innvandrermenn, gi tap av ære og verdighet i 

den private sfære.   Dette er forhold som forsterker opplevelsen av å være ekskludert. 

 

 10.3 MÅLOPPNÅELSE OG MEDBORGERSKAP 

Analysen viser at informantene opplever arbeidsretta tiltak ulikt ut i fra om de har tilknytning 

til arbeidsmarkedet eller ikke.  For å kunne svare på problemstillingen om hvordan 

innvandrerfamilier, som mottar sosialhjelp, opplever arbeidsretta tiltak, vil jeg derfor stille 

spørsmål ved arbeidsretta tiltak og måloppnåelse.  Spørsmålet er hvordan innvandrerfamilier 

opplever integrering og medborgerskap hvis de mislykkes i forhold til arbeidstilknytning. Før 

jeg svarer på dette spørsmålet vil jeg vise til tidligere forskning som kritiserer arbeidslinja 

fordi de fleste, som deltar i slike tiltak, ikke kommer i arbeid.  Jeg vil også sammenligne 

informantene med statistikken fra Familieprosjektet.  Dette vil gi grunnlag for å spørre hvilke 

betydning måloppnåelse i arbeidsretta tiltak har for inklusjon og eksklusjon i medborgerskap. 
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Tidligere arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten påsto i september 2004 at 46 % av 

deltakere i ”Prosjekt tiltaksplan” hadde fått jobb.  Ivar Lødemel, forsker ved Høgskolen i 

Oslo, er uenige i tallene.  Han viser til ”Tiltaksforsøket”, som har gitt kommuner ansvar for 

arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp.  Resultatet fra dette forsøket viser at 23 

% av deltakerne har kommet i arbeid.  Dette tallet ligger på europeisk gjennomsnitt for tiltak 

rettet mot langtidsmottakere av sosialhjelp.  For mange deltakere i ”Tiltaksforsøket” var det 

urealistisk å komme i arbeid.  De befant seg for langt fra arbeidsmarkedet, og en del fikk i 

stedet avklart at de hadde rett på uførepensjon.  Slik sett kan arbeidsretta tiltak også fremme 

trygdelinja.  Lødemel peker på at det er nødvendig å finne andre suksessmål enn ordinært 

arbeid, og at mange har nytte av å delta i tiltakene fordi de opplever å høre til og være nyttige, 

og får bedre struktur på hverdagen(Lødemel 2005). 

Espen Dahl og Thomas Lorentzen viser til forskning av arbeidsretta tiltak og konkluderer med 

at resultatene av arbeidsretta tiltak myntet på sosialhjelpsmottakere viser at de kan være 

nyttige under bestemte omstendigheter.  Hvorvidt de virker eller ei, og eventuelt hvor godt de 

virker, avhenger av kjennetegn ved deltakerne, det vil si hvem som rekrutteres, så vel som 

egenskaper ved tiltakene.  De drøfter sine funn ut fra to fordelingsprinsipper.  Arbeidsretta 

tiltak kan fordeles ”rettferdig”, som innebærer at de går til dem med størst behov, eller de kan 

fordeles ”effektivt” som vil si at de rettes mot dem som har størst utbytte.  I sin analyse av 

kommunale tiltak med vilkår er det en ”rettferdig” fordeling i den forstand at det er de 

vanskeligstilte, de med størst behov, som rekrutteres.  Her finnes antagelig kjernegruppene for 

satsingen på fattigdom og lagtids bruk av sosialhjelp.  For disse har imidlertid tiltakene ingen 

effekt på arbeid og inntekt.  For sosialhjelpsklienter med gode utsikter til arbeid, har derimot 

tiltakene positiv effekt med unntak av de som blir lengre i tiltak enn det som er nødvendig 

(Dahl og Lorentsen 2005).   

Dahl og Lorentzen hevder at det ikke trenger å være noen motsetninger mellom gruppene 

”rettferdig” og ”effekt” når det gjelder oppnåelsen av mål, men da må arbeidslinjas 

referanseramme endres.  Trolig er det mulig å oppnå både rettferdighet og effektivitet, dersom 

arbeidslinjas mål om at alle skal bli selvhjulpne gjennom eget arbeid oppgis.  Den kan 

suppleres med målsettinger knyttet til sosial inklusjon.  Dahl og Lorentzen peker på 

målsettinger om økt aktivitet, bedre sosial deltakelse og integrasjon, en bedre hverdag, en mer 

ordnet tilværelse og høyere livskvalitet(Dahl og Lorentzen 2005). 
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Analysen viser praktisering av arbeidslinja som inkluderer avklaring i forhold til trygdeytelser 

samt at tiltak kan ha verdi i seg selv.  Dette samsvarer i stor grad med Lødemel og Dahl og 

Lorentzen uttalelser om arbeidslinja.  Målet i familieprosjektet er at familier på kort eller lang 

sikt skal få arbeid eller bli avklart i forhold til trygderettigheter.  Analysen viser at 

vanskeligstilte grupper med liten arbeidserfaring, lite skolegang og/eller dårlig helse kan få 

ordinært arbeid hvis forholdene legges til rette for det.  Det tyder på at det er vanskelig på 

forhånd å avklare hvem som blir inkludert og hvem som blir ekskludert i arbeidslivet.  

