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Sammendrag 

Store flyktningstrømmer gir et økt politisk press for å ta imot flyktninger. De som får 

innvilget opphold i Norge har rett på bosetting og til å bli inkludert i velferdsstaten. 

Introduksjonsprogrammet for flyktninger iverksettes av kommunene, og er det fremste 

integreringstiltaket i Norge. Flyktningene har rett og plikt til å delta, og målet er at de etter to 

år i programmet skal gå over i arbeid eller utdanning. Myndighetenes målsetting om at minst 

55 prosent skal gå direkte over i arbeid eller utdanning etter endt program er ikke blitt nådd de 

siste årene, samtidig som det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder 

resultatoppnåelse.  

Denne oppgaven har gjennom en kvalitativ casestudie studert iverksettingsprosessen i Stange 

og Bamble kommune i tidsperioden 2011-2015. I denne perioden har Stange i snitt oppnådd 

vesentlig bedre resultater i introduksjonsprogrammet enn Bamble, målt ved direkte overgang 

til arbeid eller utdanning på videregående eller høyere nivå. Denne studiens siktemål har vært 

å undersøke hva det er som kan forklare dette, ved hjelp av iverksettingsteori. Oppgaven 

baserer seg på data fra 9 semi-strukturerte intervjuer, samt supplerende dokumenter.  

Analysen av iverksettingsprosessen i de to kommunene avdekker likheter og forskjeller 

mellom dem i introduksjonsarbeidet. Likheter består i at iverksettingsprosessen kjennetegnes 

av et stort antall samarbeidsaktører, gode samarbeidsrutiner og et stort innslag av skjønn. 

Ulikheter består i at Stange i større grad enn Bamble kjennetegnes av at integrering lenge har 

vært en synlig prioritering i planarbeidene, og av en tydelig forankring på rådmannsnivå.  

Spesielt to ting synes å være viktig for å forklare hvorfor Stange oppnår bedre resultater enn 

Bamble. Medarbeidernes syn på bruk av grunnskole ser ut til å ha stor betydning for hva 

deltakerne gjør etter endt introduksjonsprogram. Videre har Stange tilrettelagt for et 

systematisk introduksjonsarbeid, gjennom å ha en integreringsplan, formaliserte avtaler med 

arbeidsgivere, samt synlige mål for introduksjonsprogrammet. Stange ser hvordan 

organisering, medarbeidere og programinnhold i introduksjonsprogrammet kan virke 

sammen, og introduksjonsarbeidet deres fremstår som planlagt og rasjonelt. I Bamble finner 

de løsninger som kommunen har tro på, men mangel på integreringsplan, formaliserte avtaler 

og forankring på rådmannsnivå ser ut til å gjøre at introduksjonsarbeidet er mer oppstykket og 

inngår i mindre grad i en overordnet plan. 



VI 

 

 

 



VII 

 

Forord 

Først og fremst vil jeg takke informantene for at dere stilte på intervju – ingen oppgave uten 

dere. Tusen takk til veileder, Anton Steen, for gode råd og tilbakemeldinger gjennom hele 

prosessen. Jeg vil også takke alle på MIK-gruppen på Fafo, for at dere har delt av deres tid og 

kompetanse. Tilbakemeldingene deres har vært veldig nyttige. En spesiell takk til Anne Britt 

Djuve og Ragna Lillevik for at dere leste oppgaven i innspurten. Takk til KS for 

masterstipend. En stor takk til Sigurd for gjennomlesing og gode innspill.  

 

Antall ord: 39 053 

Blindern, mai 2016 

Gro Taranrød 

 

 

  



VIII 

 

 



IX 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Innledning .................................................................................................................... 1 

1.2 Tema ............................................................................................................................ 2 

1.2.1 Problemstilling ..................................................................................................... 3 

1.3 Tidligere forskning ...................................................................................................... 3 

1.4 Teoretisk rammeverk ................................................................................................... 4 

1.5 Hvorfor interessant? .................................................................................................... 5 

1.6 Oppgavens struktur ...................................................................................................... 6 

2 Teori ................................................................................................................................... 7 

2.1 Innledning .................................................................................................................... 7 

2.2 Iverksettingsteori ......................................................................................................... 7 

2.3 Iverksettingsbegrepet ................................................................................................... 8 

2.3.1 Iverksettingsbegrepet i denne oppgaven .............................................................. 9 

2.4 To hovedtilnærminger ................................................................................................. 9 

2.4.1 Ovenfra-og-ned .................................................................................................... 9 

2.4.2 Nedenfra-og-opp ................................................................................................ 10 

2.5 Matlands «ambiguity and conflict» modell ............................................................... 11 

2.6 Winters implementeringsmodell................................................................................ 13 

2.7 Presentasjon og operasjonalisering av variablene i implementeringsmodellen ........ 13 

2.7.1 Avhengig variabel: Resultater ............................................................................ 15 

2.7.2 Uavhengige variabler ......................................................................................... 17 

2.8 Forventninger til funn ................................................................................................ 24 

3 Metode .............................................................................................................................. 28 

3.1 Innledning .................................................................................................................. 28 

3.2 Forskningsdesign ....................................................................................................... 28 

3.2.1 Casestudie ........................................................................................................... 28 

3.2.2 Valg av case ....................................................................................................... 29 

3.3 Datagrunnlag ............................................................................................................. 32 

3.3.1 Skriftlige kilder .................................................................................................. 33 

3.3.2 Intervju ............................................................................................................... 33 

3.3.3 Valg av intervjuobjekter ..................................................................................... 33 



X 

 

3.3.4 Semi-strukturert intervju .................................................................................... 35 

3.4 Validitet og reliabilitet ............................................................................................... 36 

3.4.1 Validitet .............................................................................................................. 36 

3.4.2 Reliabilitet .......................................................................................................... 38 

4 Bakgrunn .......................................................................................................................... 40 

4.1 Innledning .................................................................................................................. 40 

4.2 Hva er integrering? .................................................................................................... 40 

4.3 Integreringspolitikk ................................................................................................... 41 

4.3.1 Integrering og velferdsstaten .............................................................................. 42 

4.4 Norsk integreringspolitikk ......................................................................................... 43 

4.4.1 Målene med den norske integreringspolitikken ................................................. 45 

4.4.2 Den norske bosettingsordningen ........................................................................ 45 

4.5 Om introduksjonsprogrammet ................................................................................... 46 

4.6 Hvordan er situasjonen nå?........................................................................................ 48 

5 Empiri ............................................................................................................................... 50 

5.1 Innledning .................................................................................................................. 50 

5.2 Resultater ................................................................................................................... 50 

5.3 Politikkformulering og policy design ........................................................................ 52 

5.4 Organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd .................................. 54 

5.4.1 Organisering ....................................................................................................... 54 

5.4.2 Samarbeid ........................................................................................................... 58 

5.5 Medarbeidernes evne og vilje .................................................................................... 63 

5.6 Ledelse ....................................................................................................................... 69 

5.7 Programinnhold ......................................................................................................... 71 

5.8 Kapittel fem oppsummert .......................................................................................... 80 

6 Analyse ............................................................................................................................. 81 

6.1 Innledning .................................................................................................................. 81 

6.2 Iverksettingskategori ................................................................................................. 81 

6.3 Sammenligning av kommunene ................................................................................ 82 

6.3.1 Medarbeidere ...................................................................................................... 82 

6.3.2 Ledelse ............................................................................................................... 88 

6.3.3 Programinnhold .................................................................................................. 91 

6.3.4 Lokal iverksettingsstruktur ................................................................................. 92 



XI 

 

6.3.5 Oppsummering av funn ...................................................................................... 97 

6.4 Ovenfra-og-ned eller nedenfra-og-opp? .................................................................... 98 

6.5 Grad av konflikt og tvetydighet ............................................................................... 100 

7 Avslutning og konklusjon .............................................................................................. 101 

7.1 Oppsummering ........................................................................................................ 101 

7.2 Svar på problemstillingen ........................................................................................ 101 

7.3 Betraktninger rundt forskningsopplegget ................................................................ 103 

7.3.1 Politikkens målgruppe ...................................................................................... 103 

7.3.2 Iverksettingsteoriens nytte ................................................................................ 104 

7.3.3 Hvordan studiens funn belyser det overordnete tema ...................................... 105 

7.3.4 Videre forskning ............................................................................................... 105 

7.4 Veien videre ............................................................................................................. 106 

Litteraturliste .......................................................................................................................... 107 

Vedlegg 1 Informanter ........................................................................................................... 115 

Vedlegg 2 Intervjuguide medarbeider/leder ........................................................................... 116 

Vedlegg 3 Intervjuguide rådmann .......................................................................................... 119 

 

Tabeller 

Tabell 1: Matlands “ambiguity and conflict” modell ............................................................... 12 

Tabell 2: Sammenligning av case-kommunene. ...................................................................... 31 

Tabell 3: Oppsummering av empiriske funn ............................................................................ 80 

 

Figurer 

Figur 1: En videreutviklet iverksettingsmodell ........................................................................ 15 

Figur 2: Andel direkte overgang arbeid/utdanning, landsbasis. ............................................... 48 

Figur 3: Direkte overgang arbeid/utdanning, prosent .............................................................. 50 

Figur 4: Organisasjonskart, flyktningetjenesten i Stange kommune........................................ 55 

Figur 5: Organisasjonskart, flyktningetjenesten i Bamble kommune ...................................... 57 

Figur 6: Overgang til grunnskole, prosent ............................................................................... 85 

 

 

 

  



XII 

 

  



1 

 

1 Innledning 

1.1 Innledning 

I overkant av 31 000 personer søkte asyl i Norge i løpet av 2015 (UDI 2016). Dette er omtrent 

dobbelt så mange som året før. Mange vil etter dagens regelverk få opphold, noe som tilsier 

økt bosetting i 2016 og muligens i årene fremover. De som får innvilget opphold i Norge har 

rett på bosetting og til å bli inkludert i velferdsstaten. Å integrere flyktninger i et slikt omfang 

kan være utfordrende for kommunene og andre involverte instanser. For å få til en vellykket 

integrering er det avgjørende at de som får opphold raskt lærer seg norsk og kommer ut i 

arbeid eller utdanning (St.meld.nr. 16 2015-2016: 53). I Norge er en viktig del av 

kommunenes integreringsarbeid lovregulert gjennom introduksjonsloven (St.meld.nr. 6 2012-

2013: 28). Introduksjonsloven forplikter kommuner som bosetter flyktninger til å tilby et 

introduksjonsprogram, som er det viktigste virkemiddelet for å oppnå introduksjonslovens 

formål: «styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og 

deres økonomiske selvstendighet» (Introduksjonsloven § 1).  

Introduksjonsprogrammet som integreringstiltak har vist seg å være et godt grep (St.meld.nr. 

16 2015-2016: 57, Djuve og Kavli 2015). Samtidig viser Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratets (heretter IMDi) tall at målsettingen fra regjeringen om at minst 55 

prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet går direkte over i arbeid eller utdanning 

etter endt program ikke er nådd de siste årene. I 2015 var det 47 prosent som gikk direkte over 

i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram (IMDi 2015a). I tillegg er det store 

forskjeller i resultatoppnåelse mellom kommuner. Våren 2016 legger regjeringen frem en 

melding til Stortinget om integreringspolitikk. Hovedfokuset vil være på hvordan en kan 

effektivisere integreringsarbeidet, og den vil presentere drøftinger og tiltak for å forbedre og 

effektivisere introduksjonsprogrammet (St.meld.nr. 16 2015-2016: 53). Dette antyder at 

dagens utfordringer ikke nødvendigvis kan løses med gårsdagens løsninger. Ved å studere to 

sammenlignbare kommuner med svært ulike resultater i introduksjonsprogrammet, Bamble og 

Stange, kan denne oppgaven være et viktig bidrag til evidensbasert politikk på området.  
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1.2 Tema 

Det overordnete tema for oppgaven er lokal iverksetting av offentlig politikk. Jeg skal benytte 

introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger som et empirisk case som vil kunne 

eksemplifisere hvordan lokal iverksetting foregår i kommunene. Jeg skal bruke teori, nærmere 

bestemt iverksettingsteori, som verktøy for å belyse og analysere denne studiens to caser 

(Manheim m.fl. 2006). På en side er alle Norges kommuner underlagt de samme føringene fra 

staten, som følge av introduksjonsloven. I et ovenfra-og-ned perspektiv vil vellykket 

iverksetting innebære at tiltakene som gjøres lokalt virkeliggjøres i tråd med målsettingene 

gitt fra sentralt hold (Winter og Nielsen 2008). På den annen side er det hver enkelt kommune 

som skal iverksette introduksjonsprogrammet, og de preges av stor handlefrihet. Prinsippet 

om lokalt selvstyre står sterkt i Norge, og begrenser sentrale myndigheters styringsmuligheter 

(St.meld.nr. 17 1996-1997: 90). Kommunenes store handlingsrom gir betydelige variasjoner i 

kvalitet og innhold i programmet (Bråthen, Hagelund og Kavli 2007). I et nedenfra-og-opp 

perspektiv forstår man vellykket iverksetting som samsvar mellom ønsket endring og de 

faktiske resultater av tiltaket (Winter og Nielsen 2008).  

Oppgaven er en kvalitativ, komparativ casestudie, der jeg benytter Bamble og Stange 

kommune som caser. Det er to sammenlignbare kommuner som har oppnådd svært ulike 

resultater i introduksjonsprogrammet over en periode på flere år. Utvalgsstrategien var 

strategisk. For det første tok jeg utgangspunkt i en benchmark-undersøkelse som har 

sammenlignet kommunenes resultater over tid (Lillegård og Seierstad 2013),1 for å 

identifisere kommuner med ulike resultater. Deretter benyttet jeg IMDi sine tall over 

resultatene som Stange og Bamble har oppnådd i introduksjonsprogrammet for endelig 

utvelgelse av caser. Disse viser at det i tidsperioden 2011-2015 i gjennomsnitt var 13,9 

prosent av deltakerne som gikk direkte over i arbeid eller utdanning i Bamble kommune. 

Tilsvarende tall for Stange var 72,4 prosent. Denne utvalgsstrategien kombinerte jeg med et 

såkalt «most similar systems design». Dette går ut på å velge caser som skiller seg på den 

avhengige variabelen (her: resultater), men er mest mulig lik på de uavhengige variablene. 

Stange og Bamble er forholdvis like på relevante uavhengige variabler, slik som andel 

innvandrere, arbeidsledighet og økonomi. Tanken er at en eller noen få uavhengige variabler 

varierer, som dermed kan tenkes å forklare variasjonen i avhengig variabel (Levy 2008, 

Lijphart 1975).  

                                                 
1 Se punkt 3.2.2 for en nøyere gjennomgang av utvalgsmetode.  
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1.2.1 Problemstilling  

Formålet med studien er todelt. For det første vil jeg beskrive og få innsikt i iverksettingen av 

introduksjonsprogrammet i Stange og Bamble kommune. Uten denne innsikten kan en 

risikere å konkludere med at programmet ikke fungerer, når det egentlige problemet er at det 

ikke er gjennomført (Djuve og Kavli 2015: 19). For det andre vil jeg ved hjelp av 

iverksettingsteori sannsynliggjøre hvilke faktorer som bidrar til å forklare hvorfor den ene 

kommunen oppnår så mye bedre resultater enn den andre. Dette gir følgende problemstilling:  

Hva kjennetegner iverksettingsprosessen av introduksjonsprogrammet for flyktninger i 

Bamble og Stange kommune, og hva kan forklare hvorfor Stange oppnår bedre resultater enn 

Bamble gjennom et tilsynelatende likt tiltak? 

Første del av problemstillingen er deskriptiv, og vil i hovedsak besvares i empirikapittelet. 

For å besvare andre del av problemstillingen, skal jeg diskutere funnene fra empirikapittelet i 

lys av iverksettingsteori. Oppgaven baserer seg på ulike dokumenter og rapporter, samt 

kvalitative data som er samlet inn gjennom intervju av ansatte i kommunene som har med 

introduksjonsprogrammet å gjøre. 

1.3 Tidligere forskning  

Introduksjonsloven ble vedtatt i 2003 som en frivillig ordning, og ble gjort obligatorisk den 1. 

september 2004 (Introduksjonsloven). Siden den tid er det gjennomført et stort antall studier 

av introduksjonsprogrammet, både når det gjelder iverksetting og resultater. Mye av 

iverksettingen har gått bra, samtidig som det er utfordringer knyttet til etablering av heldags- 

og helårstilbud2, samt individuell tilpasning av program. Dette henger sammen med at mange 

kommuner ikke har tilstrekkelige kvalifiseringstilbud (Djuve og Kavli 2015: 7). Når det 

gjelder resultater, viser det seg at menn oppnår bedre resultater enn kvinner, at unge har bedre 

resultater enn eldre, og at det er forskjeller i resultater ut fra landbakgrunnen til deltakerne i 

introduksjonsprogrammet (Djuve og Kavli 2015).  

Resultatene i introduksjonsprogrammet varierer stort fra kommune til kommune, som 

eksemplifiseres gjennom denne oppgavens caser. Flere undersøkelser viser at kommunale 

forskjeller bare til en viss grad kan forklares av variasjonene i regionalt arbeidsmarked og 

                                                 
2 Introduksjonsloven fastsetter at ordningen skal være et heldagstilbud over hele året. Det innebærer at 

deltakerne skal ha 37,5 timer i uken, og følge arbeidslivets regler for ferie og fridager (BLD 2015a). 
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kjennetegn ved flyktningene. Videre tyder undersøkelser på at innholdet i og 

gjennomføringen av programmet er av stor betydning for resultatene (St.meld.nr.16 2015-

2016: 58, Blom og Enes 2015, Lillegård og Seierstad 2013). Dette impliserer at kommunene 

selv kan påvirke resultatene i stor grad gjennom et effektivt integreringsarbeid.  