Analysen viser dessuten at innvandrerfamilier opplever inklusjon og betydningen av 

arbeidsretta tiltak på forskjellige måter.  Å bli inkludert i arbeidslivet er bare en av flere 

viktige faktorer.  Statistikken fra Familieprosjektet (tabell 4) viser at 25 % har fått ordinært 

arbeid.  Måloppnåelsen blir 31 % hvis de som studerer og mottar studielån, og de som har fått 

uføretrygd blir medregnet.  Hvis målet er at familier blir uavhengige av sosialhjelp, er 

måloppnåelsen 49 % (tabell 5).  

Resultatene av arbeidsretta tiltak kan på kort sikt måles i tall og statistikker.  Men analysen 

viser at ulike fenomener oppleves som betydningsfulle på andre måter og på lengre sikt.  

Informantene fremhever betydningen av språkkunnskaper og sosialt nettverk, bedre helse og 

bedre økonomi, stolthet og verdighet, men forteller også om skuffelser og sinne.  Fenomener 

som i utgangspunktet ikke trenger å ha sammenheng med hvilke resultater arbeidsretta tiltak 

gir.  Allikevel viser analysen at de som har fått ordinært arbeid eller som har utsikter til å få 

det, opplever arbeidsretta tiltak inkluderende, mens de som verken har fått arbeid eller trygd 

og ikke har utsikter til å få arbeid, kan oppleve arbeidsretta tiltak ekskluderende.   

Svaret på spørsmålet om innvandrerfamilier, som mislykkes i å få ordinært arbeid, blir 

ekskludert fra medborgerskap, vil være ja ut fra deres subjektive opplevelser, og objektivt 

fordi de arbeidsledige har færre rettigheter enn de som er yrkesaktive.   Det er dessuten ikke 

bare rettigheter de mister.  Analysen viser at ansvarlighet kan være av like stor betydning som 

rettigheter.  Det handler om rettigheter og ansvarlighet, der rettigheter både omfatter forsorg 

og retten til kvalifisering, og ansvarlighet omfatter både gleden ved å forsørge seg selv og 

kravene om å delta i arbeidsretta tiltak.   

På den andre siden kan svaret på spørsmålet om eksklusjon på grunn av manglende 

tilknytning til arbeidsmarkedet være nei.  Begrunnelsen for dette svaret er at analysen viser at 

arbeidsretta tiltak kan gi inklusjon på langt flere områder enn i forhold til arbeidsmarkedet.   

Analysen har vist at innvandrerfamilier får bedre norskkunnskaper, utvidelse av sosialt 
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nettverk, bedre helse og muligheter for bedre økonomi og ansvarlighet ved deltakelse i 

arbeidsretta tiltak.  Dette er fenomener som virker inkluderende for deltakelse og opplevelse 

av tilhørighet i samfunnet uansett tilhørighet til ordinært arbeidsmarked.  Det vil ikke bare 

virke inkluderende for sosialt medborgerskap, men også for sivilt og politisk medborgerskap 

fordi kunnskaper om språk og samfunn er avgjørende for deltakelse og forståelse av 

samfunnets lover og regler, og i samfunnsdebatt og politiske avgjørelser. 

Svaret på spørsmålet om innvandrerfamilier opplever eksklusjon når deltakelse i arbeidsretta 

tiltak ikke gir tilknytning til ordinært arbeid, vil derfor være både ja og nei.  Analysen viser at 

innvandrerfamilier med tilknytning til ordinært arbeid opplever inklusjon og medborgerskap i 

større grad enn de som ikke har den samme tilknytningen.  Samtidig viser analysen at 

deltakelse i arbeidsretta tiltak i seg selv kan gi opplevelse av inklusjon og medborgerskap og 

gi avklaring av trygderettigheter.  

    

10.4 RETTIGHETER OG ANSVARLIGHET 

Teorier i medborgerskap om inklusjon og eksklusjon kaster lys over sammenhengen mellom 

arbeid, økonomi og sosial deltakelse og utdyper forståelsen av måloppnåelse og kjønn.  Men 

medborgerskap innebærer mer enn deltakelse og rettigheter.  Like viktig er det å spørre 

hvordan plikter og ansvarlighet er knyttet til det å være medborger.  For å få del i rettigheter 

er det nødvendig å oppfylle forpliktelser, der plikten til å arbeide og forsørge seg selv er 

sentralt.  I dette kapitlet går jeg et skritt videre og spør hvilke sammenheng det er mellom 

rettigheter og ansvarlighet.  For å kunne svare på dette blir det viktig å utdype begrepet 

ansvarlighet. 

I følge medborgerskap er individet først og fremst ansvarlig for å arbeide og forsørge seg selv 

og sin familie.  Først når alle andre muligheter er forsøkt, vil sosialhjelp bli utbetalt.  I tillegg 

er det en plikt å betale skatt.  Arbeidsledige møter krav om å finne arbeid og kvalifisere seg 

for arbeidslivet.  Arbeidsretta tiltak er sosialtjenestens praktisering av arbeidslinja i 

sosialpolitikken.  Individet skal hjelpes til å bli selvstendig og bryte sirkler av avhengighet 

(Dwyer 2004:71).   

Nye tanker om medborgerskap, påvirket av sosiologen Anthoney Giddens, fremhever 

ansvarlighet og arbeidsetikk: arbeid for de som kan og trygghet for de som ikke kan (Dwyer 
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2004:71).  Dette betyr at arbeidsledige skal få hjelp til opplæring og kvalifisering som fører til 

arbeid på kort eller lang sikt.  Arbeid blir sett på som den beste form for velferd.  Aktivitet og 

arbeidsretta tiltak er midlet for å få flest mulig i lønnet arbeid.  Vektleggingen av ansvarlighet 

understreker plikten til å arbeide og forsørge seg selv, og plikten til å delta i arbeidsretta tiltak 

for de som ikke er i arbeid.  Målet er arbeid og midlet er sanksjoner.  Det vil si at de som 

motsetter seg å delta i arbeidsretta tiltak kan bli ekskludert fra forsorg.  Det snakkes i dag om 

den tredje vei for sosial medborgerskap, der målet er at alle skal leve et fullverdig liv, og 

bryte sirkler av avhengighet.  Betalt arbeid er sentralt og både pisken og gulroten blir brukt 

for få folk i arbeid.  Medborgerskap blir brukt for å underbygge denne politikken (Dwyer 

2004:71-72).  Stortingsproposisjonen om ny arbeids- og velferdsforvaltning omtaler 

aktivitetskrav som følger:   

”Aktivitetskrav og plikter som stilles til stønadsmottakere kan fungere som en formalisert og 

forpliktende kobling mellom økonomiske ytelser på den ene siden og aktive tiltak og tjenester 

på den andre siden” (St. prp. nr. 46). 

Dwyer påpeker at medborgerskap har utviklet seg fra vektlegging av rettigheter til 

vektlegging av krav og sanksjoner(Dwyer 2004:187).  I følge Dwyer er dette en utvikling som 

rammer fattige og svake mennesker.  Analysen viser flere sider ved forholdet mellom 

rettigheter og ansvarlighet.  Helseproblemer, omsorgsoppgaver og forhold i arbeidsmarkedet 

kan gjøre det vanskelig å delta i arbeidslivet og kan også medføre eksklusjon fra sosial 

deltakelse og sosiale rettigheter.   Teorier i medborgerskap om eksklusjon og inklusjon kaster 

lys over dette.  Både i arbeidsretta tiltak og i medborgerskap er målet at flest mulig skal 

komme i arbeid, mens de som ikke kan arbeide skal få økonomisk sikkerhet.  I kapittel 10.2 

har vi sett at de som får arbeid opplever inklusjon, mens de som av ulike grunner ikke kan 

arbeide opplever eksklusjon både i forhold til sosiale rettigheter og sosial deltakelse i 

samfunnet.  Dette viser at teorier i medborgerskap fremmer rettigheter og deltakelse for de 

som kommer i arbeid etter arbeidsretta tiltak.  De som ikke vil delta i arbeidsretta tiltak eller 

de som ikke får arbeid, og spesielt de som heller ikke blir avklart i forhold til 

trygderettigheter, kan derimot oppleve ytterligere eksklusjon og marginalisering både 

subjektivt og objektivt.  Lov om sosial omsorg av 1993 viser dette ved å åpne opp for 

muligheten for bruk av sanksjoner og stoppe sosialhjelp til livsopphold og dekning av 

boligutgifter for de som ikke oppfyller vilkår, som for eksempel å delta i arbeidsretta tiltak.   
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Analysen viser at innvandrere blir tvunget til å ta bestemte jobber/praksis for å få livsopphold.  

Et press som både kan få positive og negative følger.  På den ene siden fremhever det 

individets ansvarlighet for å forsørge seg selv og behovet for å kvalifisere seg til arbeidslivet.  

Dette kan være positivt når det fører til bedre kvalifikasjoner, tilgang til sosiale rettigheter, og 

mulighet for forandring med hensyn til inntekt og selvhjulpenhet.  På den andre siden kan et 

sterkt aktiviseringskrav, som ikke gir bedre kvalifikasjoner, innebære dårligere forhold 

(Hedblom 2004:12).  Analysen påpeker at det kan være negativt hvis det verken fører til 

bedring av økonomien eller håp om en forandring i nærmeste fremtid.  Da vil det være en 

påminnelse om fåfengt strev om å bedre sin livssituasjon, den følelsen som da følger av 

mindreverdighet, ubetydelighet, utilstrekkelighet og det ikke å oppleve seg akseptert. En 

påminnelse om skam over ikke å strekke til(Ericson 2003).     

Den negative opplevelsen av krav og sanksjoner er derimot ikke det mest fremtredende.  Ikke 

bare rettigheter, men også ansvarlighet og delaktighet har et positivt fortegn for 

innvandrerfamilier og forbindes med verdighet og stolthet.  De etterspør ansvarlighet og 

ønsker å gjøre nytte for seg og tjene egne penger.  På den måten opplever de å bli inkludert 

som deltakere i samfunnet.  Analysen viser at arbeidsretta tiltak oppleves som et gode, en 

rettighet mer enn en plikt.   Sosiale rettigheter handler om å ha et økonomisk sikkerhetsnett.  

Samtidig viser analysen at rettigheter innebærer flere ting.  En av disse er retten til opplæring 

og kvalifisering.  Dette har gitt innvandrerkvinner og innvandrermenn nye muligheter til 

deltakelse i arbeidslivet og samfunnet forøvrig.  Følgene av dette er at de fått del i rettigheter 

og får større sikkerhet knyttet til økonomi, sykdom og alderdom.  Sammenhengen mellom 

rettigheter og ansvarlighet er begrep som uttrykker myndiggjøring.  Myndiggjøring som 

informantene etterspør, fordi de ønsker å ta ansvar for egne liv. 