Et av bidragene jeg viser til over var en benchmarking-undersøkelse som Lillegård og 

Seierstad (2013) gjennomførte i 2013. Her sammenlignet de kommunenes resultater over tid, 

og korrigerte for variable som går på flyktningenes kjennetegn og kommunenes 

forutsetninger. Ut fra dette rangerte de alle kommunene som var med, der Stange pekte seg ut 

som en god kommune, og Bamble som en mindre god kommune. Forklaringsgraden til 

analysen var imidlertid kun på 18 prosent.3 Demografiske og strukturelle variabler ved 

målgruppen og kommunen forklarer 18 prosent av variasjonen i resultater mellom 

kommunene. Dette er lavt sammenlignet med 73 prosent i en tilsvarende analyse som ble 

gjort i Danmark (Husted og Heinesen 2009). Denne masteroppgaven kan slik bidra til å vise 

hvordan selve iverksettingen på lokalt nivå kan forklare forskjeller i resultater.  

Djuve og Kavli (2015: 76) skriver at det er behov for mer kunnskap om hva som kan ligge 

bak kommunale forskjeller, og at det vil være viktig å kartlegge flere aspekter ved 

kommunens arbeid, herunder organisering og innhold i program, samt variasjoner i 

kompetanse og skjønnsutøvelse blant dem som jobber i førstelinjen. Å gjøre en kvalitativ 

studie av iverksettingsprosessen av introduksjonsprogrammet i et par utvalgte kommuner kan 

bidra til å dekke noe av dette kunnskapsbehovet ved å sannsynliggjøre hvilke faktorer som har 

betydning for resultatene i programmet. Det kan avdekke nyanser og få frem involverte 

aktørers oppfatninger og beskrivelser av utfordringer som gjør seg gjeldende i arbeidet med 

introduksjonsprogrammet lokalt.  

1.4 Teoretisk rammeverk  

Som teoretisk rammeverk for oppgaven benytter jeg iverksettingsteori. Ved å bruke 

iverksettingsteori kan en analysere hva som skjer i prosessen etter at et politisk vedtak er 

fattet (Kjellberg og Reitan 1995). Målet med denne oppgaven er å analysere denne prosessen i 

introduksjonsprogrammet i to utvalgte kommuner. Iverksetting kan sies å både gjennomføre 

og å virkeliggjøre offentlig politikk (Kjellberg og Reitan 1995: 132). Det er to 

                                                 
3 Se punkt 3.2.2 for ytterligere forklaring. 
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hovedtilnærminger innenfor iverksettingsteori, ovenfra-og-ned og nedenfra-og-opp. Kort sagt 

skiller tilnærmingene seg fra hverandre med hensyn til når iverksettingsprosessen begynner 

og når den avsluttes. Hvilke deler av utføringen skal en se på? I ovenfra-og-ned tilnærmingen 

ser en på iverksetting som å utforme virkemidler som kan realisere en gitt målsetting, der 

politikken anses som virkeliggjort når den blir utført i tråd med vedtaket. I nedenfra-og-opp 

tilnærmingen er en mer opptatt av de nederste trinnene i iverksettingsprosessen, der 

iverksetterne møter den atferd den er ment å endre (Winter og Nielsen 2008).  

For å besvare oppgavens problemstilling, skal jeg for det første benytte Matlands «ambiguity 

and conflict» modell. Denne har syntetisert de to tradisjonelle tilnærmingene, og kan brukes 

som et utgangspunkt til å forstå hvilken tilnærming som er mest relevant i en gitt situasjon 

(Matland 1995: 153). Videre skal jeg ta utgangspunkt i Winters implementeringsmodell 

(Winter og Nielsen 2008), og videreutvikle denne slik at den passer de empiriske prosessene 

jeg studerer. Modellen er et forsøk på å inkludere de viktigste variablene i 

iverksettingsforskning inn i et analyserammeverk, og trekker på teoretiske elementer fra 

begge hovedtilnærmingene innen iverksettingslitteraturen (Winter 2012: 257). Den tar 

utgangspunkt i seks faktorer som det er interessant i studere i en iverksettingsprosess, som jeg 

vil komme nærmere inn på under teori-kapittelet.  

1.5 Hvorfor interessant? 

Integreringspolitikk er et interessant og komplekst politikkområde som spenner over flere 

sektorer og forvaltningsnivåer, og handler om de tiltak og virkemidler myndighetene benytter 

for å oppnå de ønskede målene på integreringsfeltet. Introduksjonsordningen er det fremste 

tiltaket i norsk integreringspolitikk. Staten gir imidlertid få formelle retningslinjer om hvordan 

dette skal gjennomføres, noe som gir kommunene stort handlingsrom. Hva er det som 

fungerer innenfor dette handlingsrommet, og hva fungerer ikke? I det denne masteroppgaven 

går i trykk, lanseres en ny melding til Stortinget på feltet. Når viktige beslutninger skal tas, er 

det avgjørende med et oppdatert og nyansert kunnskapsgrunnlag.  

Ved å gjøre en iverksettingsstudie av introduksjonsprogrammet, får vi kunnskap om hvorvidt 

det gjennomføres i tråd med introduksjonsloven og tilhørende forskrifter. Uten kunnskap om 

dette vet vi ikke om resultater skyldes at programmet ikke virker, eller om det er fordi det 

ikke er iverksatt i kommunene. Videre er det viktig å vite om ressursene som er satt av til 
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bosetting og kvalifisering av flyktninger blir brukt hensiktsmessig. Hvorvidt 

introduksjonsprogrammet i hver enkelt kommune holder mål dreier seg også om 

rettssikkerhet og likebehandling, da det er både rett og plikt til å delta for flyktninger som har 

blitt bosatt i en kommune. Innsikt i iverksettingsprosessen kan også bidra til å forbedre 

kvaliteten på programmet.  

Nettoinnvandringen vil fortsette å være høy de nærmeste årene, samtidig som det er mange 

arbeidsmarkedsutfordringer for innvandrere i dag, herunder arbeidsledighet, få som tar 

utdanning, lite formelle kvalifikasjoner fra hjemlandet og svake norskkunnskaper. Det er 

viktig å finne rette tiltak for rette personer for å hindre en uønsket samfunnsutvikling (IMDi 

2014). Nettopp derfor er det viktig å ha kunnskap om integreringspolitikken generelt og 

introduksjonsprogrammet spesielt. IMDi har som en av sine prioriterte oppgaver å 

dokumentere kommunenes integreringsarbeid, slik at de kan formidle praksis og slik bedre 

måloppnåelsen i introduksjonsprogrammet (Meld.St.16 2015-2016: 62).  

1.6 Oppgavens struktur  

Jeg vil i kapittel 2 ta for meg teorien som oppgaven tar utgangspunkt i. Jeg skal først 

redegjøre for iverksettingsteori generelt, før jeg går nærmere inn på Matlands «ambiguity and 

conflict» modell og Winters implementeringsmodell, og beskriver hvordan disse benyttes i 

oppgaven. Etter dette utleder jeg noen forventninger til funn, på bakgrunn av teori og 

eksisterende forskning, som så undersøkes empirisk senere i oppgaven. I kapittel 3 redegjør 

jeg for oppgavens metodiske tilnærming, der jeg skriver om casestudie som forskningsdesign, 

om utvalgsstrategi, intervju som innsamlingsmetode, samt peker på utfordringer knyttet til 

reliabilitet og validitet. I kapittel 4 tar jeg for meg viktige avklaringer og definisjoner som gjør 

seg gjeldende i oppgaven, i tillegg til å se på utviklingstrekk frem til i dag vedrørende 

oppgavens overordnete tema og case. Jeg gir en gjennomgang av fremveksten av 

integreringspolitikk generelt, deretter norsk integreringspolitikk spesielt. Dette vil lede opp til 

hvorfor vi fikk et obligatorisk introduksjonsprogram i 2004, og vil hjelpe med å sette 

introduksjonsprogrammet i en sammenheng. Videre vil jeg i kapittel 5 presentere empirien 

som er samlet inn med det formål å besvare oppgavens problemstilling. Dette vil jeg 

presentere variabel for variabel, fordelt etter kommune. Deretter følger kapittel 6, analysen, 

der jeg skal diskutere oppgavens empiri i lys av iverksettingsteori. Til slutt vil jeg i oppgavens 

siste og syvende kapittel oppsummere oppgavens funn og svare på problemstillingen. 
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2 Teori 

2.1 Innledning 

Teori skal i denne studien brukes som et hjelpemiddel for å analysere og tolke empiriske funn 

(Manheim m.fl. 2006: 15). Mer spesifikt skal jeg benytte iverksettingsteori for å analysere hva 

som skjer i prosessen etter at et politisk vedtak er fattet (Kjellberg og Reitan 1995), og 

undersøke hva som kan forklare ulike utfall av introduksjonsprogrammet i Bamble og Stange 

kommune. Iverksettingsteori er ikke et konsistent teoretisk rammeverk, men preges av ulike 

tilnærminger og analyserammeverk. Jeg skal først benytte Matland sin «ambiguity and 

conflict» modell. Tanken er at konteksten rundt iverksettingen påvirker prosessen, og ved å 

ved å spesifisere denne kan en forstå hva som skjer i prosessen og hvilke faktorer som er 

viktige. Deretter skal jeg benytte Winters implementeringsmodell, et analytisk rammeverk 

som presenterer noen sentrale faktorer og mekanismer som påvirker iverksettingens resultater 

(Winter og Nielsen 2008: 21-22). Iverksettingsstudiene sin rolle er å forsøke å finne årsaker 

til hvorfor resultatet har blitt som det har blitt, enten utfallet karakteriseres som vellykket eller 

ei. Iverksettingsteori preges av to hovedtilnærminger, ovenfra-og-ned og nedenfra-og-opp, og 

vil presenteres nærmere under punkt 2.4.  

Kapittelet struktureres som følger: Først kommer en kort gjennomgang av utviklingen av 

iverksettingsteori som eget forskningsfelt. Videre forklarer jeg hva som menes med begrepet 

iverksetting, etterfulgt av en presentasjon av teoriens to hovedtilnærminger, henholdsvis 

ovenfra-og-ned og nedenfra-og-opp. Etter dette presenterer jeg Matlands modell, og fire 

iverksettingskategorier som han skisserer ut fra hvorvidt tiltaket er preget av tvetydighet 

og/eller konflikt. Videre følger en presentasjon av Winters implementeringsmodell, der jeg 

redegjør for og operasjonaliserer modellens variabler. Kapittelet avsluttes med noen 

forventninger til funn. 

2.2 Iverksettingsteori  

Iverksettingsteori som eget forskningsområde vokste frem på begynnelsen av 70-tallet 

(Kjellberg og Reitan 1995: 131, Winter 2012). Bakteppet for dette var de store 

velferdsreformene i USA på 1960- og 70-tallet, som ble gjenstand for evalueringer (Winter 

2012: 255). Hva var effekten av velferdsreformene, og hvordan kunne de forbedres? De fleste 
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studiene av reformene viste ingen effekt, der dette ble tolket som at det var noe feil med 

reformen og tanken bak den. En alternativ tolkning som vokste frem var imidlertid at 

reformen kanskje ikke ble implementert slik den var ment, noe som førte til en interesse i å 

studere forholdet mellom planlagte og faktiske intervensjoner (Winter 2012: 255). Pressman 

og Wildavksys studie «Implementation. How great expectations in Washington are dashed in 

Oakland» fra 1973 ytret dette synspunktet om at årsaken til at offentlig tiltak ikke nådde sine 

mål ofte skyldtes at det ikke ble gjennomført etter intensjonen, og banet vei for en vekst i 

iverksettingsstudier (Kjellberg og Reitan 1995: 131). Iverksettingsteori har i forlengelsen av 

dette utviklet seg til å bli et stort forskningsområde. Likevel finnes det ikke én generell 

iverksettingsteori, feltet har tvert om vært karakterisert av mange ulike tilnærminger.  

2.3 Iverksettingsbegrepet 

Hva som menes med iverksetting har betydning for når iverksettingsprosessen starter og 

slutter, og er noe tilhengerne innenfor de to hovedtilnærmingene er uenige om (Kjellberg og 

Reitan 1995). I følge Kjellberg og Reitan (1995: 132) er det å iverksette både å gjennomføre 

og å virkeliggjøre offentlig politikk. De ser på gjennomføringen av et tiltak som bestående av 

7 ulike faser: 

Fase 1: Politikkutforming – Utredning offentlige utvalg eller arbeidsgruppe. Utarbeidelse 

proposisjon eller tilsvarende.  

Fase 2: Beslutning om tiltaket – Lovvedtak eller tilsvarende.  

Fase 3: Spesifisering, sentralt nivå – Retningslinjer/forskrifter.  

Fase 4: Spesifisering, lokalt nivå – Retningslinjer/instrukser.  

Fase 5: Realisering lokalt – Aktivitet lokale organer.  

Fase 6: Gjennomføringspraksis – Resultater av tiltaket.  

Fase 7: Tilbakeføring av erfaring. 

Ulike syn på hvilke faser som skal inkluderes i en iverksettingsstudie danner utgangspunktet 

for skillet mellom ovenfra-og-ned tilnærmingen og nedenfra-og-opp tilnærmingen. Er 

politikkutviklingen ferdig når iverksettingen starter, eller er iverksettingsfasen en del av 
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politikkutviklingen? Det første synspunktet ligger til grunn i ovenfra-og-ned tilnærmingen, 

der det argumenteres for at det kun er interessant å se på fasen mellom en sentral beslutning 

om et tiltak og den lokale gjennomføringen av dette (Kjellberg og Reitan 1995: 139). Her ser 

de på manglende iverksetting som manglende realisering av mål, ikke at politiske forslag ikke 

blir vedtatt. Tilhengerne av nedenfra-og-opp derimot, ser iverksettingsfasen som en del av 

politikkutviklingen. Her forstås iverksettingsprosessen som en kontinuerlig prosess, der 

tilpasning til virkeligheten og tilbakeføring av erfaring påvirker gjennomføringen (Kjellberg 

og Reitan 1995: 133). De mener dermed at en opprettholder et unaturlig skille mellom 

politikk og administrasjon hvis en skiller mellom vedtaks- og iverksettingsfasen, og er 

følgelig opptatt av alle fasene hos Kjellberg og Reitan (1995: 135).  

2.3.1 Iverksettingsbegrepet i denne oppgaven 

I denne oppgaven er jeg opptatt av Kjellberg og Reitans fase 4-6, og legger til grunn at 

iverksetting forstås som både gjennomføring og virkeliggjøring av offentlig politikk, og 

forstår iverksettingsprosessen som en kontinuerlig prosess der det er mulig å gjøre 

tilpasninger til den konteksten den iverksettes i. Jeg går ikke inn på fase 1, 2 og 3 utover å 

gjøre rede for de målsettinger og retningslinjer som er gjeldende, herunder 

introduksjonsloven. Iverksettingsprosessen er dermed hvordan kommunene omdanner 

politikkens intensjon til handling (O’Toole 2012), og er hverken en teknisk eller automatisk 

prosess (Winter og Nielsen 2008: 14). Jeg vil dermed både se på i hvilken grad 

introduksjonsprogrammet er vellykket iverksatt i de to kommunene, og på hvilken måte trekk 

ved denne prosessen kan si noe om resultatene.  

2.4 To hovedtilnærminger  

2.4.1 Ovenfra-og-ned 

Ovenfra-og-ned fokuserer på hvordan beslutningsorganene pålegger organene lenger nede i 

organisasjonen å iverksette vedtatt politikk. Sentrale forskere innen denne tilnærmingen er 

Pressman og Wildavsky (1973), Van Meter og Van Horn (1975) og Mazmanian og Sabatier 

(1980). Innen denne tilnærmingen ser en på iverksetting som å utforme virkemidler som kan 

realisere en gitt målsetting. Her innebærer det at vedtak som gjøres på nasjonalt nivå skal 

iverksettes av kommunene, uten at de skal påvirke innholdet i det. Kommunene er således kun 
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et redskap for staten for å nå målsettingen. Iverksettingen er her avhengig av at alle leddene i 

styringskjeden samarbeider, og mange ledd, eller vetopunkter, i denne kjeden vanskeliggjør 

iverksettingen og reduserer sannsynligheten for 100 prosent måloppnåelse (Kjellberg og 

Reitan 1995: 140). I denne tilnærmingen understrekes behovet for klarhet i politikken som 

skal gjennomføres, og iverksettingsstudier ser på hva som gir eller hindrer måloppnåelse. 

Vellykket iverksetting innebærer her at utfall og tiltak lokalt virkeliggjøres i tråd med 

målsettingene og rammeverket gitt fra sentralt hold.  

2.4.2 Nedenfra-og-opp 

Nedenfra-og-opp tilnærmingen vokste frem som en reaksjon mot ovenfra-og-ned 

tilnærmingen, der tilhengerne kritiserte sistnevnte for deres styringsiver, og for å ha 

urealistiske forutsetninger (Kjellberg og Reitan 1995: 153). De stilte spørsmålstegn ved om 

alt kan styres fra sentralt hold, eller om samfunnet der politikken utøves vil påvirke styringen. 

Ovenfra-og-ned er også kritisert for å ikke ta hensyn til at iverksetterne opererer i et 

handlingsrom hvor regler og rutiner må tilpasses lokale forhold, og der en ofte må bruke 

skjønn. Istedenfor legger de i nedenfra-og-opp tilnærmingen vekt på de uformelle prosessene. 

Sentrale forskere her er Elmore (1980), Hanf, Hjern og Porter (1978) og Barrett og Hill 

(1984).  

I denne tilnærmingen er en mindre opptatt av om hvorvidt målsettingen for tiltaket blir 

oppnådd, og mer opptatt av om problemet som tiltaket er ment å løse blir løst (Winter 2012: 

256-257). Vellykket iverksetting oppfattes dermed som samsvar mellom ønsket endring og de 

faktiske resultater av tiltaket. De mener at det er større sjanse for å oppnå ønsket endring 

dersom en gir «bakkebyråkratene» som setter tiltaket ut i livet mulighet til å bruke skjønn 

fremfor å kontrollere dem ovenfra (Kjellberg og Reitan 1995: 153-154). Fokus er dermed på 

de nederste trinnene i iverksettingsprosessen, der iverksettingen av tiltaket møter den atferd 

den er ment å endre. Det legges mer vekt på forhandlinger og kompromisser for å oppnå en 

tilpasset gjennomføring (Kjellberg og Reitan 1995: 163).  