Analysen forteller om innvandrerfamilier som ønsker å delta i arbeidslivet, men som av ulike 

årsaker ikke får det til, jfr. kapittel 9.2.  Problemet er at det er vanskelig og noen ganger 

umulig å få ordinært arbeid.  Deres opplevelser av eksklusjon handler ikke bare om 

rettigheter, men også om ansvarlighet.  De har ikke mulighet til å være ansvarlige borgere, 

som tar ansvar for seg og sin familie, og får heller ikke del i rettigheter som 

arbeidsledighetstrygd, sykepenger, fødselspenger og pensjonspoeng.  De blir ekskludert fra 

arbeidslivet, noe som fører til dårligere økonomi, mindre sosialt nettverk og dårligere helse.  

Manglende muligheter på arbeidsmarkedet gir bakgrunn til å stille spørsmål ved teorier om 

inklusjon og eksklusjon i medborgerskap, fordi inklusjon ser ut til å fordre yrkesaktivitet selv 
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om ikke alle innvandrerfamilier har mulighet for å få arbeid.  Dette vil ikke bare ekskludere 

fra rettigheter, men også ekskludere innvandrerfamilier fra muligheten for være ansvarlige 

borgere, ansvarlighet som gir verdighet og opplevelse av tilhørighet.     

Forholdet mellom rettigheter og ansvarlighet kan illustreres med Riceurs hermeneutiske bue 

(Gulddal og Møller 2002:257). 

    

 

Rettigheter kan sees på som en motsetning til ansvarlighet.  Det kan være to motpoler som 

står mot hverandre og ellers ikke har noe til felles.  Men det kan også sees på som to motpoler 

som henger nøye sammen, påvirker hverandre og er avhengige av hverandre.  Illustrasjonen 

viser at motpolene er bundet sammen med en bue som illustrerer at rettigheter og ansvarlighet 

er bundet sammen i forståelse av medborgerskap.  Innledningsvis ble det understreket at 

rettigheter og ansvarlighet i medborgerskap, handler om et økonomisk sikkerhetsnett på den 

ene siden og ansvar for å forsørge seg selv og sin familie på den andre siden.  Det er også 

begrenset for de som er medlem eller borger av et samfunn.  At rettigheter og ansvarlighet 

skal ha sammenheng med medborgerskap er ingen selvsagt ting.  Rettigheter og ansvarlighet 

kan man ha på mange områder.  Analysen viser eksempel på dette ved å fortelle om ansvar og 

oppgaver knyttet til den private sfæren, men forteller også om rettigheter og ansvarlighet i 

relasjonen mellom innvandrerfamilier og samfunnet.  Dette handler i stor grad om plikten til å 

arbeide og forsørge seg selv eller delta i arbeidsretta tiltak.   Medborgerskap beskriver 

forholdet mellom individet og samfunnet, og i dette forholdet er det både ansvarlighet og 

Ansvarlighet 

Medborgerskap 

Rettigheter 
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rettigheter.  Innvandrerfamilier som ikke får ordinært arbeid mister ikke bare rettigheter, men 

også muligheten til å være ansvarsfulle medborgere.  Medborgerskap handler ikke bare om 

rettigheter, like lite som det handler bare om ansvarlighet og press.  De to sidene ved 

medborgerskap henger nøye sammen.  Men de henger ikke bare sammen som to motsetninger 

som er avhengig av hverandre.  Analysen viser at innvandrerfamilier ønsker både rettigheter 

og ansvarlighet, og at ansvarlighet gir stolthet og verdighet.    

 

10.5 VERDIGHET   

Dette kapitlet vil peke på at det verken er integrasjon og eksklusjon eller rettigheter og 

ansvarlighet som er de eneste begrepene som kan forklare og utdype analysen i lys av teorier i 

medborgerskap.  Forrige kapittel konkluderte med at rettigheter og ansvarlighet er sentrale 

begrep og henger nøye sammen.   For å utdype dette, vil jeg benytte begrepet verdighet og 

spørre hva som hemmer eller fremmer verdighet.  

Verdighet er et begrep som kan brukes på mange forskjellige måter og som både har 

subjektive og objektive sider.  Frihet og uavhengighet er viktige begrep, men like viktig er det 

å poengtere at det helt uavhengige menneske, er mennesket uten livsmuligheter og dermed 

uten frihet.  Samhørighet med andre mennesker og annet liv er den mest grunnleggende 

menneskelige egenskap (Christoffersen 1994:137).  Yrkesetiske grunnlagsdokument for 

barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere understreker at menneskeverdet handler om 

at mennesket har verdi i seg selv, og omtaler menneskeverdet på denne måten: 

”Alle mennesker har en ukrenkelig verdi.  Respekt for enkeltindividets frihet, 

selvbestemmelse og livsverdier er grunnleggende i helse- og sosialfaglig arbeid.  

Diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, hudfarge, kultur, klasse, kjønn, seksuell legning, 

alder, funksjonshemning, religiøs tro eller politiske oppfatninger er ikke akseptert og må 

bekjempes.  Ut fra en erkjennelse av at mennesket er avhengig av hverandre skal 

barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere fremme solidaritet mellom individer, 

grupper og klasser og arbeide for et inkluderende samfunn” (Yrkesetiske retningslinjer for 

barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere).     
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I dette kapitlet er det informantenes opplevelser av verdighet, den subjektive siden av 

medborgerskap som er den mest sentrale.  Spørsmålet er hva som hemmer og fremmer 

verdighet.  Verdighet er et sentralt begrep i medborgerskap fordi medborgerskap gir rett til et 

anstendig og verdig liv som deltaker i et samfunn (Dwyer 2004:45).     

I utviklingen av medborgerskap har ansvarlighet og moral i økende grad blitt vektlagt på 

påkostning av rettigheter.  Dette er en ny tilnærming til medborgerskap som preges av en 

sterk sammenheng mellom rettigheter, plikter og moral.  I praksis viser dette seg i 

velferdspolitikken som reduserer og effektiviserer velferdssystemet(Dwyer 2004:189).  

Utviklingen av medborgerskap medfører at den i økende grad er ekskluderende og gir mindre 

rom for forskjeller og frihet til å velge sin egen livsstil.  Dette får negative konsekvenser for 

de som av ulike årsaker ikke er i stand til eller ikke har anledning til å jobbe i det ordinære 

arbeidsmarkedet.        

Analysen viser mange eksempler på verdighet.  Likheter og forskjeller mellom arbeidsretta 

tiltak og arbeid er et eksempel på dette.  Forskjellen mellom arbeid og arbeidsretta tiltak 

handler i stor grad om økonomi.  Arbeidsretta tiltak er midlertidig og gir ingen trygghet for 

fremtiden.  Analysen viser eksempler på arbeidsretta tiltak som gir uttelling i forhold til bedre 

økonomi, men også eksempler på ingen eller liten endring av økonomien.  Arbeid gir derimot 

en fast inntekt og gir trygghet og rettigheter i forhold til sykdom og alder.  Lønn gjør det 

mulig å forsørge seg selv og sin familie og gir stolthet og verdighet.  Det er viktig for 

innvandrerfamilier å være ansvarlige samfunnsborgere som ikke bare har rettigheter, men 

også plikter.  Kravene er dermed ikke bare negative, men hjelper innvandrerfamilier til å være 

ansvarlige borgere ut fra deres ansvarlighet og moral.  De ønsker å bruke sine evner og 

ressurser i yrkeslivet. Deres ønsker samsvarer med Stortingsmelding nr. 14 som sier: 

”Deltakelse i arbeidslivet er positivt for den enkeltes velferd.  Det er den beste garanti mot 

fattigdom og store sosiale forskjeller, og det gir den enkelte muligheter for sosial kontakt og 

til å bruke sine evner” (St.meld. nr. 14). 

 Ansvarlighet er viktig for verdighet og ære.  Dette har sammenheng med stolthet over å greie 

seg selv og ikke være avhengig av andre.  Analysen viser at arbeid gir dette i større grad enn 

arbeidsretta tiltak, fordi deltakelse i arbeidsretta tiltak innebærer en form for press og 

sanksjoner, at det er tidsbegrenset og ikke gir de samme økonomiske rettighetene som 

ordinært arbeid.  Vi kan si at både arbeidsretta tiltak og arbeid innebærer moral og verdighet, 
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men at det moralske aspektet ser ut til å være størst i arbeidsretta tiltak, mens verdighet først 

og fremst er et kjennetegn ved å ha arbeid. 

I forhold til deltakelse i samfunnet, kontakt med andre mennesker og bedre helse er det 

mindre forskjell mellom arbeid og arbeidsretta tiltak.  Men det er verdt å legge merke til at 

analysen forteller om likheten mellom disse faktorene i eksempler der resultatet til slutt har 

blitt arbeid.  Analysen fremhever at det å gå på sosialkontoret og være sosialklient, er 

nedverdigende og verre enn å ha kontakt med trygdekontoret og arbeidskontoret.  

Arbeidsretta tiltak kan være positivt i seg selv når det gir tiltaksmidler det er mulig å leve av.  

Det kan gi mening og innhold i tilværelsen og fremme deltakelse i samfunnet.  Ytre rammer 

setter derimot begrensninger på hvor lenge det er mulig å være i arbeidsretta tiltak som gir 

disse godene.  Analysen har eksempler på at arbeidsretta tiltak blir avsluttet før det er mulig å 

få fast jobb, og at dette har negative konsekvenser både på familiens økonomi og deltakelse i 

samfunnet.   

Mens arbeid er definert som et mål, er arbeidsretta tiltak et middel på veien mot noe annet.  

Målet er i første omgang arbeid.  Medborgerskap vektlegger arbeidets betydning og målet om 

at flest mulig skal jobbe og forsørge seg selv.  Samtidig er det et viktig prinsipp at det må gis 

trygghet til de som ikke kan arbeide (Dwyer 2004:121).  Dette er et viktig perspektiv.  Til 

tross for en ofte ensporet vektlegging av arbeidslinja om å få flest mulig i arbeid, viser 

analysen at 25 % av deltakerne i Familieprosjektet har fått ordinært arbeid (tabell 4), og at 49 

% av familiene som har blitt uavhengige av sosialhjelp (tabell 5).  I tanker om medborgerskap 

er det viktig at resterende 51 % av familiene ikke blir ekskludert fra å være deltakere i 

samfunnet.  Analysen viser at trygdeytelser også kan være et resultat av arbeidsretta tiltak, og 

at noen trenger flere år i arbeidsretta tiltak før de blir avklart i forhold til arbeid eller trygd.  I 

tråd med tanker i medborgerskap, om at de som ikke kan jobbe skal gis trygghet, er det viktig 

å gi respekt og anerkjennelse til de som enten trenger en lang periode med arbeidsretta tiltak 

eller som ikke er i stand til å jobbe.  Analysen viser eksempler både på at dette skjer og ikke 

alltid skjer.   