Lipsky (1980) benytter begrepet «bakkebyråkrater» om byråkratene som jobber på lokalt 

nivå. Deres spesielle rolle i iverksettingen består i å utøve det nødvendige skjønn for å 

omsette politikken i møte med den enkelte bruker. Dette skal gjøres i en arbeidshverdag 

preget av usikkerhet, arbeidspress og ofte manglende ressurser. Denne kombinasjonen av 

skjønn og en krevende arbeidshverdag gjør at bakkebyråkratenes innflytelse på hva som 
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faktisk blir gjeldende politikk kan bli stor. Begrenset tid og ressurser kan imidlertid blant 

annet føre til ulik behandling av lignende brukere og rutinisert behandling av ulike brukere 

(Winter og Nielsen 2008: 127). En kan risikere at arbeidet ikke blir utført tilfredsstillende, og 

at byråkratene ser seg nødt til å senke forventningene til seg selv og brukerne. Deres rom for 

skjønn forstås i et ovenfra-og-ned perspektiv som et kontrollproblem, mens det i et nedenfra-

og-opp perspektiv sees som uunngåelig og som å foretrekke fremfor detaljstyring fra sentralt 

hold (Meyers og Nielsen 2012: 311).  

I denne studien er det de lokale byråkratene som jobber med introduksjonsprogrammet, 

programrådgivere og lærere, som møter utfordringer og gjennomfører arbeidet med 

introduksjonsprogrammet. Deres synspunkter og erfaringer om hva som fungerer og ikke i de 

ulike kommunene vil være svært nyttig i utviklingen av dette tiltaket. Dette vil være 

interessant å undersøke både i et ovenfra-og-ned og i et nedenfra-og-opp perspektiv, som jeg 

kommer nærmere inn på i avsnittene under.  

2.5 Matlands «ambiguity and conflict» modell 

Richard Matland (1995) tar utgangspunkt i at konteksten rundt iverksettingen påvirker 

prosessen. Istedenfor å bare produsere en liste av variabler som må vurderes, må en også 

spesifisere betingelsene der disse variablene er viktige, og årsakene til hvorfor vi bør forvente 

at de er viktige (Matland 1995: 153). Han har kombinert ovenfra-og-ned og nedenfra-og-opp 

med utgangspunkt i at det ikke er enten eller, men at iverksetting av offentlig politikk foregår 

på begge måter. Han har skissert en modell ut fra hvorvidt målene og/eller virkemidlene ved 

tiltaket er uklare eller ikke og hvorvidt konfliktnivået angående policyinnholdet er høyt eller 

lavt, som kan brukes som et utgangspunkt til å forstå hvilken tilnærming som er mest relevant 

i en gitt situasjon. Det kan være konflikt rundt hva som er ønskede mål med politikken, eller 

om hvordan iverksettingsprosessen skal foregå (Matland 1995: 156). Iverksettingsaktørene på 

lokalt nivå kan tenkes å være uenig med sentrale myndigheter angående dette, men kan også 

være uenig med hverandre. Tvetydighet kan gjelde både mål og virkemidler ved et tiltak, og 

kan påvirke iverksettingsprosessen på mange måter (Matland 1995: 159). Modellen gir ut fra 

disse to dimensjonene fire ulike perspektiver på iverksettingsprosessen: administrativ, 

politisk, eksperimentell og symbolsk (Matland 1995: 160). Han presenterer også hvilket 

hovedprinsipp som er ventet å ha størst innvirkning på resultatet av iverksettingen. 
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 Lite konflikt Mye konflikt 

Klare mål/virkemidler 

(enkle/målbare) 

Administrativ iverksetting 

- Klassisk byråkrati 

- Utfall bestemmes av 

tilgang på ressurser 

Politisk iverksetting 

- Sentral 

tvang/sanksjoner 

- Utfall bestemmes av 

makt 

Tvetydige mål/virkemidler 

(uklare/komplekse) 

Eksperimentell iverksetting 

- Lokal tilpasning 

- Utfall bestemmes av 

ulike kontekster og 

aktører 

Symbolsk iverksetting 

- Nettverk 

- Utfall bestemmes av 

allianser 

Tabell 1: Matlands “ambiguity and conflict” modell (Matland 1995) 

Administrativ iverksetting preges av lite konflikt og klare mål og virkemidler, der ressurser 

anses som å ha størst innvirkning på resultatet av iverksettingen. Denne beskrivelsen ser ut til 

å være ideell i en ovenfra-og-ned tilnærming (Matland 1995: 160).  

Politisk iverksetting preges av mye konflikt, men med klare mål og virkemidler. Her vil 

resultater av iverksettingen bestemmes av makt. I noen tilfeller vil aktører inneha så stor makt 

at de er i stand til å tvinge sin vilje på andre aktører. I andre tilfeller vil utfallet bestemmes 

gjennom at aktørene forhandler for å oppnå enighet (Matland 1995: 163).  

Eksperimentell iverksetting kjennetegnes av tiltak med tvetydige mål og/eller virkemidler og 

lite konflikt (Matland 1995: 165). Utfall bestemmes av den lokale konteksten, og hvilke 

aktører som er involverte og aktive i iverksettingen på de lave nivåene i organisasjonen, og 

ligner således på trekkene en finner i nedenfra-og-opp tilnærmingen. Her er det tillatt med 

prøving og feiling, og ulike vektlegginger av eksisterende retningslinjer, samt at lokale behov 

blir styrende for gjennomføringen. Dette er forhold som ofte vil variere mellom de ulike 

kommunene, noe som vil kunne gi tilsvarende ulike utfall av iverksettingen.  

Symbolsk iverksetting preges av høy grad av både tvetydighet og konflikt. Symbolske tiltak 

spiller en sentral rolle i å bekrefte nye mål, forplikte seg til eksisterende mål, eller ved å 

stadfeste viktige verdier og prinsipper. Resultatet av tiltaket bestemmes av koalisjonsstyrke, 

altså koalisjonen av aktører på lokalt nivå i organisasjonen som er mottaker av ressursene. 
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Symbolpolitikk har tradisjonelt vært ensbetydende med ikke-implementering. Dette dreier seg 

typisk om et tiltak som får betydelig oppmerksomhet ved etableringen, men som ender opp 

med liten vesentlig effekt (Matland 1995: 168). 

Å identifisere grader av tvetydighet og konflikt i iverksettingen av introduksjonsprogrammet 

kan være med på å øke forståelsen for iverksettingsprosessen og resultatet av programmet, og 

kan således være et godt supplement til Winters implementeringsmodell når jeg skal besvare 

denne studiens problemstilling. Hva slags prosesser vil en gitt iverksettingssituasjon generere, 

og hva vil ha størst innvirkning på utfallet?  

2.6 Winters implementeringsmodell  

Winter argumenterer for at det er et utopisk mål å se etter én eneste iverksettingsteori, og at vi 

derfor heller bør se etter delvise fremfor generelle iverksettingsteorier (Hill og Hupe 2014: 80, 

Winter og Nielsen 2008). Winters implementeringsmodell er et forsøk på å integrere de 

viktigste og mest lovende variablene i iverksettingsforskning inn i et analyserammeverk, og 

trekker på teoretiske elementer fra begge hovedtilnærmingene innen iverksettingslitteraturen 

(Winter 2012: 257). Det er viktig å poengtere at modellen fremfor å være en streng 

kausalmodell, heller sees som et analytisk rammeverk som presenterer noen sentrale faktorer 

og mekanismer som påvirker iverksettingens resultater (Winter og Nielsen 2008: 21-22). 

Winters hovedbudskap i boken «Implementering af politik» er at lovgivning kun er papir, at 

gjennomslagskraften til denne er avhengig av hva som skjer under iverksettingen, og at mye 

kan gå galt underveis (Winter og Nielsen 2008: 15). Videre følger en gjennomgang og 

operasjonalisering av modellens variabler.  

2.7 Presentasjon og operasjonalisering av variablene i 

implementeringsmodellen  

Winters implementeringsmodell tar utgangspunkt i seks faktorer som det er interessant å 

studere i en implementeringsprosess: politikkformulering og policy design, sosioøkonomiske 

betingelser, organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd, ledelse, 

medarbeidernes evner og vilje og målgruppe. Disse uavhengige variablene kan tenkes å 

forklare variasjon i iverksettingsresultater (Winter og Nielsen 2008: 19).  
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Jeg skal ta utgangspunkt i denne modellen i min analyse, da den er godt egnet til å strukturere 

nøkkelvariablene som jeg anser som mest relevante for å forklare hvorfor de to kommunenes 

introduksjonsprogram har så ulike resultater. Det vil ikke være mulig å teste en og en 

hypotese isolert, da det er umulig å holde et så stort antall variabler konstant. Målet med 

oppgaven er heller å sannsynliggjøre hvilke variabler som i størst grad kan bidra til å forklare 

hvorfor et forholdsvis likt tiltak som det introduksjonsprogrammet er, gir så ulike resultater. 

For å gjøre dette, er det viktig med presise operasjonaliseringer av variablene.  

Fordi det er mange aktuelle variabler, skal jeg ved hjelp av teori og tidligere forskning tilpasse 

Winters implementeringsmodell slik at den passer de empiriske prosessene jeg skal se på 

(Kjellberg og Reitan 1995: 165-166). Dette innebærer å ekskludere noen variabler og 

inkludere andre, dette for å best mulig belyse oppgavens problemstilling. Fafo konkluderte i 

sin evaluering av introduksjonsprogrammet i 2007 (Kavli m.fl. 2007: 118) at det var kvalitet i 

programinnhold og oppfølging som var hovedutfordringen ved introduksjonsprogrammet, noe 

som antyder at implementering og drift av programmene påvirker resultatene (Rambøll 2011). 

Derfor vil det være hensiktsmessig å inkludere en variabel kalt «programinnhold» i denne 

oppgaven. Jeg skal i det følgende gjennomgå og operasjonalisere alle variablene som inngår i 

iverksettingsmodellen, før jeg under punkt 2.8 utleder noen forventninger til hvilke som er 

mest sentrale, og som følgelig vil fokuseres mest på. 
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Figur 1: En videreutviklet iverksettingsmodell (Basert på Winter og Nielsen 2008: 18) 

2.7.1 Avhengig variabel: Resultater 

Den avhengige variabelen i denne studien er iverksettingsresultater. Dette består ifølge Winter 

og Nielsen (2008: 16) av både output (resultater) og outcome (virkninger). Output beskriver 

hvordan politikken ser ut når den «leveres» til borgerne, mens outcome er konsekvensene av 

resultatene. Av hensyn til oppgavens omfang og lengde vil jeg kun se på resultatene av 

introduksjonsprogrammet. Winter og Nielsen skriver at en bør anvende de mål som er utledet 

av lovgivningen når en skal vurdere iverksettingen og resultatene av en lov (2008: 15, 30-31). 

Dette er av hensyn til verdipremisset om demokratisk effektivitet, at beslutningene er truffet 

av legitime folkevalgte forsamlinger, og det er følgelig interessant å undersøke hvorvidt deres 

målsettinger nås. I dag blir introduksjonsprogrammene i kommunene målt på deltakernes 

status etter avsluttet program (IMDi 2014). I denne oppgaven operasjonaliserer jeg derfor 

iverksettingsresultater som antall deltakere som går direkte over i arbeid eller utdanning etter 

endt introduksjonsprogram.  

Den nasjonale målsettingen er at 55 prosent av deltakerne går over i arbeid eller utdanning 

direkte etter endt introduksjonsprogram, samt at 70 prosent av deltakerne er i arbeid eller 

utdanning året etter endt program (IMDi 2014). For å forstå hva dette innebærer, må en gå 
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nærmere inn på hvordan «arbeid» og «utdanning» operasjonaliseres. IMDi benytter SSB sine 

operasjonaliseringer på dette (IMDi 2014: 45), derfor legger jeg de samme til grunn i denne 

studien. «Sysselsatt» defineres dermed som følger: «Personer som utførte inntektsgivende 

arbeid av minst én times varighet i referanseuka, samt personer som har et slikt arbeid, men 

som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende. 

Personer som er inne til førstegangs militærtjeneste, regnes som sysselsatte» (SSB 2015a). 

Det er følgelig mulig å øke terskelen for måloppnåelse ved å legge en annen definisjon av 

«sysselsatt» til grunn.  

«Utdanning» defineres her som videregående opplæring og høyere utdanning (SSB 2015b). 

Påbegynt grunnskole regnes dermed ikke som måloppnåelse. Andre avslutningsårsaker utover 

dette er grunnskole, NAV-tiltak og «annet», som er samlebetegnelsen for den svakeste graden 

av tilknytning til arbeidsmarkedet. Her inngår mottak av kontantstøtte, flytting, 

svangerskapspermisjon, sosial, trygd og lignende (IMDi 2014: 46, SSB 2015b).  

SSB sin definisjon av sysselsetting, der én time arbeid i uka blir registrert som måloppnåelse i 

introduksjonsprogrammet, følger retningslinjene angitt av Den internasjonale 

arbeidsorganisasjonen (ILO) (SSB 2015a). Dette er en internasjonal standard som ligger til 

grunn for svært mange lands arbeidsmarkedsstatistikk. Hvor sterk en slik tilknytning til 

arbeidslivet er, og hvorvidt det kan karakteriseres som suksess at en tidligere 

introduksjonsdeltaker jobber en time i uka, kan problematiseres. Samtidig regnes ikke 

påbegynt grunnskole som måloppnåelse. Dette innebærer at målet for yrkesdeltakelse er svært 

vidt, mens målet for deltakelse i utdanning kan sies å være tydeligere avgrenset. Her er det 

mulig å argumentere for at det for ulike grupper flyktninger kan representere et vellykket 

introduksjonsprogram når de går direkte over i grunnskole, fremfor for eksempel å bli 

sosialhjelpsmottagere. IMDi skriver følgende i årsrapporten fra 2014 vedrørende deltakerne 

som har gått over i ulike NAV-tiltak etter endt program: «Selv om dette ikke slår ut på 

måloppnåelsen for ordningen, kan det likevel være viktige bidrag for å få 

introduksjonsprogramdeltakerne i arbeid på et senere tidspunkt» (IMDi 2014: 46). For å 

nyansere resultatene, vil jeg i analysen også undersøke overgang til grunnskole i de to 

kommunene.  

I tillegg til å se på overgang til arbeid og utdanning direkte etter endt introduksjonsprogram, 

har SSB utviklet en monitor for introduksjonsordningen. Der følger de deltakerne som har 

avsluttet introduksjonsprogrammet, og ser hvilken tilknytning de har til arbeidsmarkedet eller 
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utdanningssystemet i november året etter at de avsluttet programmet (Enes 2014). Dette vil 

kunne bidra til å nyansere bildet noe, og vil være interessant å undersøke i de to kommunene.4 

2.7.2 Uavhengige variabler 

Politikkformulering og policy design  

Denne variabelen utgjør en sentral rammebetingelse for hvordan introduksjonsprogrammet 

blir iverksatt i kommunene, og handler om de rammene som beslutningstakerne legger for 

iverksettingen av et tiltak (Winter og Nielsen 2008). Hvis politikkformuleringen er preget av 

konflikt, kan dette gi opphav til kompromisser som fører til vage målsettinger og ugyldige 

kausale teorier om sammenheng mellom mål og midler i designet av policyen (Winter 2012: 

259). Bakteppet for en gitt politikk kan være et opplevd behov eller nye forskningsresultater, 

og var i dette tilfellet lokale forskjeller i kvalifisering og et velferdsgap mellom 

flyktningbefolkningen og den øvrige befolkningen (Djuve og Kavli 2007: 205). Konteksten 

som tiltaket, introduksjonsprogrammet, skal virke i, vil være avgjørende for hva som 

fungerer. Introduksjonsloven med tilhørende forskrifter setter rammene for hvordan 

introduksjonsprogrammet skal iverksettes, og hvilke virkemidler, insentiver og sanksjoner 

som kan og skal benyttes i dette arbeidet.  

I denne studien er alle kommunene gjenstand for de samme føringene fra staten, som tilsier at 

egenskaper ved denne variabelen ikke bidrar til å forklare hvorfor de har ulike resultater. Det 

kan imidlertid variere hvordan kommunene tolker de statlige føringene, og hvordan de 

tilpasser seg disse lokalt i form av kommuneplaner, eventuelle integreringsplaner og lignende. 

Sjansene for å lykkes med iverksettingen styrkes gjennom et policy design som bidrar til å 

styrke forpliktelsen til målene ved politikken, og som hjelper å signalisere ønskelige 

handlinger (Winter og Nielsen 2008: 54), og er noe som kan nedfelles i nevnte planer. 

Hvorvidt de sentrale målene og virkemidlene ved introduksjonsprogrammet oppfattes som 

klare eller uklare, og hvordan dette oversettes til lokale forhold, vil i tråd med Matland (1995) 

få betydning for iverksettingen av tiltaket.  

  

                                                 
4 Se punkt 3.4.1 for oppklaring.  
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Sosioøkonomiske betingelser 

Denne variabelen henviser til de eksterne rammene som danner betingelsene for kommunenes 

iverksetting av offentlig politikk (Winter 2012: 261). Faktorer som kommuneøkonomi og 

arbeidsledighet er viktig her, som blant annet vil kunne ha betydning for tilgang til 

praksisplasser for deltakere i et introduksjonsprogram (Djuve og Kavli 2015: 45). 

Iverksetterne av introduksjonsprogrammet vil i liten grad kunne styre disse forholdene. 

Som følge av oppgavens forskningsdesign, most-similar-systems-design, er kommunene som 

studeres forholdsvis like på faktorer som kommuneøkonomi, arbeidsledighet og andel 

innvandrere i kommunen. Ved å ha et slikt design forsøker jeg å holde disse variablene 

konstant, og slik undersøke hvordan trekk ved selve iverksettingen virker inn på resultatene i 

de to kommunene. Dette utdypes ytterligere i metodekapittelet. 

Organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd 

Denne variabelen handler om samhandling i den iverksettende organisasjonen, samt 

organiseringen av tiltaket som skal iverksettes. Stadig mer komplekse institusjonelle settinger 

med mange ulike aktører involvert, byr på utfordringer når en skal vurdere iverksettingen, og 

har sammenheng med at også politikkområdene blir stadig mer komplekse (Winter og Nielsen 

2008: 73-102). Alle som har med iverksettingen å gjøre og hvordan de deler ansvaret utgjør 

iverksettingsstrukturen for en gitt policy (Hjern og Porter 1981). Dette igjen utgjør en sentral 

del av konteksten som introduksjonsprogrammet iverksettes innenfor.  