Spørsmålet er om medborgerskap, der arbeidet er den beste form for velferd, gir verdighet og 

deltakelse for marginaliserte grupper, eller om teorier om medborgerskap kommer til kort i 

forhold til utsatte grupper (Dwyer 2004:115).  Analysen viser at dette kan være tilfelle i møte 

med mennesker med dårlig helse, som ikke er i stand til å arbeide, og som heller ikke har rett 

til trygdeytelser.  Fordi kravene for å bli medborger er så strenge, er det heller ikke bare syke 
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mennesker som blir ekskludert.  Det samme skjer med kvinner som er hjemme med små barn 

og mennesker som på grunn av hudfarge, religion eller navn ikke får innpass på 

arbeidsmarkedet.  For disse gruppene kan det være vanskelig å oppnå medborgerskap og 

opplevelse av verdighet.  På den andre siden kan arbeidsretta tiltak bidra til deltakelse og 

bedre helse.  Analysen viser at innvandrerfamilier ønsker å være ansvarlige borgere som 

forsørger seg selv, men at ytre forhold i arbeidslivet kan gjøre det vanskelig å oppnå dette.  

Forhold som kan stigmatisere og ekskludere for deltakelse og integrering. Dette gir grunnlag 

for å hevde at utviklingen av medborgerskap kommer til kort i møte med mange 

innvandrerfamilier, som mottar sosialhjelp, fordi det kan hemme mer enn fremme verdighet.    

Analysen peker på at innvandrerfamilier er stolte og glade over å greie seg selv.  Bedre 

økonomi, uavhengighet, frihet, bedre livskvalitet og mer deltakelse i samfunnet, er andre 

beskrivelser de bruker for å beskrive betydningen av arbeidsretta tiltak og arbeid.  Verdighet 

er et begrep som kaster lys over dette.  Sammenhengen mellom ansvarlighet og moral på den 

ene siden og rettigheter og verdighet på den andre siden kan forstås ut fra at ansvarlighet og 

moral er nødvendig for å få del i rettigheter som gir verdighet i samfunnet.  Begrepene kan 

lett oppfattes som det motsatte av hverandre.  Moral kan bli forstått som en negativ pekefinger 

som innebærer tvang, mens verdighet er noe man har rett på.  Analysen viser derimot at dette 

ikke er hele sannheten og viser et annet forhold mellom verdighet og moral.   

Innvandrerfamilier betegner ansvarlighet og moral med et positivt fortegn.  Det er som 

ansvarlige borgere, der de også kan møte press og motstand, de kan ta del i forpliktelser som 

gir verdighet.  Det moralske aspektet er her sentralt.  Både menn og kvinner gir uttrykk for at 

arbeid er forbundet med moral på en positiv måte.  Det er en positiv plikt å kunne arbeide, 

forsørge seg selv og sin familie når det er mulighet for det.  Analysen viser at det å forsørge 

seg selv er en grunnleggende verdi der det å arbeide er forbundet med stolthet og verdighet.  

En stolthet over å kunne forsørge familien, være ansvarsfulle personer og på den måten få 

selvrespekt og anerkjennelse fra samfunnet.   

Denne forståelsen av forholdet mellom verdighet og moral, bekrefter det jeg tidligere har sagt 

om sammenhengen mellom rettigheter og ansvarlighet, kapittel 10.4.  Det er ikke sikkert at 

rettigheter bare er positivt og ansvarlighet bare negativt for den enkelte mann og kvinne eller 

familie.  Kanskje er det slik at verdighet og selvrespekt har nær sammenheng med det å være 

ansvarlig medborger som arbeider og forsørger seg selv og sin familie.  I så fall er det ikke 
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bare rettigheter som er nødvendig for verdighet.  Like viktig blir det å være et ansvarlig og 

moralsk menneske.     

Jeg har tidligere kritisert utviklingen av medborgerskap fordi den i økende grad vektlegger 

forpliktelser og ansvarlighet som medfører eksklusjon.  Sammenhengen mellom verdighet og 

moral understreker derimot sammenhengen mellom rettigheter og forpliktelser, og at begge 

deler er nødvendig for å gi verdighet.  Dette åpner opp for en forståelse av analysen som kan 

forklare innvandrerfamiliers negative beskrivelser av å være sosialklienter der de verken får 

del i rettigheter eller får være ansvarlige deltakere i samfunnet.  I forhold til forståelsen av 

Riceurs hermeneutiske bue, kapittel 10.4 mangler de tilknytningspunkt til begge ”motpolene” 

som til sammen utgjør medborgerskap.   Analysen forteller at dette er stigmatiserende og 

forbundet med skam.   

Arbeidsledighet kan også være forbundet med det å være marginalisert både i forhold til 

arbeidsmarkedet, sosialt og økonomisk.  Analysen viser at arbeidsretta tiltak og arbeid har 

betydning på mange forskjellige måter.  Bedre økonomi er viktig for innvandrerfamilier, men 

analysen viser at deltakelse i samfunnet og ansvarlighet oppleves som like viktig for å bli 

inkludert som medborgere.  Arbeidsretta tiltak og arbeid har med andre ord betydning for 

innvandrerfamiliers livssituasjon på mange forskjellige måter.   

For å forstå hva dette handler om er begrep som verdighet og moral nyttige.  Dette er sentrale 

begrep i medborgerskap.  Det å være en medborger gir rettigheter og ansvarlighet i et 

samfunn og handler om verdighet (Dwyer 2004:16).  Moral på sin side uttrykker plikten og 

ansvarligheten som kreves av en borger.  Analysen har pekt på at disse begrepene ikke bare er 

motpoler.  De må sees i sammenheng fordi moral gir verdighet.  Hvis vi sammenligner 

verdighet og moral med rettigheter og ansvarlighet, ser vi det samme forholdet.  Analysen 

viser at rettigheter alene gir liten verdighet, og er avhengig av delaktighet og ansvarlighet.  

Dette viser at ulike teorier og begrep i medborgerskap har sammenheng med hverandre og 

forklarer og utdyper analysen og gir forståelse av problemstillingen om betydningen av 

arbeidsretta tiltak for innvandrerfamilier. 
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11. KONKLUSJON 

 

I denne oppgaven har jeg sett på hvordan innvandrerfamilier som mottar sosialhjelp opplever 

betydningen av arbeidsretta tiltak, og hvilken sammenheng det har med teorier i 

medborgerskap.   

Undersøkelsen har på den ene siden pekt på at innvandrerfamilier opplever å bli inkludert i 

samfunnet fordi de får bedre norskkunnskaper, større sosialt nettverk, bedre helse og bedre 

økonomi ved deltakelse i arbeidsretta tiltak.  I familier der begge ektefeller har fått arbeid, 

bidrar det også til endringer av familiemønsteret, der tradisjonelle kjønnsrollemønster endres 

til et tilnærmet norsk familiemønster.  Oppgaver knyttet til hjem og familie blir i større grad 

fordelt mellom ektefellene.  Dette gjelder særlig omsorg for barn, mens hovedansvar for 

husarbeid fortsatt ser ut til å være kvinners ansvar.  Innvandrerfamilier gir uttrykk for glede 

over at begge ektefeller er i arbeid.  De får mulighet til å kjøpe det de trenger og muligheter til 

å hjelpe barna og være gode forbilder for dem.  Arbeidstilknytning trygger fremtiden og kan 

gi mulighet til kjøp av egen bolig.  Dette gir opplevelse av inklusjon på mange områder og gir 

både subjektivt og objektivt medborgerskap.       

På den andre siden viser undersøkelsen at teorier i medborgerskap, som så sterkt vektlegger 

plikten til å arbeide og delta i arbeidsretta tiltak, kan ekskludere mennesker med 

helseproblemer og omsorgsoppgaver.  Forhold i arbeidsmarkedet, som ikke ansetter 

mennesker med helseproblemer, med annen hudfarge og religion eller med svake 

språkkunnskaper og manglende kvalifikasjoner, virker ekskluderende ikke bare for 

innvandrermenn og innvandrerkvinner, men også for barna som kan bli ekskludert fra 

barnehage og fritidsaktiviteter fordi foreldrene er fattige.  Innvandrerfamilier gir uttrykk for at 

det kan være slitsomt når begge ektefeller er i arbeid, men undersøkelsen viser at 

hjemmeværende, som har ansvar for barn og husarbeid, kan oppleve at de ekskluderes fra 

medborgerskap.  Undersøkelsen viser at yrkesaktive foreldre får lite tid sammen med barna.  

Spesielt innvandrerkvinner kan oppleve en spenning mellom forventninger og krav om å være 

yrkesaktive og medborgere samtidig som de skal fylle rollen som mor og hustru i den private 

sfæren.  Et forhold som blir forsterket ved mangel på barnehageplasser.  Teorier om inklusjon 

og eksklusjon i medborgerskap ser ut til å gi lite rom for mangfold og frihet til å velge 
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familiemønster ut fra egen kultur, tradisjon og ønsker.  Dette fremmer i stedet ”uniformering”, 

at alle skal være like og ha de samme verdiene.        

Undersøkelsen viser en interessant sammenheng mellom rettigheter og forpliktelser, og 

verdighet og moral.  Informantene ønsker å være aktive deltakere med både rettigheter og 

ansvarlighet i samfunnet.  Dette er begrep som kan oppleves som to motpoler.  Undersøkelsen 

viser derimot en annen sammenheng mellom disse begrepene.  Rettigheter og ansvarlighet har 

nær sammenheng med hverandre og oppleves som positive faktorer.  Innvandrerfamilier 

ønsker ikke rettigheter uten samtidig å være ansvarlige borgere.  Det er koblingen mellom 

disse begrepene som gir stolthet fordi det viktige for dem er å greie seg selv.  Dette handler 

om moral og gir verdighet.  Undersøkelsen viser at de som har lykkes i å få arbeid opplever 

sammenhengen mellom rettigheter og forpliktelser og verdighet og moral i større grad enn de 

som ikke har fått det eller har utsikter til å få det i nærmeste fremtid.  Men undersøkelsen 

viser også at arbeidsretta tiltak i seg selv kan gi opplevelse av inklusjon og verdighet.  Dette 

viser at måloppnåelse i arbeidsretta tiltak kan forstås på en annen måte enn i antall personer 

som har fått ordinært arbeid.  Undersøkelsen viser at opplevelsen av å være inkludert og ha et 

verdig liv ikke trenger å være avhengig av å arbeide på fulltid, men har sammenheng med 

ulike faktorer i tilknytning til arbeidsrett tiltak og påvirkes av forhold i den private sfæren. 