Utfordringer i integreringspolitikken karakteriseres av mange som et «wicked» problem; 

sammensatte problemer som går over flere nivåer i staten og mellom ulike sektorer på tvers 

av politikkområder (Christensen, Egeberg, Lægreid, Roness og Røvik 2015: 112). Denne type 

problematikk fører til at mange aktører blir involvert, og bidrar til en sammensatt 

iverksettingsstruktur (Winter og Nielsen 2008: 95). Hjern og Porter (1981) skriver at det ikke 

er tilstrekkelig å analysere komplekse prosesser ved å kun se på en enkel organisasjon. I en 

kontekst som her, der deler av mange offentlige og private organisasjoner samarbeider i 

iverksettingen av et tiltak, foreslår de å bruke iverksettingsstrukturer som analyseenhet (Hjern 

og Porter 1981: 214). Dette synet legger jeg til grunn i denne oppgaven, da det er et mangfold 

av aktører, offentlige, private og frivillige, samt nasjonale og lokale, som sammen iverksetter 

introduksjonsprogrammet. Når oppgaven om å iverksette et gitt tiltak gis til en enkelt 
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organisasjon, her en etat i kommunen, kan alle andre skygge unna i troen på at det vil bli 

iverksatt (Hjern og Porter 1981: 216). Hvis tiltaket mislykkes, blir det galt å si at det er 

organisasjonens feil, da tiltaket iverksettes av en iverksettingsstruktur bestående av mange 

aktører. Samtidig fordrer ofte iverksettingsprosesser på kommunalt nivå samarbeid mellom 

ulike enheter i forvaltningen. Uformelle relasjoner preger ofte administrative prosesser, og 

dette kan føre til faste strukturer rundt et tiltak (Hjern og Porter 1981: 216). En sammensatt 

iverksettingsstruktur kan på en side bidra til kompetanseheving på feltet, men på den annen 

side komplisere hele prosessen (O’Toole 2012: 292-302).  

Vellykket iverksetting har sammenheng med antall aktører involvert, mangfoldet av deres 

interesser og perspektiver, og antall beslutninger og vetopunkter som eksisterer (Winter 2012: 

259-260). For å øke sannsynligheten for suksess, kan en gjøre en tidlig avtale der aktørene 

enes om en grunnleggende forståelse av det som skal iverksettes og hva samarbeidet går ut på. 

Videre kan grad av suksess med iverksettingen avhenge av hvorvidt det er gjensidig 

avhengighet blant de deltagende aktørene (Winter 2012: 260). Der aktører er avhengig av 

hverandre for ressurser, kan dette kreve koordinering, men kan på samme tid senke 

sannsynligheten for uenigheter, da partene har insentiver til å samarbeide. Samarbeid kan 

skape tillit, som kan gi grobunn for mer samarbeid. Slike mekanismer er velkjent i 

iverksettingsstudier (Winter og Nielsen 2008: 99). Koordinering av roller innad i en 

iverksettingsstruktur, samt hvor godt strukturen henger sammen, varierer veldig. Noen 

strukturer er regelmessige og godt integrerte enheter, mens andre er mer løst forbundet og har 

et mer ad-hoc preg (Hjern og Porter 1981: 223).  

Organiseringen av introduksjonsprogrammet, iverksettingsstrukturen og samhandlingen 

mellom de involverte aktørene vil variere fra kommune til kommune. Noen kommuner har 

lagt introduksjonsordningen innunder NAV, mens andre har egne flyktningkontor eller 

introduksjonssentre (Djuve og Kavli 2015). Fysisk organisering har også vist seg at har 

betydning for iverksettingen, der geografisk nærhet blant annet gir lavere terskel for at 

aktørene kan ta kontakt med hverandre (Rambøll 2011: 45).  

Samarbeidsmønstre i iverksetting varierer veldig ut fra hvem som deltar og hvorvidt det er 

formelt eller uformelt. Noe er også påbudt ved lov (Winter og Nielsen 2008: 93). I Rundskriv 

Q20/2015 (BLD 2015a) pekes det på at for å oppnå målene med introduksjonsprogrammet, 

kreves det samarbeid mellom flere ulike tjenesteytere i kommunen. Rundskriv Q27/2015 gir 

nærmere retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten. Dette 



20 

 

skal sikre en klar ansvarsdeling mellom partene, slik at de kan unngå dobbeltarbeid og bidra 

til et effektivt og målrettet introduksjonsprogram for den enkelte deltaker. Antall og hvilke 

samarbeidsaktører som benyttes i den enkelte kommunen antas å ha betydning for bredden i 

programtilbud, og for individuell tilpasning av disse (Kavli m.fl. 2007). Samarbeid gjelder 

også frivillige og private aktører, som for eksempel Røde kors og lokale arbeidsgivere. Djuve 

og Kavli (2015) peker blant annet på foreliggende kunnskap om at samarbeid med frivillig 

sektor har bidratt til gode resultater i introduksjonsprogrammet. Kommunene samarbeider 

også med IMDi i forbindelse med introduksjonsarbeidet (IMDi 2014).  

For å undersøke denne variabelen i oppgaven, skal jeg for det første se på kommunenes 

organisering av introduksjonsprogrammet. Jeg skal kartlegge den organisatoriske 

forankringen, undersøke hvordan aktørene deler ansvaret for iverksettingen og 

gjennomføringen av introduksjonsprogrammet, og slik få en oversikt over 

iverksettingsstrukturen. For det andre skal jeg undersøke samhandlingen mellom aktørene i 

iverksettingsstrukturen. Jeg skal se på hvem som samarbeider, hvilke samarbeidsrutiner som 

er etablert og hvordan det fungerer.  

Medarbeidernes evne og vilje 

Medarbeidere er de som er i direkte kontakt med målgruppen, eller som i Lipskys (1980) 

terminologi kalles bakkebyråkrater. Bakkebyråkratene er de som tar beslutninger i møte med 

målgruppen, her deltakerne ved introduksjonsprogrammet, og som dermed kan sies å forme 

den faktiske iverksettingen av politikken (Winter og Nielsen 2008: 103). Deres rolle som 

bakkebyråkrater preges ofte av autonomi, som kan gi et stort rom for skjønn. Det er dette som 

i praksis flytter deler av den politiske beslutningsmyndigheten ned på saksbehandlernivå. 

Medarbeidernes skjønnsutøvelse påvirkes av evne og vilje, som gjør dem til viktige politiske 

beslutningstakere med stor betydning for iverksettingsresultatene (Winter og Nielsen 2008: 

20). I et nedenfra-og-opp perspektiv mener en at dette fremmer demokratisk kontroll over 

politiske prosesser, at det muliggjør nødvendig tilpasning, og øker effektiviteten til det gitte 

tiltaket (Meyers og Nielsen 2012: 311). Dette er i strid med ovenfra-og-ned perspektivet, som 

mener at autoriteten til bakkebyråkratene ikke stammer fra folket, slik som hos lovgiverne 

(Matland 1995: 149). I tillegg problematiseres det hvor mye autonomi en kommuneansatt 

egentlig har, innenfor rammene som regelverket gir (Winter og Nielsen 2008: 111).  
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Enkelte aktørers interesser og forfølgelse av disse i samspill med andre aktører, vil være 

viktig for å forklare om og hvorfor mål i lovgivningen realiseres eller ei (Winter og Nielsen 

2008: 35). At medarbeidernes evne og vilje påvirker iverksettingen av et tiltak kan sees i 

sammenheng med at jobben deres i førstelinjen ofte er preget av høye krav kombinert med 

begrensede ressurser. Dette tvinger dem til å gjøre prioriteringer og ta beslutninger som kan få 

stor betydning for enkeltpersoner (Winter 2012: 260). Dette kan igjen føre til en lokal 

iverksetting av en gitt politikk som ikke lenger samsvarer med den opprinnelige 

formuleringen. Det er dette Lipsky (1980) skriver om når han fremhever hvordan 

bakkebyråkratene lever i et krysspress mellom sentrale målsettinger, egne idealer om hvordan 

de ønsker å gjøre jobben sin, og praktiske begrensninger.  

I denne studien er det programrådgivere og lærere som utgjør gruppen av medarbeidere. Det 

er ingen entydig utdanning som kreves for å jobbe som programrådgiver, som gir 

sammensatte profesjonsgrupper. Jobben krever kunnskap om det norske samfunnet, om det 

lokale programtilbudet, deltakernes plikter og rettigheter, samt evne til å samhandle med 

deltakere, kollegaer og ansatte i andre enheter og etater (Djuve og Kavli 2015: 33). Vil 

medarbeiderne dele syn på hvordan de mener en bør utforme, iverksette og gjennomføre 

introduksjonsprogrammet?  

Medarbeidernes evne operasjonaliserer jeg i denne oppgaven som at de har de nødvendige 

ressursene for å iverksette programmet på en tilstrekkelig måte, og kan dreie seg om tid, 

penger og kompetanse. Dette vil ha sammenheng med hvilke arbeidsoppgaver som er tillagt 

medarbeiderne, som blant annet bestemmes av introduksjonsprogrammets organisering. Kavli 

m.fl. (2007: 215-217) skriver at de fleste kommunene har organisert seg slik at 

programrådgiverne har et helhetlig ansvar for alle sider ved sine deltakeres introduksjon. En 

slik generalistmodell kan være sårbar sammenlignet med en spesialisttilnærming ved at den er 

arbeidskrevende og krever en bred kompetanse, samt at det kan være problematisk i de 

tilfellene der programrådgiver og deltaker kommer på kant med hverandre (Kavli m.fl. 2007). 

Manglende evne hos medarbeiderne kan bidra til å hemme en tilfredsstillende iverksetting av 

introduksjonsprogrammet (Winter og Nielsen 2008: 21). Og videre: Hvis det er slik at deres 

evne kan bidra til å forklare ulike resultater i introduksjonsprogrammet, vil dette åpne for at 

faktorer som personlige egenskaper, kontakter og nettverk kan være avgjørende i 

introduksjonsarbeidet.  
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Medarbeidernes vilje forstår jeg som deres oppslutning om og holdninger til 

introduksjonsprogrammet. Dersom deres synspunkter og holdninger omkring målsettinger, 

virkemidler og fremgangsmåter i forbindelse med iverksetting av introduksjonsprogrammet 

samsvarer med hverandre og med sentrale beslutningstakere, vil det antas at deres vilje til å 

jobbe målrettet med introduksjonsprogrammet er sterk. Dette kan en igjen anta vil fremme 

iverksettingen av programmet.  

For å vurdere hvor stor forklaringskraft denne variabelen har på resultatene som oppnås i 

introduksjonsprogrammet, skal jeg kartlegge hvor mange ansatte det er, og hvorvidt de mener 

de har tid, penger og kompetanse til å gjøre en tilfredsstillende jobb. Dette har sammenheng 

med hva arbeidsoppgavene deres består i, som også blir gjenstand for analyse. Deres syn på 

målsettinger og virkemidler i introduksjonsprogrammet vil også undersøkes.  

Ledelse  

«Ledelse er en prosess der et individ påvirker en gruppe av individer for å oppnå et felles 

mål» (Northouse 2004:3). Å lede en gruppe relativt autonome bakkebyråkrater, i komplekse 

organisasjoner bestående av flere enheter, er en komplisert oppgave (Winter 2012: 260). 

Ledelse antas å spille en sentral rolle for implementering, institusjonalisering og resultater av 

innsatsen. Winter (2012) understreker også betydningen av overordnet ledelse når flere 

enheter samhandler om iverksettingen av et program, som her.  

Lederne kan bidra til å sikre en effektiv iverksetting ved å tilrettelegge for økt samarbeid, og 

sørge for at aktørene som er involvert trekker i samme retning. Dette kan de gjøre ved å 

avklare forventninger i organisasjonen, de kan innføre nye praksiser, legge til rette for 

formålstjenlige strukturer og bidra til en god samhandling mellom involverte aktører (Winter 

2012: 261). De kan også bidra til å skape klarhet og aksept for resultatmål, både i egen 

organisasjon og hos aktører de samarbeider med, som har vist seg å ha betydning for 

kommunenes mulighet til å oppnå resultater (Rambøll 2011: 14).  

Ledelse vil i denne sammenheng utøves av leder for introduksjonsprogrammet, leder for 

voksenopplæring, samt kommunens overordnete politiske og administrative ledelse. Sentrale 

oppgaver vil være å sette temaet på dagsorden og sørge for at arbeidet med 

introduksjonsprogrammet prioriteres i kommunen. En viktig del av lederens arbeid er også å 

ta et helhetlig ansvar for resultatene, som innebærer å følge opp hva som skjer med deltakerne 
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etter endt program. Rambøll (2011) fant i sin undersøkelse at ledelsesdimensjonen hadde 

betydning for resultatene i introduksjonsprogrammet, og at det var helt sentralt å skape klarhet 

om målsettinger, rammer og handlingsrom for de involverte aktørene på tvers av ulike 

organisasjoner. Dette vil det være interessant å undersøke også i denne oppgaven. Funn fra 

Drammen (Bredal og Orupabo 2014) viser til at introduksjonsprogrammet der fikk bistand fra 

toppen ved at rådmannen opprettet kontakt med arbeidsgivere og frivillige i kommunen, som 

bidro til at det ble inngått et samarbeid mellom dem og introduksjonsprogrammet.  

Hvorvidt introduksjonsprogrammet i de to kommunene jeg ser på kan sies å være godt 

forankret i ledelsen vil dermed være interessant å undersøke i denne studien. «Forankret i 

ledelsen» operasjonaliserer jeg ved å se på følgende momenter: Er arbeidet med 

introduksjonsprogrammet forankret i de kommunale handlingsplanene? Følger lederen av 

introduksjonsprogrammet opp hva som skjer med deltakerne etter endt program? Er det 

fastsatt et eget resultatmål for kommunens arbeid med introduksjonsprogram?  

Målgruppe  

Denne variabelen handler om hvem som er målgruppen for politikken, i dette tilfellet 

deltakerne i introduksjonsprogrammet, som er definert ut fra oppholdsgrunnlag, alder og 

ankomsttidspunkt. Denne gruppen deltar ikke i selve iverksettingen av innsatsen, men de har, 

med sine ulike forutsetninger og motivasjoner, mye å si for hvilke resultater en oppnår (Kavli 

m.fl. 2007). Målgruppen for offentlig politikk spiller en viktig rolle både for effekten av 

politikken, men også ved å påvirke bakkebyråkratenes atferd (Winter 2012: 261).  

Jeg skal ikke undersøke målgruppevariabelen i denne studien. Dette har sammenheng med 

måten jeg har valgt ut casene, der jeg tok utgangspunkt i en benchmarkundersøkelse utført av 

Lillegård og Seierstad i 2013. Det at de utvalgte kommunene rangeres så ulikt også når det 

korrigeres for kjennetegn ved målgruppen, tilsier at det er andre trekk ved iverksettingen av 

introduksjonsprogrammet som kan bidra til å forklare ulik resultatoppnåelse.  

Programinnhold 

Denne variabelen er ikke inkludert i Winters implementeringsmodell, men jeg velger å legge 

den til, da forskning tilsier at dette har stor betydning for resultatene en oppnår i 

introduksjonsprogrammet (Djuve og Kavli 2015, Rambøll 2011), og fordi dette er noe 
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kommunene har mulighet og handlingsrom til å gjøre noe med. Programinnhold er de 

tiltakene som inngår i den enkelte deltakers introduksjonsprogram, noe som 

programrådgiverne i stor grad kan påvirke, ut fra hvilke tiltak som er tilgjengelig lokalt. Er 

tilbudet de får heldags- og helårlig, i tråd med introduksjonsloven? Introduksjonsprogrammet 

skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre 

opplæring eller tilknytning til arbeidslivet (Introduksjonsloven). De vanligste tiltakene er 

språkpraksis, arbeidspraksis, lønnstilskudd og kvalifisering gjennom 

arbeidsmarkedsopplæring (BLD 2015a). Tiltak som forbereder til arbeid eller utdanning er et 

obligatorisk hovedelement i introduksjonsprogrammet, men introduksjonsloven regulerer ikke 

nærmere hvordan dette skal gjennomføres eller hvilken form og hvilket omfang slike tiltak 

skal ha (BLD 2015a).  

Omfanget av tiltak og kvaliteten på tiltakene påvirkes av samarbeidsrelasjoner, ressurser og 

kompetanse (Djuve og Kavli 2015: 35). I tillegg vil lokale forhold som befolkningsmengde, 

lokale prioriteringer i kommunen og i de ulike enhetene, lokalt arbeidsmarked og 

utdanningsmuligheter virke inn på hva kommunen har å tilby av tiltak. Tiltakene bør også 

være tilpasset deltakernes behov, som følgelig gjør at hvorvidt de er egnet påvirkes av hvilke 

flyktninger som er deltakere på programmet. En vanlig utfordring her er mangel på statlige 

eller kommunale tiltak som er tilpasset deltakernes ulike behov, og at det ofte ikke er 

tilstrekkelig med midler til å kjøpe eller lage tiltak (Rambøll 2011). I denne studien vil det 

følgelig være interessant å undersøke hvilke tiltak de to kommunene tilbyr, og hvorfor det er 

slik. Dette vil gi grunnlag for å diskutere denne variabelens forklaringskraft på resultatene 

som oppnås i introduksjonsprogrammet.  

2.8 Forventninger til funn 

Hvordan foregår den lokale iverksettingen av introduksjonsprogrammet, og kan de 

uavhengige variablene jeg har presentert bidra til å forklare ulikt utfall på avhengig variabel i 

de to kommunene? Noen variabler vil ha større påvirkningskraft på resultatene enn andre, 

men jeg antar også at kombinasjoner av ulike variabler til sammen bidrar til å forklare 

forskjellene mellom Stange og Bamble. Videre skal jeg ved hjelp av teori og tidligere 

forskning komme med noen forventninger til funn.  
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Jeg forventer for det første at iverksettingen av programmet faller inn under kategorien 

«eksperimentell iverksetting» i Matlands modell (se tabell 1). Dette fordi målet med 

introduksjonsprogrammet fremstår som lite konfliktfylt, og fordi de generelle retningslinjene 

fra introduksjonsloven åpner for ulike tolkninger av bruk av virkemidler. I forlengelsen av 

dette, forventer jeg således i tråd med Matland (1995: 165) at utfall bestemmes av lokale 

kontekster og aktører. I så fall vil variablene i iverksettingsmodellen (se figur 1) som i størst 

grad kan forstås i lys av et nedenfra-og-opp perspektiv tenkes å ha størst forklaringskraft på 

de ulike resultatene. Mer spesifikt gir det en forventning om at medarbeidernes evne og vilje, 

organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd, lokal ledelse og programinnhold 

vil utpeke seg som sentrale forklaringsfaktorer. Under følger en gjennomgang av hva denne 

forventningen består i.  

Medarbeidernes evne og vilje 

En av de variablene jeg på forhånd tror er en viktig forklaringsfaktor er medarbeidernes evne 

og vilje. Det er medarbeiderne som tar beslutninger i møte med deltakerne, og slik former den 

faktiske iverksettingen av introduksjonsprogrammet. Flere studier tyder på at nettopp 

programrådgiverens kapasitet kan bidra til å forklare noe av variasjonene i kommunenes 

resultater (Djuve og Kavli 2015: 56). Forskning viser at i kommuner der programrådgiverne 

har et helhetlig ansvar for sine deltakeres introduksjon, samlet sett ser ut til å øke risikoen for 

et dårlig resultat (Kavli m.fl. 2007: 207). Dette kan tyde på at visse oppgaver med fordel kan 

spesialiseres.  

I tråd med Winter og Nielsen (2008) antar jeg at programrådgivernes evne og vilje i de to 

kommunene i stor grad vil påvirke den lokale iverksettingen og resultatene som oppnås. Mer 

spesifikt forventer jeg at «høy verdi» på evne har en positiv påvirkning på resultatene, og 

omvendt. Når det gjelder vilje, antar jeg at dersom medarbeidernes holdninger og synspunkter 

om ting vedrørende introduksjonsprogrammet samsvarer med sentrale beslutningstakere, vil 

dette i et ovenfra-og-ned perspektiv fremme iverksettingen av programmet og motsatt (Winter 

2012).  

Oppsummert består forventningen i at variabelen er sentral, og at individuelle forskjeller 

mellom de ansatte vil føre til at tiltaket utformes og tilpasses på ulike måter i de to 

kommunene, som både kan bidra positivt og negativt til hvilke resultater som oppnås. Dette 



26 

 

betyr i tilfelle at resultatene i noen grad er personavhengige, som i så fall gjør det interessant å 

undersøke hva personene faktisk gjør, som gir så gode (eller dårlige) resultater.  

Organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd 

Jeg antar at organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd vil ha betydelig 

innvirkning på iverksettingen av og resultatene i introduksjonsprogrammet. Et fungerende 

samarbeid mellom ulike enheter i forvaltningen er nødvendig for å sikre en god iverksetting. 

Rambøll fant i 2011 at det kan være utfordrende, ofte opplever de som er ansvarlig for 

introduksjonsprogrammet at de i stor grad opererer på egenhånd, og at de må utføre oppgaver 

som opprinnelig er andre enheter sitt ansvar (Rambøll 2011: 50). Flere studier peker på 

vanskelige lokale samarbeidsrelasjoner som et hinder for bedre implementering av 

introduksjonsprogrammet (Djuve og Kavli 2015: 33). Å skape klarhet og aksept for 

resultatmål hos samarbeidspartnere er viktig, og samsvarer med det Winter (2012) skriver om 

at aktørene kan inngå en avtale tidlig der de enes om en grunnleggende forståelse, som vil øke 

sannsynligheten for suksess.  

Gjeldende forskning og teori gir dermed grunn til å forvente at hvis samarbeidet oppfattes 

som tilstrekkelig og godt av de involverte aktørene, vil dette kunne bidra til gode resultater i 

introduksjonsprogrammet, og motsatt at dårlig samarbeid gir dårlige resultater. Dette kan 

avvises dersom det viser seg at kommunen med gode resultater har nettopp dette på tross av 

dårlig samarbeid. Videre forventer jeg at dersom iverksettingsstrukturen er godt integrert, kan 

dette påvirke resultatene positivt. Motsatt vil en løst forbundet struktur forventes å ha negativ 

påvirkning på resultatene.  

Ledelse 

Lederforankring av introduksjonsarbeidet har vært trukket frem som en suksessfaktor. 

Undersøkelser viser eksempelvis at det er sammenheng mellom formulerte resultatmål og 

flere sider ved kommunens iverksetting; de kommuner som har formulert resultatmål har et 

mer omfattende programinnhold enn andre og har tettere oppfølging av deltakerne sine (Kavli 

m.fl. 2007: 206). Ledere kan bidra til en effektiv iverksetting ved å tilrettelegge for økt 

samarbeid og formålstjenlige strukturer, og sørge for at involverte aktører trekker i samme 

retning (Winter 2012).  
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I kommuner der introduksjonsprogrammet er godt forankret i ledelsen, vil jeg anta at dette 

påvirker iverksettingen og resultatene ved programmet positivt. Denne antagelsen vil kunne 

svekkes dersom kommunen som har lav måloppnåelse har et introduksjonsprogram som er 

godt forankret i ledelsen. Ledelsens prioriteringer med hensyn til deltakernes overgang til 

arbeid eller utdanning vil også kunne ha betydning for resultatene, mer spesifikt at prioritering 

av grunnskole etter endt program gir lav måloppnåelse (når en benytter de nasjonale 

måltallene), og at prioritering av arbeid eller utdanning gir høy måloppnåelse.  

Programinnhold 

Forskning viser at hva deltakerne tilbys av innhold har betydning for hvilke resultater 

kommunene oppnår (Djuve og Kavli 2015: 7). Spesielt arbeidsretting, heldagstilbud og tett 

individuell oppfølging er sentrale elementer som bidrar til gode resultater. Min forventning er 

dermed at kommunen med gode resultater tilbyr alle tiltakene som introduksjonsloven 

pålegger dem, og at disse er godt tilpasset de lokale forholdene i kommunen, samt gruppen av 

flyktninger som til enhver tid er deltakere. Motsatt vil en kunne forvente at kommunen med 

dårligere resultater har et programinnhold som kan karakteriseres som mangelfullt.  
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3 Metode 

3.1 Innledning 

Dette kapittelet presenterer oppgavens metodologiske tilnærming. Oppgaven er meldt inn til 

og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Jeg starter med å redegjøre 

for forskningsdesignet jeg har benyttet, som er en kvalitativ, komparativ casestudie. Jeg skal 

diskutere hvorfor casestudie egner seg her, samt argumentere for hvorfor strategisk utvelging 

av case er hensiktsmessig for å besvare studiens problemstilling. Videre skal jeg presentere 

kildene som danner grunnlaget for oppgavens empiriske datamateriale, herunder skriftlig 

materiale og intervjuer. Jeg vil også forklare fremgangsmåten jeg har benyttet og begrunne 

valgene jeg har tatt underveis, før jeg avslutningsvis diskuterer oppgavens validitet og 

reliabilitet.  

3.2 Forskningsdesign 

Jeg har i denne studien benyttet et kvalitativt forskningsdesign, mer spesifikt har jeg gjort en 

casestudie av to sammenliknbare kommuner i Norge. Siden organiseringen og 

gjennomføringen av introduksjonsprogrammet i stor grad er opp til hver kommune, kan en 

kvalitativ studie avsløre good practice / bad practice på en måte som kvantitative analyser 

ikke kan. Casestudien vil kunne bidra til en dypere forståelse for de mekanismene som er eller 

kan være nyttige i introduksjonsarbeidet. 

3.2.1 Casestudie  

En case er et avgrenset fenomen, en enhet som observeres på ett tidspunkt, eller over en 

tidsperiode (Gerring 2007: 19). Casestudie er en studie av det generelle og det spesifikke 

(Gerring 2007: 79-80). Dette gir en god mulighet til å gå i dybden av det en studerer. Videre 

er casestudien godt egnet når en ønsker å forstå og forklare handlinger og prosesser (Andersen 

2013: 25). Det gir innsikt i enkelthendelser, herunder forståelse av aktører og deres 

intensjoner. En kan slik få en god forståelse av prosesser og kompliserte kausalmekanismer 

som gjør seg gjeldende, som gir en god indre validitet (Gerring 2007: 43). Hovedfokuset i 

denne studien er å gå i dybden av to kommuner, altså å undersøke det spesifikke, hvor det da 

er avgjørende å få et helhetlig bilde av situasjonen. På den annen side er det også viktig å 
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nevne casestudiens svake sider, nemlig at det ofte har lav ytre validitet og at en ikke kan 

studere kausaleffekter. Likevel er det oppgavens problemstilling som legger føringer for 

hvilket forskningsdesign som er passende. En casestudie er godt egnet for å besvare denne 

studiens problemstilling, da formålet er å gi en dypere forståelse for de mekanismene som er 

eller kan være nyttige i introduksjonsarbeidet i de to casene.  

Gerring (2007: 20) skriver at en casestudie er «the intensive study of a single case where the 

purpose of that study is – at least in part – to shed light on a larger class of cases». 

Ambisjonen om at studiet kan kaste lys over klassen av case fremkommer tydelig i hans 

definisjon, men denne tanken om å kunne generalisere fra en casestudie er noe det råder 

uenighet om blant forskere (Andersen 2013: 26-27). For å kunne trekke mer generelle 

implikasjoner fra en casestudie, mener Gerring (2007: 80-81) det er avgjørende å definere 

universet; hva er vårt empiriske case en case av? En case kan være teoretisk konstruert eller 

gitt av empiriske fakta, poenget er at casen må høre hjemme et sted, da dette er avgjørende for 

hva slags slutninger en kan trekke. I denne masteroppgaven er studiet av 

introduksjonsprogrammet i to kommuner en case av lokal iverksetting av offentlig politikk. 

Generalisering er ikke en målsetting med denne studien, men jeg håper likevel at den, med sitt 

teoretiske rammeverk, kan bidra til innsikt i prosesser og vurderinger som gjør seg gjeldende 

når offentlig politikk skal iverksettes lokalt. 

3.2.2 Valg av case  

For å kunne gå i dybden av et fenomen, er det nødvendig å avgrense antall caser. For å belyse 

og svare på problemstillingen, har jeg valgt ut Stange kommune og Bamble kommune som 

caser. Dette er et strategisk valg av case, der jeg kombinerer to utvalgsstrategier.  

For det første har jeg tatt utgangspunkt i en benchmarking-undersøkelse gjennomført i 2013 

(Lillegård og Seierstad 2013), som har sammenlignet kommunenes resultater over tid. 

Analysen beregner en forventet varighet fra bosetting til arbeid eller utdanning for hver enkelt 

flyktning, gitt utvalgte egenskaper ved kommunene og flyktningene, som så aggregeres opp 

til kommunenivå. Dette gjør det mulig å undersøke om den enkelte kommune gjør det bedre 

eller verre enn en kan forvente, gitt disse egenskapene. Av de 82 kommunene som var med, 

ble Stange rangert som en av de ti «beste» kommunene. De har brukt kortere tid på å få 

flyktningene i utdanning eller jobb enn forventet, gitt egenskaper ved kommunene og 

sammensetning av deltakere. Bamble på den annen side, ble rangert som en av de ti 
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«dårligste» kommunene. Videre er forklaringsgraden til analysen på 18 prosent. 

Demografiske og strukturelle variabler ved målgruppen og kommunen forklarer kun 18 

prosent av variasjonen i resultater mellom kommunene. Sammenlignet med forklaringsgraden 

på 73 prosent i den tilsvarende danske analysen (Husted og Heinesen 2009), er 18 prosent 

svært lite5. Dette danner dermed et godt utgangspunkt for å velge kommuner med ulike 

resultater, for å se nærmere på hvilke andre forhold enn de som er tatt hensyn til i analysen, 

som kan forklare de lokale variasjonene. Ved slik å undersøke den lokale gjennomføringen av 

introduksjonsprogrammet i dybden, kan en muligens identifisere faktorer som vil ha 

betydning for resultatene. Disse faktorene kan en deretter vurdere å inkludere i statistiske 

undersøkelser ved en senere anledning.  

Å ta utgangspunkt i Lillegård og Seierstad sin benchmarkundersøkelse (2013), har gitt et godt 

grunnlag for å identifisere kommuner med ulike utfall på avhengig variabel. Etter å ha 

identifisert disse, benyttet jeg IMDi sine tall over resultatene som Stange og Bamble har 

oppnådd i introduksjonsprogrammet for endelig utvelgelse av caser (IMDi 2015b). 

Resultatene kan variere fra år til år, som gjør det lite hensiktsmessig å sammenligne to 

kommuner kun ett år. I et forsøk på å jevne ut potensielle tilfeldigheter ved resultatene, velger 

jeg å se på gjennomsnittet av kommunenes resultater gjennom de siste fem årene. Dette er 

nærmere bestemt tidsperioden 2011-2015. Disse tallene ser på direkte overgang til arbeid eller 

utdanning etter endt introduksjonsprogram.  

For det andre har jeg kombinert denne utvalgsstrategien med et «most similar systems 

design». Det går ut på å velge enheter som skiller seg på den avhengige variabelen, men er 

mest mulig like på de uavhengige. Tanken er at en eller noen få uavhengige variabler varierer, 

og som dermed kan tenkes å forklare variasjonen i avhengig variabel (Levy 2008, Lijphart 

1975). Stange og Bamble kommune har ulike utfall på avhengig variabel, som er 

operasjonalisert som resultatene av introduksjonsprogrammet i form av prosentvis overgang 

direkte til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Ved nærmere undersøkelser 

er de sammenlignbare langs sentrale variabler, slik som kommuneøkonomi, arbeidsledighet 

og andel innvandrere i kommunen (IMDi 2016), som illustrert i tabell 2: Sammenligning av 

                                                 
5 Statistisk sentralbyrå har tatt hensyn til følgende forhold: Deltakerne: alder, fødeland, utdanningsspor, gyldig 

fravær (som mål på helsetilstand), sivilstatus, antall barn under fem år ved bosetting. Kommunen: sentralitet, 

andel av innvandrere som kommer fra tredjeland, andel innvandrere blant dem som er sysselsatte i økonomisk 

region, arbeidsledighet i økonomisk region og andel innbyggere som mottar introduksjonsstønad 
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case-kommunene. Kommunene er også sammenlignbare ifølge Kommunebarometeret, hva 

gjelder folketall, demografi og økonomi (Kommunal rapport 2015: 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Sammenligning av case-kommunene (Kilde: SSB 2016c, IMDi 2015b, Bamble kommune 2016d, 

Stange kommune 2016c).  

En utfordring er at det vil være umulig å finne to kommuner som er helt like på alle forhold, 

og som også skiller seg på avhengig variabel. Stange og Bamble er imidlertid to kommuner 

som i stor grad tilfredsstiller disse kravene, og det kan dermed argumenteres for at de er godt 

egnede enheter i et «most similar systems design». Forskningsdesignet må være så 

vitenskapelig som mulig, men kan bare være så vitenskapelig som omstendighetene tillater 

(Manheim m.fl. 2006).  

En annen utfordring er risikoen for lite variasjon i de uavhengige variablene, for hvordan kan 

en forklare ulike avhengige variabler hvis det viser seg at begge kommunene organiserer seg 

helt likt? Jeg vil argumentere for at valg av Bamble og Stange som caser ikke medfører dette 

problemet, da utvalget ble gjort med en forventning om at det er flere forklaringsfaktorer enn 

lik organisering som er tilstede, og at de kan variere. Gjennom et tidsrom på flere år er det 

grunn til å anta at gjennomføringen av introduksjonsprogrammet har utviklet seg, og kan 

påvirke hvilke resultater som oppnås.  

 Bamble Stange  

Fylke Telemark Hedmark 

Innbyggertall 14 140 20 013 

Areal 304 km2 724 km2 

Andel ikke-vestlige 

innvandrere pr. 1/1-14 

4,5 4,5 

Ordfører i valgperiode:  

2011-2015 

2015-2019 

 

FrP 

AP 

 

AP 

AP 

Arbeidsledighet (2014) 2,9 % 2,8 % 

Frie inntekter i kr pr 

innbygger (2015) 

45 335 45 019 

Deltakere i 

introduksjonsprogram (2014) 

80 96 

% over i arbeid/utdanning 

etter endt program (2015) 

3,5 % 61 % 

% over i arbeid/utdanning 

etter endt program, i 

gjennomsnitt 2011-2015 

13,9 %  72,4 % 
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En tredje utfordring, som Lijphart (1971: 685) omtaler, er mange variabler og få enheter 

(caser). Dette er en utfordring en står overfor innenfor all samfunnsforskning, men som blir 

prekært når antall enheter er få. Det er vanskelig å kontrollere for mange variabler, og en 

risikerer en kausal overdeterminering: at mange variabler kan forklare forskjellene og 

likhetene mellom kommunene.  

Lijphart (1971: 686) presenterer videre fire mulige løsninger på problemene. Jeg 

argumenterer for at mine valg i stor grad er i tråd med hans anbefalinger, som langt på vei 

løser dette problemet. Den første mulige løsningen går ut på å øke antall enheter (Lijphart 

1971: 686), men han har senere uttrykt at dette ikke er forenelig med komparativ metode 

(Lijphart 1975: 163). Jeg har derfor valgt å overse denne anbefalingen. To andre løsninger 

han foreslår, er å redusere eller å slå sammen de uavhengige variablene, og å fokusere på 

nøkkelvariabler (Lijphart 1971: 687). Dette etterstreber jeg ved å ha gode teoretiske og 

forskningsbaserte begrunnelser for valg av variabler jeg inkluderer i min iverksettingsmodell. 

Til sist går strategien ut på å fokusere på sammenlignbare case. Ved å benytte «most similar 

systems design» har jeg også her fulgt Lijphart sine anbefalinger.  