Undersøkelsen har fokusert på 12 informanter, som har gitt grunnlag for analyse og drøfting.  

Datamaterialet peker på ytterligere interessante fenomener i diskusjonen om arbeidsretta tiltak 

og medborgerskap.  Det ville vært interessant å forske videre på hvordan det går med 

informantene og deres barn på lengre sikt.  Det ligger derimot utenfor rammene for denne 

oppgaven.        
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VEDLEGG 1 

FORESPØRSEL OM Å DELTA PÅ INTERVJU 

Jeg er masterfagstudent i diakoni og profesjonsetikk ved Teologisk fakultet i Oslo og holder 

på med den avsluttende masteroppgaven ved siden av deltidsstilling ved Jobbsenteret.  

Temaet for oppgaven er ”Arbeidsretta tiltak for innvandrere som mottar sosialhjelp.” Jeg skal 

undersøke hvordan innvandrere opplever å delta/ha deltatt i arbeidsretta tiltak og hvordan de 

vurderer nytten av dette.  Jeg er interessert i å finne ut hvordan dette virker inn på evt. familie, 

ektefelle og/eller barn. 

For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue innvandrere som har hatt kontakt med 

Jobbsenteret.  Spørsmålene vil dreie seg om hvordan dere har opplevd kontakten med 

Jobbsenteret og oppfølgingen og tiltakene dere deltok i, og om dere vurderer at dette har 

bidratt til endringer i deres hverdag for dere selv og eventuelle familie. 

Jeg vil bruke båndopptaker og ta notater mens vi snakker sammen.  Intervjuet vil ta ½ - 1 

time, og vi blir sammen enige om tid og sted.  Det er frivillig å delta, og du har mulighet til å 

trekke deg når som helst underveis, uten å måtte begrunne dette nærmere.  Dersom du trekker 

deg, vil alle innsamlede data om deg bli slettet.   Opplysningene vil bli behandlet 

konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne kjenne seg igjen i den ferdige oppgaven.  

Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når oppgaven er ferdig, innen utgangen av 

2005. 

Hvis du kunne tenke deg å være med på intervjuet, er det fint om du kontakter meg.  Jeg er på 

Servicekontoret hver mandag og tirsdag og kan der treffes på tlf 23 47 43 58.  Ellers kan jeg 

nåes på tlf 93 62 87 83.  Du kan også kontakte min veileder Ulla Schmidt, tlf  92 29 52 25 

hvis det er noe du lurer på.  Prosjektet er meldt til personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 

 

Med vennlig hilsen 

Grete Glemmestad   
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VEDLEGG 2 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 

Jeg (navn)…………………………………………. 

Født……………………………………………… 

 

Samtykker i at Grete Glemmestad 

kan benytte opplysninger om meg og min familie som kommer frem i intervjuet 

i sin masteroppgave: ”Arbeidsretta tiltak for innvandrerfamilier som mottar 

sosialhjelp”. 

 

Det forutsettes at opplysninger blir anonymisert og bare blir brukt i 

forskningssammenheng. 

 

 

 

Sted og dato……………………………………………..       

 

 

Underskrift………………………………………………..  
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VEDLEGG 3 

 

 

INTERVJUGUIDE 

 

PERSONALIA 

Kjønn: 

Alder: 

Barnas alder: 

Opprinnelsesland: 

Botid i Norge: 

Utdannelse fra hjemlandet: 

Helse: 

Lengde arbeidsledighet: 

 

ARBEID 

Hvilke kontakt har dere hatt med Jobbsenteret? 

Hvordan opplevde du dette? 

Hva synes du arbeidsretta tiltak har bidratt til? 
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FORHOLD TIL EKTEFELLE 

Hvordan har du opplevd din ektefelles deltakelse i arbeidsretta tiltak? 

Hvordan tror du din deltakelse i arbeidsretta tiltak har påvirket din ektefelle? 

 

FORHOLD TIL BARN 

Hvordan har arbeidsretta tiltak/arbeid hatt innvirkning på deres barn? 

 

FORHOLD TIL SOSIALT NETTVERK 

Hvordan vil du vurdere om tiltak/arbeid har påvirket deres sosiale aktiviteter og sosialt 

nettverk? 

 

FORHOLD TIL ØKONOMI 

Hva er din/familiens inntekt i dag? 

Hvordan opplever du at arbeidsretta tiltak/arbeid har påvirket deres økonomi? 

 

FORHOLD TIL TRIVSEL OG IDENTITET 

Hvis du skal oppsummere, hvilke betydning, synes du, arbeidsretta tiltak har hatt for deg og 

din familie?  
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