3.3 Datagrunnlag 

Hvilken datainnsamlingsmetode som er best egnet avhenger av hva slags samfunnsforhold 

som skal studeres, og hvilken problemstilling som skal besvares. Formålet med denne studien 

er todelt. For det første vil jeg beskrive og få innsikt i iverksettingen av 

introduksjonsprogrammet i to sammenlignbare kommuner som har oppnådd svært ulike 

resultater i introduksjonsprogrammet. Uten denne innsikten kan en risikere å konkludere med 

at programmet ikke fungerer, når det egentlige problemet er at det ikke er gjennomført (Djuve 

og Kavli 2015: 19). For det andre vil jeg ved hjelp av iverksettingsteori sannsynliggjøre 

hvilke faktorer som bidrar til å forklare hvorfor den ene kommunen oppnår så mye bedre 

resultater enn den andre. For å belyse og svare på problemstillingen, har jeg i hovedsak valgt 

å benytte intervju for å samle inn data. Jeg har imidlertid valgt å supplere dette med skriftlige 

kilder, som kan støtte opp det informantene forteller. Hensikten med slik metodetriangulering, 

det å benytte flere metoder, er at det i større grad belyser studiens problemstilling, samt 

styrker tilliten til funnene dersom de ulike kildene samsvarer (Bryman 2004: 275).  
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3.3.1 Skriftlige kilder 

Sentrale skriftlige kilder jeg har benyttet for å besvare problemstillingen har vært sakspapirer 

og protokoller fra kommunestyremøter, kommuneplaner, eventuelle integreringsplaner, samt 

medieoppslag som informanter i kommunene har tipset meg om. Dokumentene har i 

hovedsak blitt benyttet for å analysere og studere hvordan prosjektene på lokalt nivå 

gjennomføres og fungerer, og som et utgangspunkt for å fremskaffe ytterligere informasjon 

via intervjuer.  

3.3.2 Intervju  

Totalt er det gjennomført 9 semi-strukturerte intervjuer. En del av dem var gruppeintervjuer, 

derfor er det totale antallet informanter 17 personer. Informasjonen fra disse utgjør 

hovedgrunnlaget for oppgaven. Intervju er spesielt godt egnet for å belyse denne studiens 

problemstilling. Dette fordi det både kan handle om intervjuobjektets persepsjoner, 

vurderinger av ulike forhold, erfaringer og holdninger, men kan også gi oss 

«saksopplysninger» som ikke er enkelt tilgjengelig gjennom andre kilder (Bryman 2004, 

Andersen 2006). Utfordringen består i å finne en avveining mellom aktørers subjektive 

forståelse og forhold som kan etableres uavhengig av deres subjektive opplevelse (Andersen 

2006: 284). Når de gir mer objektive opplysninger, slik som kunnskap om saker, situasjoner, 

relasjoner og kontekst, er det viktigere med kildekritikk og å snakke med flere for å validere 

det som er sagt. Det er her bruken av de skriftlige kildene blir relevant.  

Under intervjuene var jeg ute etter informasjon som kunne bidra til å kartlegge 

iverksettingsprosessen, såkalte saksopplysninger. Jeg var like fullt opptatt av informantenes 

holdninger og meninger rundt dette, herunder hva de opplevde som utfordrende, hva de 

lykkes med og hvorfor, samt deres refleksjoner rundt årsaken til resultatene de hadde i 

introduksjonsprogrammet. Gjennom intervju kunne jeg oppnå en dypere innsikt i hvilke 

faktorer som kan bidra til å forklare ulike resultater i introduksjonsprogrammet. 

3.3.3 Valg av intervjuobjekter 

Ettersom populasjonen i hver case består av omtrent 20 mennesker, avgjorde jeg at det måtte 

trekkes et utvalg av intervjuobjekter i hver av casene. Ettersom generalisering ikke er 

hensikten med denne oppgaven, er det benyttet en form for ikke-sannsynlighetsutvelging, 
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nærmere bestemt målrettet utvelging (Tansey 2007: 769). På den måten har studiets hensikt 

og eksisterende kunnskap om fenomenet som studeres styrt prosessen, som har ført til et 

utvalg av såkalte nøkkelinformanter; «personer som antas å ha særlig god oversikt over og 

innsikt i et spørsmål forskeren ønsker å få belyst» (Andersen 2006: 279). Begge kommuner 

har en egen leder som leder både voksenopplæringen og flyktningetjenesten. All kontakt som 

gjaldt rekruttering av informanter gikk gjennom dem. Dette får ikke betydning for utvalget av 

fagledere, da det kun er én av disse. Det kan imidlertid få betydning for hvem av de øvrige 

ansatte som lederen valgte ut til å bli intervjuet. Jeg anser ikke dette som et problem, da jeg 

fikk prate med et utvalg av mennesker som jeg på forhånd anså som nøkkelinformanter.  

Nøkkelinformantene er i hovedsak de menneskene som jobber med introduksjonsprogrammet. 

Dette er ledere, programrådgivere og lærere, samt administrativ ledelse i kommunen, 

representert ved rådmannen. Disse anser jeg som nøkkelinformanter fordi de jobber med 

introduksjonsprogrammet på en daglig basis, og har ulike roller og funksjoner tilknyttet dette. 

Slik vil de bidra til å belyse iverksettingen slik den oppleves blant førstelinjen. Disse 

erfaringene kan også vise seg å avvike fra hverandre, og slik gi et mer nyansert bilde av 

hvordan introduksjonsprogrammet er iverksatt og fungerer lokalt. For å få et mest mulig 

helhetlig bilde, har jeg etterstrebet å ikke utelukke viktige aktører, i tråd med Tansey (2007) 

sine anbefalinger. Når en benytter målrettet utvelging av informanter, kan det være vanskelig 

å vite når informasjonsmengden er tilstrekkelig (Bryman 2004: 334-335). Dette løste jeg ved 

å ha gjennomføre flest mulig intervjuer, samt ved å be informantene om lov til å ringe eller 

sende e-post senere ved eventuelle behov for mer informasjon, eller for å oppklare uklarheter.  

Alle informantene som ble forespurt om å bli intervjuet stilte opp. Som forskningsassistent 

ved Fafo har jeg jobbet med forskere herfra, som i tidsperioden september 2015 til november 

2017 gjennomfører en evaluering av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger 

(Fafo 2016). De har i likhet med meg valgt Stange som en av sine caser, som førte til at vi dro 

dit sammen for å gjøre intervjuer. Dette gjorde min tilgang til disse informantene 

uproblematisk, da forskeren fra Fafo var den som avtalte alle intervjuene. Intervjuene ble 

gjennomført av meg og to forskere fra Fafo. Vi hadde på forhånd samkjørt intervjuguidene 

våre, og opplyste informantene om at dette var to ulike prosjekter. Den ene forskeren ledet 

intervjuene, men jeg stilte oppfølgingsspørsmål der jeg anså det som nødvendig. Vi hadde ett 

intervju med fagleder for voksenopplæringen, et gruppeintervju med 4 programrådgivere og 
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et gruppeintervju med 4 ansatte fra voksenopplæringen, herunder lærere og en 

praksiskoordinator.  

Jeg tok selv kontakt med leder for VIVA (Virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og 

Aktivisering) i Bamble, der vi avtalte en dag fylt med fire intervjuer. Jeg hadde et 

gruppeintervju med fagleder og en lærer fra voksenopplæringen, et gruppeintervju med 

fagleder og en programrådgiver fra flyktningetjenesten, et intervju med rådmannen og et med 

leder for VIVA. I tillegg til dette har jeg gjennomført et telefonintervju med rådmannen i 

Stange, samt benyttet informasjon fra et telefonintervju som en forsker fra Fafo gjennomførte 

med leder av flyktningetjenesten i Stange. Intervjuene har hatt en varighet fra alt mellom 30 

minutter til halvannen time.  

Det er flere årsaker til at jeg valgte å ikke intervjue målgruppen, altså deltakere ved 

introduksjonsprogrammet, utover at det har med rammene for denne oppgaven å gjøre. For 

det første fordi informanter i de to kommunene opplyste om at deltakergruppene er relativt 

like med hensyn til landbakgrunn. For det andre fordi det ikke er kommunene selv, men IMDi 

som fordeler enkeltpersonene etter at kommunen har fattet vedtak om hvor mange flyktninger 

de skal bosette. Kommunene må uansett må ha et robust program for integrering, da verden 

stadig endres og vi vil få flyktninger fra ulike steder til ulike tider. For det tredje fordi 

studiens fokus er på hva kommunene har mulighet til å gjøre noe med, herunder deres 

handlingsrom til å organisere og iverksette introduksjonsprogrammet.  

3.3.4 Semi-strukturert intervju 

Som følge av at et av formålene med intervjuene jeg gjennomførte var å få frem 

kompleksiteten og øke den helhetlige forståelsen for iverksettingsprosessen i de to 

kommunene, vurderte jeg det som mest hensiktsmessig å gjøre semi-strukturerte intervjuer. 

Dette er en mellomposisjon mellom strukturerte og ustrukturerte intervjuer, der skillet mellom 

dem i hovedsak dreier om to grunnleggende hensyn: i hvilken grad en forsøker å hindre 

forskjeller, eller i hvilken grad du ønsker å la den du snakker med prate fritt (Bryman 2004: 

166). Under mine intervjuer benyttet jeg intervjuguider jeg på forhånd hadde utviklet, som 

inneholdt en rekke formulerte spørsmål. Spørsmålene var relativt åpne og generelle, som ga 

meg mulighet til å bytte om på rekkefølgen og legge til spørsmål underveis. Intervjuguidene 

ble utviklet ut fra variablene som ble presentert i teorikapittelet, samt fra forventningene til 

funn som ble utledet fra teori og tidligere forskning. Ved å sette meg inn i tidligere forskning 
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og relevante kommunedokumenter på forhånd, fulgte jeg Leech (2002: 665) sine råd om å ha 

en del forkunnskaper om tema før intervjuet. Dette bestemmer hvilke spørsmål som stilles og 

hvordan de stilles. Det gjør også at en lettere kan stille relevante oppfølgingsspørsmål 

underveis. Sistnevnte opplevde jeg som svært nyttig i intervjuene, der jeg blant annet fikk 

høre begrunnelser for avgjørelser som kun var kort omtalt i diverse kommunedokumenter. 

Risikoen ved å ha for mye forkunnskap derimot, er at det kan gjøre at man tilpasser empirien 

til sine antagelser (Andersen 2006: 287). Jeg var svært bevisst på dette under intervjuene, og 

spurte også om informantene hadde mer å tilføye utover det jeg hadde spurt dem om.  

3.4 Validitet og reliabilitet 

Presis metode er viktig for å oppnå reliable, valide og så sikre konklusjoner som mulig (King, 

Keohane og Verba 1994). Det er de metodiske reglene som skiller forskning fra andre 

aktiviteter, og disse skal kunne brukes til å studere mange ulike forhold. Metodene skal være 

offentlige, og diskuteres eksplisitt i forskningsbidragene, slik at datainnsamlingen og 

analysene skal kunne vurderes av andre. I det følgende beskriver jeg hvordan jeg har 

etterstrebet høy validitet og reliabilitet i denne masteroppgaven.   

3.4.1 Validitet 

Validitet handler kort sagt om hvorvidt oppgavens datamateriale er relevant for å besvare 

oppgavens problemstilling (Hellevik 2002: 183). En skiller gjerne mellom indre og ytre 

validitet. En har god indre validitet hvis det kan trekkes en holdbar slutning om at 

sammenhengen mellom uavhengig og avhengig variabel er kausal (Lund 2002). Jeg 

argumenterer for at dette er tilfelle i denne studien, da casestudier der en benytter semi-

strukturerte intervjuer med åpne spørsmål kan bidra til å utdype vår problemforståelse, og slik 

gi god innsikt i om det er mulig å trekke kausale sammenhenger mellom variabler (Andersen 

2013: 14).  

Utfordringen med en casestudie er heller å oppnå god ytre validitet, som dreier seg om 

hvorvidt en kan generalisere til populasjonen (Andersen 2013: 14). Lav ytre validitet følger av 

utvalgsmetoden jeg har benyttet. Målet med denne studien er som nevnt ikke å generalisere til 

alle iverksettingsprosesser av introduksjonsprogrammet. Målet er heller å si noe om mine to 

case-kommuner, og at dette kanskje kan være nyttig lærdom ved lignende prosesser. Samtidig 
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som jeg ikke kan si noe sikkert utover mine to caser, kan jeg heller ikke se bort ifra at funnene 

kan gjelde for kommuner generelt. Dersom det viser seg at variabel A og D forklarer mest av 

variasjonen mellom resultatene i kommunene, kan disse variablene også vise seg å være 

viktig for å oppnå disse effektene for kommuner som ligner på casekommunene (George og 

Bennett 2005: 131).  

God begrepsvaliditet innebærer at en operasjonalisering måler begrepene den er ment å måle, 

og ingenting annet (Lund 2002:120). Dette har jeg etterstrebet i oppgaven ved å gjøre presise 

operasjonaliseringer av sentrale begreper, dette gjelder spesielt variablene som inngår i denne 

studiens iverksettingsmodell. Eksempelvis gjelder dette min operasjonalisering av avhengig 

variabel, resultater. Her er det mulig å øke terskelen for å oppnå gode resultater ved å legge 

andre operasjonaliseringer til grunn, som viser viktigheten av presise operasjonaliseringer. 

Denne studiens operasjonalisering av avhengig variabel krever en oppklaring, nettopp for å 

klargjøre hva det er jeg måler. Tallene på direkte overgang til arbeid eller utdanning som jeg 

har benyttet ved utvelging av case, er hentet fra IMDi, som får tallene sine fra NIR (Nasjonalt 

introduksjonsregister). Når jeg så benytter SSB sin monitor for å se hva status til tidligere 

deltakere er 1-5 år etter endt program, er det viktig å presisere at disse tallene ikke kommer fra 

NIR, men fra KOSTRA (Kommune-stat-rapportering). Kommunene rapporterer inn i 

KOSTRA om deltakelse i introduksjonsprogrammet, som sammenstilles med offisiell 

statistikk i SSB om sysselsetting og utdanning, som er basert på offentlig administrative 

registre. Når jeg her skal se på enkelte kommuner, vil jeg altså ikke følge alle de samme 

personene når jeg bruker tall fra NIR for direkte overgang og tall fra KOSTRA for 1-5 år 

etter, som innebærer at jeg ikke kan sammenligne dette. Etter at jeg nå har oppklart dette og 

redegjort for forskjellene, velger jeg dermed å likevel benytte meg av disse tallene, da de kan 

bidra til å nyansere bildet. Ved å tydeliggjøre hvordan jeg forstår variablene, blir det også 

tydelig hva det er jeg måler. 

For å imøtekomme validitetsutfordringer knyttet til bruk av intervju i denne studien, har jeg 

gjort flere grep. For det første var jeg godt forberedt før intervjuene. Dette er viktig for 

validiteten, ved at det gir grunnlag for å stille spørsmål som er egnet til å besvare 

problemstilling. For det andre var jeg svært bevisst både rekkefølge og formulering av 

spørsmål underveis i intervjuene (Leech 2002: 666). Her sikter jeg til det at jeg startet hvert 

intervju med å informere om oppgaven, og startet intervjuene med noen innledende 

bakgrunnsspørsmål før jeg gikk over til mer utfordrende spørsmål. Jeg stilte også 
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oppfølgingsspørsmål underveis, der jeg anså det som nødvendig for å få mer innsikt, eller da 

intervjuobjektene snakket om noe utover det jeg stilte spørsmål om (Berry 2002: 681). Anså 

jeg det som relevant, ba jeg dem om å utdype. I motsatt tilfelle forsøkte jeg å lede dem tilbake 

til de mer relevante spørsmålene.  

For det tredje har jeg benyttet flere ulike kilder, som bidrar til å sikre tilstrekkelig med data 

for å besvare problemstillingen. Dette kan også øke validiteten (Bryman 2004: 275). Jeg 

vurderte på forhånd hvem av informantene som kunne belyse hvilke sider ved iverksettingen. 

Slik ville jeg oppnå et mest mulig helhetlig bilde, i tillegg til at det hjalp meg å prioritere 

hvilke spørsmål jeg burde få belyst ved eventuell tidsnød. Intervjuene jeg hadde med 

kommunenes rådmenn kan karakteriseres som elite-intervjuer (Tansey 2007, Berry 2002). 

Informasjonen fra dem var et viktig bidrag for å belyse de mer overordnete trekkene ved 

introduksjonsprogrammet i de to kommunene, og kunne også bekrefte informasjonen jeg fikk 

fra andre informanter og fra de skriftlige kildene.  

Oppsummert har intervjuene vært av ulike typer; noen har vært ordinære intervjuer der jeg og 

intervjuobjektet har vært alene (Bryman 2004: 166), noen har vært gruppeintervjuer med kun 

meg som intervjuer, noen har vært gruppeintervjuer med flere intervjuere, og ett har jeg 

gjennomført via telefon. Dette var hovedsakelig av praktiske årsaker knyttet til tidsbruk. 

Fordelen ved gruppeintervju, er at det kan bringe frem flere synspunkter enn ved ordinære 

individuelle intervjuer (Kvale og Brinkmann 2012: 161-162). På den annen side kan 

gruppesamspillet redusere meg som intervjuer sin kontroll over intervjuforløpet. Jeg anser 

imidlertid alle intervjuene som vellykket, da samtlige bidro til nyttig informasjon som kan 

belyse denne studiens problemstilling.  

3.4.2 Reliabilitet  

Høy validitet forutsetter høy reliabilitet (Hellevik 2002: 53). Reliabilitet handler om hvor 

nøyaktige dataene som samles inn er; ville andre forskere kommet til samme resultat ved å 

følge de samme prosedyrene (Hellevik 2002: 183)? Ved å vise hvilke fremgangsmåter jeg har 

benyttet ved innsamling og bearbeiding av data, sikrer jeg at reliabiliteten i denne studien er 

ivaretatt.  

For å etterstrebe god reliabilitet, benyttet jeg lydopptaker under samtlige intervjuer. Disse 

transkriberte jeg i etterkant av intervjuet (Bryman 2004: 330). Jeg har bevisst benyttet mange 
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sitater underveis i empirikapittelet, slik at leseren selv kan vurdere datagrunnlaget for 

slutningene jeg trekker. Alle informantene samtykket til å bli med, og ble informert om at de 

ble anonymisert i den forstand at jeg ikke benytter navnene deres, men at det kan være mulig 

å identifisere dem gjennom kommunenavn og stillingsbeskrivelse. Der det ikke er avgjørende 

hvem det er som uttaler seg, henviser jeg til dem som «medarbeider». Sitater som er brukt i 

oppgaven er godkjent av opphavspersonen. Jeg ba dem også om mulighet for å komme med 

oppfølgingsspørsmål i etterkant av intervjuene for å klargjøre eventuelle usikkerheter. Jeg har 

også styrket studiens reliabilitet ved å forklare fremgangsmåten jeg har benyttet og ved å 

begrunne valgene jeg har tatt underveis (Andersen 2013: 27).  

Oppsummert vurderer jeg på grunnlag av det som nå er gjennomgått at validiteten og 

reliabiliteten til oppgaven er tilstrekkelig ivaretatt.  
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4 Bakgrunn 

4.1 Innledning 

Jeg skal i dette kapittelet ta for meg viktige avklaringer og definisjoner som gjør seg 

gjeldende i oppgaven, i tillegg til å se på utviklingstrekk frem til i dag vedrørende studiens 

overordnete tema og case. Jeg skal først redegjøre for hvordan jeg avgrenser begrepene 

«integrering», «innvandrer» og «flyktning». Videre følger en gjennomgang av fremveksten av 

integreringspolitikk generelt, deretter norsk integreringspolitikk spesielt. Dette vil lede opp til 

hvorfor vi fikk et obligatorisk introduksjonsprogram i 2004, og vil hjelpe med å sette 

introduksjonsprogrammet i en sammenheng. Norsk integreringspolitikk iverksettes i en 

velferdsstat, og dette vil derfor også kommenteres. Videre gjennomgår jeg kort dagens 

bosettingsordning. Deretter vil jeg presentere sentrale trekk ved introduksjonsprogrammet for 

nyankomne flyktninger, herunder utviklingen av og iverksettingen av programmet. 

Avslutningsvis presenteres noen nøkkeltall for å gi et bilde av hvordan situasjonen ser ut i 

dag.  

4.2 Hva er integrering? 

Integreringsbegrepet er komplekst, og hva en legger i det vil variere ut fra hvilke aspekter du 

ser på (NOU 2011: 14: 27). Dette medfører at det konkrete innholdet kan være uklart (Djuve 

og Kavli 2007: 202). Å gå i dybden på samtlige aspekter går utover rammene av denne 

studien, derfor er det viktig med en begrepsavklaring. St.meld.nr. 17 (1996-1997: 9) skriver 

følgende om integrering: 

«Begrepet betegner målet om likestilling gjennom like muligheter, rettigheter og 

plikter til deltagelse for alle, uansett opprinnelse. Det brukes også om ulike 

samfunnsprosesser i retning av målet. Slike prosesser er sammensatte, foregår kontinuerlig, 

er sjelden helt konfliktfrie og berører alle deler av befolkningen». 

NOU 2011:14 legger til grunn at integrering har flere sider, og omfatter sentrale dimensjoner. 

En kan slik snakke om økonomisk, politisk, sosial og kulturell integrering, og at det er hva 

som oppnås langs disse dimensjonene som avgjør hvor vellykket integreringen er. Konkret 

handler integrering om kvalifisering, utdanning, arbeid, levekår og sosial mobilitet, herunder 

innflytelse i demokratiske prosesser og deltakelse i sivilsamfunnet. Videre handler det om 
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tilhørighet, respekt for forskjeller og lojalitet til felles verdier (NOU 2011: 14: 28). I tillegg: 

«Integrering er en tosidig prosess hvor innvandrere og majoritet både påvirker hverandre, og 

utformingen av samfunnet». Integreringsbegrepet kan også sies å ha vært en motsats mot 

assimilering (St.meld.nr. 17 (1996-1997): 9). Assimilering ses som en prosess der innvandrere 

må tilpasse seg mottakerlandet, og dermed la egen bakgrunn og tilhørighet til hjemlandet vike 

til fordel for dette. Integrering derimot innebærer å bevare eget språk, egen kultur, etnisitet og 

religion, samtidig som en tilpasser seg samfunnet i landet en har flyttet til (Brochmann 2002: 

30).  

I følge norske myndigheter er veien til god integrering deltagelse i arbeidslivet, samt gode 

norskkunnskaper (BLD 2015b). Tilpasning skjer imidlertid på ulike områder; det er mulig å 

være i arbeid, uten at en er integrert på andre måter i samfunnet (Zhou 1997:975). Integrering 

skjer langs et kontinuum, som nødvendiggjør at en går ned på lavere analysenivåer for å se på 

hvorvidt innvandrere har blitt integrert (Brochmann 2002: 51). Flere forfattere, blant dem 

Zhou (1997), skriver om segmentert assimiliasjon, der en «deler opp» integreringsbegrepet 

for å lettere analysere samspillet mellom individuelle og strukturelle forutsetninger. Poenget 

her er å løfte frem mangfoldet som eksisterer blant innvandreres tilpasning til et nytt samfunn. 

Med det sagt, ser jeg meg imidlertid nødt til å avgrense begrepet i denne oppgaven, og vil 

dermed hovedsakelig se på arbeidsaspektet ved integreringen, der jeg tar utgangspunkt i 

overgang til jobb og utdanning som statlig og kommunal målsetting med integreringsarbeidet.  

Jeg legger til grunn følgende definisjon på innvandrer: «personer som er født i utlandet av to 

utenlandsfødte foreldre og personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre» (SSB 2013). 

Med ikke-vestlige innvandrere menes personer som kommer fra Asia (med Tyrkia), Afrika, 

Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa. Ifølge St.meld.nr. 49 (2003-2004) er definisjonen 

på flyktning som følger: «En flyktning er en person som har fått asyl, opphold på humanitært 

grunnlag eller midlertidig beskyttelse, enten personen har kommet som asylsøker, 

overføringsflyktning eller gjennom familiegjenforening». 

4.3 Integreringspolitikk 

«Integreringspolitikken handler om hvordan nyankomne innvandrere raskest mulig 

kan komme inn i yrkes- og samfunnsliv, blant annet gjennom norskopplæring og kvalifisering, 

og hva dette krever av tilpasning og tilrettelegging de første årene i Norge» (NOU 2011: 14: 

27). 
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Ved å se på integreringspolitikk i en europeisk kontekst, kan jeg plassere Norge i det 

internasjonale landskapet hva integreringspolitikk angår, og peke på utviklingstrekk som har 

vært med på å forme Norges politikk på området. Innføringen av et introduksjonsprogram i 

Norge innebar en stor reform (NOU 2011 14: 218), og inngikk i en vesteuropeisk trend der 

universelle velferdsordninger ble erstattet med aktivitetsbaserte tiltak (Djuve 2011: 18). I 

2004 ble det utarbeidet en avtale om felles grunnleggende prinsipper for 

integreringspolitikken i EU-landene (Joppke 2007: 3). Integrering skulle blant annet være en 

dynamisk, toveis prosess, det skulle innebære respekt for verdiene i EU-landene, samt respekt 

for innvandrernes eget språk og kultur. Videre ble yrkesdeltakelse sett som en nøkkel i 

integreringsprosessen, som skulle hjelpe innvandrere å bli selvhjulpne og autonome. En skulle 

ha grunnleggende kunnskap om landet en kom til sitt språk, historie og institusjoner, noe som 

innebar å gå på kurs i språk og samfunnsfag. Manglende deltakelse på kursene skulle bli 

knyttet til økonomiske sanksjoner eller avslag på videre oppholdstillatelse. Et slikt 

obligatorisk element i integreringspolitikken var nytt, og ble i økende grad benyttet (Joppke 

2007).  

Obligatoriske introduksjonsprogram kom parallelt i flere land, der Nederland var en pioner, 

og som raskt ble kalt «den europeiske modell» (Joppke 2007: 9). Bakteppet for utviklingen av 

obligatorisk introduksjonsprogram i Nederland var manglende måloppnåelse med den 

eksisterende politikken, som blant annet førte til store forskjeller mellom 

innvandrerbefolkningen og den øvrige befolkningen. Målet med programmet var at 

innvandrerne skulle delta i alminnelige institusjonene og bli autonome, ved hjelp av 

språkopplæring og arbeidsrettede tiltak (Joppke 2007: 6). Basen for dette var «Newcomer 

Integration Law» som kom i 1998, og som gjorde det obligatorisk for ikke-EU borgere å delta 

i et 12 måneders integreringskurs, som bestod av 600 timer språkopplæring, samfunnsfag og 

forberedelse til arbeidsmarkedet. Denne måten å organisere integreringspolitikken på spredte 

seg til flere europeiske land, der den underliggende tanken var at programmet skulle være 

obligatorisk, stille krav til dem som deltok og tilføre kompetanse. En ser klare paralleller til 

fremveksten og utformingen av obligatorisk introduksjonsprogram i Norge.  

4.3.1 Integrering og velferdsstaten 

Norge er en universalistisk velferdsstat, og er en viktig premissleverandør for 

integreringspolitikken som føres. At den er universalistisk innebærer blant annet at en ikke 
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skal forskjellsbehandle ut fra sosial bakgrunn eller hvor lenge en har oppholdt seg i landet. En 

del ordninger er likevel knyttet til opptjente rettigheter. Samtidig er ordningen dyr, der godene 

som følger med er knappe og sårbare (Brochmann 2002: 34). For å opprettholde og finansiere 

en bærekraftig velferdsstat, kreves høy sysselsetting. I Norge er prinsippene om likhet og 

likebehandling viktig, og skal en følge opp dette må nye innbyggere gjøres til en del av 

systemet. Velferdsstater tåler ikke et betydelig innslag av mennesker som faller gjennom, 

derfor må myndighetene benytte nye og gamle virkemidler for å forsøke å innlemme dem i 

arbeidslivet og samfunnet (Brochmann 2002: 53).  

Integreringspolitikk er et komplekst politikkområde som spenner over flere sektorer og 

forvaltningsnivåer. Sektoransvaret og det kommunale selvstyret har vært utbredte prinsipper i 

integreringspolitikken, og innebærer at det også er andre aktører enn de statlige 

integreringsmyndighetene som råder over mange av virkemidlene som brukes (Brochmann og 

Hagelund 2010: 288). Brochmann og Hagelund (2010) skiller mellom en direkte og indirekte 

integreringspolitikk, der førstnevnte omfatter tiltak og institusjoner som er rettet mot 

innvandrere og eventuelle etterkommere. Eksempler her kan være bosetting av flyktninger, 

språkopplæring og kvalifisering, der de ansvarlige organene er statlige utlendings- og 

integreringsmyndigheter eller lokale flyktningkontor og lignende. Indirekte 

integreringspolitikk dreier seg om de ordinære inkluderingsprosessene som generes gjennom 

velferdsstaten, som gjelder like mye for befolkningen for øvrig som for innvandrere 

(Brochmann og Hagelund 2010: 289). Eksempler her er skolen, NAV, helsevesen og 

sosialomsorg, altså områder som integreringsmyndighetene ikke kan styre direkte. Det er altså 

mange som er med og påvirker prosessen: innvandrerne selv, befolkningen, arbeidsgivere, 

som dermed er med på å legge føringer for hvilken politikk det er mulig å føre. Dette kommer 

jeg til å ta høyde for i oppgaven, men for å avklare; når jeg skriver om integreringspolitikk, er 

det den direkte integreringspolitikken jeg refererer til.  

4.4 Norsk integreringspolitikk 

I dette avsnittet gjennomgås sentrale utviklingstrekk i den norske integreringspolitikken, og 

søkelyset rettes mot hva som førte frem til at vi i 2004 fikk et obligatorisk 

introduksjonsprogram. St.meld.nr. 39 Om innvandringspolitikken (1973-1974) var den første 

på politikkområdet. Bakgrunnen for denne var den økte innvandringen fra rundt 1970. Den 

nye innvandringshistorien har vært preget av tre innvandringsbølger. Første bølge begynte i 
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1960 og bestod hovedsakelig av arbeidssøkende, enslige menn, den neste var preget 

familieinnvandring, og den siste, fra slutten av 70-tallet, flyktninger og asylsøkere (Djuve og 

Kavli 2007). Til sammenligning utgjorde per 1. januar 2016 familieårsaker 36 prosent, arbeid 

33 prosent, flukt 19 prosent og utdanning 10 prosent (SSB 2016a). På samme tidspunkt 

utgjorde innvandrere 13,4 prosent av befolkningen. 

Stortingsmelding nr. 39 (1973-1974) presiserer at ansvaret for politikken er fordelt mellom 

ulike departementer. Videre vektla stortingsmeldingen sterkt innvandrernes rett til 

forskjellighet, og til å videreføre egen kultur. Frem til 1990-tallet var norsk 

integreringspolitikk preget av en kulturrelativistisk tilnærming, der innvandrerne selv skulle 

få velge hva slags form for tilpasning de foretrakk (Brochmann 2002: 37). I løpet av 1980- og 

90-tallet dreide fokus seg mer til plikten til å delta, der Stortingsmeldingen «Om 

innvandringspolitikken» (nr. 39 (1987-88)) representerte et viktig skille. Grensene for 

valgfriheten med hensyn til form for tilpasning ble strammet inn. Nå måtte ikke innvandrere 

bare respektere lover, men også grunnleggende norske verdier, slik som demokrati, 

likestilling og barns rettigheter (Brochmann 2002). Dette er mer i tråd med hva de senere 

offentlige utredningene og stortingsmeldingene legger i begrepet «integrering», der det 

vektlegges at integrering er en tosidig prosess der en tilpasser seg det nye landets samfunn, 

samtidig som en bevarer sin egen kultur.   

Innholdet i den norske integreringspolitikken på 90-tallet varierte fra kommune til kommune 

(NOU 2011: 14: 218). Innholdet bestod for det meste av noen timer norskopplæring for de 

som ønsket det (Djuve og Kavli 2007: 205). Dette ble gjenstand for kritikk utover 90-tallet, 

og kritikken var tredelt. For det første ble det sagt at sosialhjelpssystemet virket 

klientifiserende (hjelpen undergravde flyktningenes evne til å bli selvhjulpne). For det andre 

var det store lokale forskjeller i kvalifisering, samt kvaliteten på denne. For det tredje var 

myndighetenes formidling av de norske grunnverdiene for vag (Djuve og Kavli 2007: 205). 

Samtidig ble det påpekt at ressursene som ble brukt til integrering ikke førte til forventede 

resultater, i tillegg til at velferdsgapet mellom flyktningbefolkningen og den øvrige 

befolkningen ble større. Denne kritikken bidro til å se behovet for endringer i politikken, som 

resulterte i en innføring av en prøveordning av obligatorisk, individuelt tilrettelagt heldags 

kvalifisering for flyktninger. Kvalifisering ble sett på som løsningen til manglende 

yrkesdeltagelse (Djuve og Kavli 2007). Introduksjonsordningen hadde en prøveperiode fra 

1998-2003, der det ble gjennomført 26 prøveprosjekter i ulike kommuner. 
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4.4.1 Målene med den norske integreringspolitikken 

«Et rettferdig samfunn med et trygt fellesskap forutsetter små sosiale og økonomiske 

forskjeller og likestilling mellom kvinner og menn. Derfor er det viktigste målet i regjeringens 

integreringspolitikk å sørge for at alle som bor i Norge får brukt ressursene sine og tar del i 

fellesskapet» (St.meld.nr.6 (2012-2013): 7). 

Ifølge BLD (2015b) er deltagelse i arbeidslivet og gode norskkunnskaper veien til god 

integrering. Deltakelse i arbeidslivet som viktigste arena for integrering ble første gang nevnt 

i Stortingsmelding nr. 17 (1996-97). Fokuset på arbeid er uendret og gjenspeiles i dagens mål 

med introduksjonsprogrammet, nemlig at en etter endt deltagelse skal rett ut i arbeid eller 

utdanning. Arbeid gir økonomisk selvstendighet, motvirker fattigdom og utjevner sosiale 

forskjeller. Det sies også å være viktig for sosial integrering, da det gir tilhørighet og nettverk 

(IMDi 2014). Dette går hånd i hånd med velferdsmodellens høye krav til sysselsetting, som er 

nødvendig i møte med den økte innvandringen for å bevare velferdsstaten slik vi kjenner den. 

Videre nevnes det i Stortingsmelding 6 (2012-2013) at regjeringen ønsker at innvandrere skal 

kvalifisere seg for deltakelse i arbeidslivet, at innvandrere sin kompetanse skal benyttes bedre, 

at flere innvandrerkvinner skal ut i arbeid og at innvandrere og barna deres får utdanning 

tilpasset sitt behov. Tiltakene og virkemidlene som benyttes i integreringspolitikken handler 

om å sikre like muligheter og gode levekår for alle (IMDi 2014).  

Integreringspolitikken blir vedtatt i Stortinget og utøvd av Regjeringen. I Norge tok Justis- og 

beredskapsdepartementet over hovedansvaret for integreringspolitikken fra Barne-

likestillings- og inkluderingsdepartementet i slutten av 2015. De har dermed ansvaret for 

innvandrings- og integreringspolitikken, herunder forvaltning av introduksjonsloven, og et 

overordnet ansvar for å samordne politikken. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal 

iverksette integreringspolitikken, gi faglige råd og være et kompetansesenter for kommunene 

og sektorstyresmaktene (BLD 2015c). Kommunene er ansvarlige for bosetting og 

kvalifisering av flyktninger, og IMDi har veilednings- og oppfølgingsansvar overfor 

kommunene og deres arbeid med introduksjonsprogrammet.  

4.4.2 Den norske bosettingsordningen  

Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. IMDi anmoder hvert år 

norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge, 

basert på et beregnet behov. Den norske bosettingsordningen er utformet slik at bosetting av 
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flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene, og det er kommunene selv som vedtar 

hvor mange de ønsker å bosette (IMDi 2015c). Dette henger sammen med hvor sterkt 

prinsippet om kommunalt selvstyre står i Norge (Steen 2009: 323). Når kommunene har fattet 

vedtak om bosetting, forplikter de seg dermed til å tilby introduksjonsprogram.  

4.5 Om introduksjonsprogrammet 

Introduksjonsloven ble vedtatt i 2003 som en frivillig ordning, og ble gjort obligatorisk den 1. 

september 2004 (Introduksjonsloven). Innføringen var en omfattende reform av 

integreringsfeltet (NOU 2011:14: 218). Før introduksjonsloven kom i 2003/2004, var arbeidet 

med kvalifisering og integrering i kommunene preget av store lokale variasjoner. Noen møtte 

omfattende kvalifiseringsprogram, andre fikk tilbud om noen få timer norskopplæring (Djuve 

og Kavli 2007: 212). Lav måloppnåelse i integreringsarbeidet dannet bakteppet for 

introduksjonsordningen. Flyktningene hadde lavere inntekter enn befolkningen ellers, de var 

overrepresentert blant mottagerne av sosialstønad, og arbeidsledigheten var høyere enn hos 

resten av befolkningen (NOU 2001:20: 48). Ved å lovfeste en introduksjonsordning, skulle en 

gi kommunene et bedre verktøy for å forbedre integreringsarbeidet. Introduksjonsloven var 

slik en måte å harmonisere integreringsarbeidet på, ved blant annet å stille minstekrav til 

innhold og omfang av et introduksjonsprogram. Loven representerte således et viktig skille i 

integreringspolitikken, og har sørget for store endringer i praksis (Djuve og Kavli 2007: 211).  

Til tross for at iverksettingskjeden fra sentralt hold og ned til hver enkelt kommune kan være 

gjenstand for mye påvirkning og forstyrrelser, kan innføringen av introduksjonsloven sies å 

være en harmonisering av politikken, da kommunene nå står overfor de samme føringene fra 

staten. Dessuten har man nå både rett og plikt til å delta, og er slik en klar forbedring fra da 

kommunene selv kunne bestemme kvalifiseringens innhold og omfang. Loven gjør 

kommunene som bosetter flyktninger pliktet til å tilby et introduksjonsprogram. Dette skal de 

tilby så fort som mulig og innen tre måneder etter bosetting (Introduksjonsloven § 3). 

Kommunene har ansvar for organisering og igangsetting av et program, og de har ansvar for 

oppfølging og samordning mellom ulike instanser. Programmet varer i hovedsak i to år, men 

kan utvides til tre år ved særlige behov. 

De som er omfattet av introduksjonsprogrammet er personer mellom 18-55 år som har fått 

asyl og dermed har status som flyktninger, overføringsflyktninger, de som har fått opphold på 



47 

 

humanitært grunnlag etter en søknad om asyl, de som er familiegjenforent til de gruppene 

nevnt over, og personer som etter samlivsbrudd har fått oppholdstillatelse på selvstendig 

grunnlag på grunn av mishandling i samlivet (Introduksjonsloven § 2). Med «nyankommet» 

menes at en har bodd i Norge i mindre enn to år. Retten til å delta gjelder bare i den første 

bosettingskommunen.  

Alle kommunene får integreringstilskudd etter samme satsstruktur og nivå (BLD 2015a). 

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt 

bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg 

selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og 

integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. Deltakelse i introduksjonsprogrammet 

utløser rett til introduksjonsstønad (Introduksjonsloven § 8). Denne er individbasert, der 

vilkåret er at vedkommende deltar i et fulltids introduksjonsprogram som er tilrettelagt av 

kommunen innenfor rammen av introduksjonsloven. For deltakelse i program er stønaden på 

årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp, og skal dekke utgiftene til et normalt forbruk. 

Deltakere under 25 år mottar kun 2/3 av introduksjonsstønaden. Ved ugyldig fravær trekkes 

det forholdsmessig fra stønaden.  

Introduksjonslovens formålsparagraf lyder: «formålet med denne loven er å styrke nyankomne 

innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske 

selvstendighet» (Introduksjonsloven § 1). Programmet skal minst bestå av opplæring i norsk 

og samfunnsfag, samt tiltak som skal forberede deltakerne til videre utdanning eller jobb 

(Introduksjonsloven § 4). Norskopplæringen skal være på 550 timer, mens det er satt av 50 

timer til samfunnskunnskap. Videre skal det utarbeides en individuell plan for hver deltaker 

(Introduksjonsloven § 6), der programrådgiver i samråd med deltakeren skal ta utgangspunkt i 

den enkeltes behov og forutsetninger ved utforming av programmets innhold. Programmet 

skal være helårlig og på fulltid (BLD 2015a). Her er det meningen at deltakerne følger 

arbeidslivets regler for ferie og fridager. Ut fra det som nå er presentert, er det tydelig at 

introduksjonsloven representerte et statlig inngrep i det kommunale selvstyret på dette feltet 

(Djuve 2011: 15).  

Det er imidlertid store variasjoner i kommunene når det gjelder resultater av 

introduksjonsprogrammet og hvordan det iverksettes og gjennomføres i praksis. Til tross for 

at kommunene forholder seg til de samme føringene fra staten, gjenstår det likevel et stort 

handlingsrom lokalt. Varierende resultater mellom kommunene henger sammen med 
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variasjoner i programinnhold, tilpasning til arbeidskraftbehov, grad av oppfølging, internt 

samarbeid og organisering (IMDi 2014). Valg av konkrete tiltak og virkemidler utover de 

generelle føringene som er nevnt tidligere er ikke regulert av introduksjonsloven. Til tross for 

at kommunene er pålagt å tilby et heldags og helårlig program med visse elementer, medfører 

ikke avvik fra dette noen form for sanksjoner eller tilbakeholdelse av integreringstilskuddet, 

da tilskuddet ikke er øremerket (Kunnskapsdepartementet 2016). Tilsammen gir dette rom for 

at kommunene organiserer seg og utformer introduksjonsprogrammet slik de mener er mest 

hensiktsmessig.  

4.6 Hvordan er situasjonen nå? 

Inkluderingsutvalget som skrev NOU 2011: 14 gjorde en gjennomgang av datidens situasjon 

på feltet, og skrev at politikken og virkemidlene ikke har gitt gode nok resultater.  

«Dette innebærer en konsekvent kritikk av sektormyndigheter og andre som ikke 

leverer i tråd med oppdraget sitt. Det innebærer også en kritikk av bruken av tiltak som ikke 

virker godt nok» (NOU 2011:14: 12).  

Utvalget mente at det var viktig å få kunnskap om hvilke tiltak som faktisk fungerer, for å 

kunne gjøre noe med forskjellene som fortsatt består mellom innvandrerbefolkningen og 

befolkningen ellers (NOU 2011: 14: 110). I denne studien benyttet jeg tall på andel deltakere 

som gikk direkte over i arbeid eller utdanning i perioden fra 2011-2015 da jeg valgte ut 

kommunene jeg skulle benytte som caser. Figur 2 presenterer resultatene på landsbasis i 

samme tidsperiode, som viser at målsettingen om 55 prosent ikke er nådd (IMDi (2015a: 33). 

 

Figur 2: Andel direkte overgang arbeid/utdanning, landsbasis (Kilde: IMDi 2015a: 33). 
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Dette kan indikere at introduksjonsprogrammet ikke fungerer optimalt. Samtidig pekes det på 

at det er enorme forskjeller mellom kommunene når det gjelder iverksetting og 

resultatoppnåelse, der noen er langt over målet om 55 prosent og andre ligger under. Når en 

undersøker hva deltakerne gjør et år etter endt program, har en heller ikke nådd målet om at 

70 prosent skal være i arbeid eller utdanning. Dette tallet har lagt stabilt på litt i overkant av 

60 prosent de siste seks årene (IMDi 2015a: 33).  

Tallene på landsbasis gir et oversiktsbilde over integreringssituasjonen i Norge. Det er 

imidlertid vanskelig å avgjøre om integreringen går godt eller dårlig ut fra disse tallene. De 

store kommunale variasjonene i overgang til arbeid og utdanning er likevel en indikasjon på 

at noen kommuner driver mer effektivt enn andre, noe som gjør det interessant å undersøke 

hva som skiller de effektive fra de mindre effektive kommunene. Med dette som bakteppe, 

skal jeg nå gå videre til kapittel fem, der jeg presenterer denne studiens empiriske funn. 
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5 Empiri 

5.1 Innledning 

I dette kapittelet presenteres de empiriske funnene med utgangspunkt i iverksettingsmodellen 

som ble presentert i teori-kapittelet, se figur 1. Funnene blir presentert for hver variabel, 

fordelt etter kommune. Hensikten er å besvare den første delen av denne studiens 

problemstilling: Hva kjennetegner iverksettingsprosessen av introduksjonsprogrammet i 

Stange og Bamble kommune? 

5.2 Resultater 

Den avhengige variabelen i denne studien er iverksettingsresultater, operasjonalisert som 

andel deltakere som går direkte over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. 

Her skal jeg dermed presentere kommunens resultater de siste årene, samt beskrive hvordan 

informantene reflekterer rundt mål og resultater i introduksjonsprogrammet. 

 

Figur 3: Direkte overgang arbeid/utdanning, prosent 

Stange 

Som vist i figur 3, har Stange jevnt over hatt gode resultater å vise til i 

introduksjonsprogrammet de siste årene. I gjennomsnitt har andelen deltakere som har gått 

direkte over i arbeid eller utdanning etter endt program i Stange vært 72,4 prosent (IMDi 

2015a). Andel som gikk over i grunnskole i samme tidsperiode var i gjennomsnitt 4,1 prosent.  
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På spørsmål om hva som er målet med introduksjonsprogrammet, svarer informantene todelt. 

For det første nevner de arbeid og utdanning, samt økonomisk selvstendighet som hovedmålet 

i tråd med formålsparagrafen i introduksjonsloven. For det andre presiserer de at dette ikke er 

realistisk for alle, og mener at det å bli kvalifisert også handler om å leve et godt liv i Norge, å 

kunne følge opp barna sine, delta på aktiviteter. 

«Det er jo viktig å ha fokus på deltakelsen i samfunnet, og. Det er jo ikke, altså, 

hundre prosent deltakere ut i arbeid, er jo ikke noe realistisk mål. Hvis man ser på det hele 

da, i introprogrammet. Jeg tenker at man kan ha kanskje enda mer fokus på at man skal 

kunne delta i samfunnet, lære seg sjøl på en måte i møte med det offentlig, med oppfølging av 

barna…» (Medarbeider, 2016).  

Leder av flyktningetjenesten uttrykker målet om samfunnsdeltakelse slik: «At de blir delaktig, 

og mene ting. Jeg tenker kanskje at det er det vi tenker er aller viktigst. At de får en stemme». 

Samtidig skiller flere av informantene mellom langsiktige og kortsiktige mål: 

«Også er det jo som du sier, det er det store målet, også er det det at hver dag skal 

være en bra opplevelse for å nå det store målet langt der fremme liksom». 

Bamble 

Som vist på figur 3, har Bamble sine resultater i introduksjonsprogrammet vært under den 

nasjonale målsettingen i den tidsperioden jeg studerer. I gjennomsnitt gikk 13,9 prosent av 

deltakerne direkte over i arbeid eller utdanning etter endt program i Bamble kommune i denne 

tidsperioden. Leder av VIVA (Virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og 

Aktivisering) opplyser imidlertid at tallet for 2014 er ukorrekt som følge av feilregistrering i 

NIR, og at det korrekte tallet er 16 prosent. Lederen forteller også at de er opptatt av resultater 

i Bamble, og at de hele tiden jobber for å handle mer riktig. De har selv følt seg som en 

bedrift som har drevet godt integreringsarbeid. Arbeidet er likevel utfordrende, og illustreres 

av rådmannens sitat: 

«Det som det har vært mest fokus på nå er jo vårt mål på å få folk ut i arbeid og 

aktivitet, og selvhjulpne etter introduksjonsprogrammet, hvor vi ikke har vært gode».  

Informantene svarer nokså samstemt når de blir bedt om å beskrive målet med 

introduksjonsprogrammet. Formålet er å kvalifisere deltakerne til å bli selvhjulpne, enten det 

er ved å ta mer utdanning eller å komme i jobb, for de som er arbeidsdyktige. Informantene 

forteller at det alltid er noen deltakere der arbeid ikke er en realistisk målsetting. Her er 
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målene heller å være aktiv i samfunnet, klare seg selv ellers i livet, å kunne følge opp barna 

sine. Flere av informantene savner et bredere mål på introduksjonsprogrammet, og mener 

blant annet at overgang til grunnskole gjerne kunne blitt regnet som måloppnåelse. Da ville 

også resultatene sett annerledes ut. Overgang til grunnskole har i snitt ligget på 29 prosent i 

tidsperioden jeg studerer. 

5.3 Politikkformulering og policy design 

Denne variabelen handler om de rammene som beslutningstakerne legger for iverksettingen 

av et tiltak (Winter og Nielsen 2008). Da introduksjonsloven gir de samme føringene til 

samtlige kommuner i Norge, er det interessant å undersøke i hvilken grad arbeidet med 

introduksjonsprogrammet er prioritert i den politiske og administrative ledelsen i de 

respektive kommunene, i form av kommuneplaner, integreringsplaner og lignende. Her kan 

en finne konkrete føringer for hvordan kommunen skal jobbe med integrering, og slik få et 

bilde av hvilke rammer de ansatte ved introduksjonsprogrammet i de ulike kommunene 

arbeider innenfor. Under følger en kort gjennomgang av dette.  

Stange 

«Stange kommune skal være en kommune som setter integrering og inkludering av 

innvandrerbefolkningen på den politiske dagsordenen» (Stange kommune 2016a: 3). 

Stange kommune har lenge hatt fokus på integrering og inkludering i sitt planarbeid. 

Kommunestyret vedtok den 18.12.2002 i sak 0077/02 at det skulle utarbeides en 

integreringsplan for Stange (Stange kommune 2002). Mandatet var å redegjøre for hvordan de 

kunne styrke integreringen av nyankomne flyktninger i Stange (Stange kommune 2003: 3). 

Kommunestyret vedtok igjen den 20. desember 2012 i sak 109/12 at det skulle utarbeides en 

ny integreringsplan (Stange kommune 2012). Mandatet for arbeidet var å synliggjøre hvordan 

Stange legger til rette for en aktiv kvalifisering og bosettingspolitikk, og bidra til å styrke 

integreringen av innvandrere i Stange (Stange kommune 2016a: 3). Her innledes det med å 

poengtere at:  

«Innvandringen medfører et mer mangfoldig samfunn. Det innebærer langt flere 

muligheter, men også flere konflikter. Å utnytte mulighetene og håndtere konflikter på en klok 

måte er vår oppgave».  
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Deres overordnete målsetting med integreringsarbeidet er: «alle flyktninger i Stange skal føle 

trygghet og tilhørighet – og ha mulighet for vekst og utvikling – i arbeid og fritid» (Stange 

kommune 2016a: 3). Gjennom integrering ønsker de å nå det nasjonale målet om likestilling, 

nemlig like muligheter, rettigheter og plikter for alle. For å nå dette, fremheves viktigheten av 

gode informasjonsrutiner, samarbeidsrutiner på tvers av virksomheter og høy kompetanse. 

Det er tydelig at integrering er et prioritert område i Stange kommunes planarbeid, og at 

kommunen gir konkrete føringer for hvordan de ansatte skal jobbe med introduksjonsarbeidet. 

Bamble 

Bamble kommune har ikke en egen integreringsplan, og har ikke hatt noe klart fokus på 

integrering i sitt planarbeid. Temaet kommer frem indirekte et par steder i samfunnsdelen til 

kommuneplanen, blant annet som en av strategiene for å redusere antall personer som mottar 

sosiale ytelser fra NAV:  

«Bruke hele kommunens organisasjon i integrering av flyktninger og innvandrere. Det 

skal være et bredt samarbeid med både næringsliv og frivillige organisasjoner» (Bamble 

kommune 2013).  

Det er også et uttalt mål i kommuneplanen at:  

«Bamble kommune bidrar til at innvandrere deltar i utdanning og i arbeids- og 

samfunnsliv på lik linje med andre innbyggere i Bamble».  

Leder for VIVA forteller at det har vært en diskusjon rundt å lage en integreringsplan, men at 

de valgte å prøve å fremheve tematikken i dokumentene som finnes i kommunen fra før. 

Rådmannen skisserer i sitt forslag til budsjett for 2016 ti mål som skal prioriteres i den 

kommende handlingsplanperioden, der fire av disse områdene retter seg spesielt mot VIVA 

sitt arbeid (Bamble kommune 2016b).  

Enhet for kultur og oppvekst skriver om deres ønskete utvikling for tjenesteområdet 

voksenopplæring og integrering av flyktninger i sitt innspill til utfordringsnotat og budsjett 

2016-2019 (Bamble kommune 2016c). Her skisseres det styringsmål, der det oppgis hva som 

er faktiske resultat, og hva som er ønsket resultat fremover. Her pekes det også på særlige 

utfordringer og utviklingstrekk i tjenesten, som behandles nærmere senere i denne studien. De 

ansatte var ikke kjent med hvorvidt kommunen hadde satt noen klare resultatmål i 

kommunen, men opplyste om at de jobber etter føringer fra introduksjonsloven.  
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Oppsummering 

Iverksettingsprosessen i Stange kjennetegnes av at integrering lenge har vært en synlig 

prioritering i planarbeidene deres, med klare føringer for hvordan kommunen skal drive 

integreringsarbeidet. Stange scorer følgelig høyt på denne variabelen, mens Bamble scorer 

lavt. Integrering inngår i kommuneplanen og i budsjettet, men det er ikke et synlig fokus på 

dette i Bamble kommune. 

5.4 Organisatorisk og interorganisatorisk 

implementeringsatferd 

Denne variabelen handler om organiseringen av introduksjonsprogrammet, samt 

samhandlingen og samarbeidet mellom de involverte aktørene, herunder også deres rolle og 

funksjon i iverksettingsprosessen. Her skal jeg gjennomgå organisering, deretter samarbeid i 

de to kommunene. 

5.4.1 Organisering 

Stange 

Flyktningetjenesten i Stange kommune er organisert slik det fremkommer av 

organisasjonskartet på neste side.  
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Figur 4: Organisasjonskart, flyktningetjenesten i Stange kommune 

Tjenesten har ansvar for å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger 

(Stange kommune 2016a). Med koordinering menes at sektoransvarsprinsippet i kommunen 

også gjelder for flyktninger. Flyktninger skal få sine tjenester der befolkningen ellers får sine 

tjenester, som innebærer at hele kommunen må involveres i integreringsarbeidet.  

Frem til 2011 samarbeidet Stange kommune med Hamar kommune om 

voksenopplæringstilbudet i norsk med samfunnsfag til flyktninger, noe de da hadde gjort i 20 

år. I 2011 vedtok imidlertid kommunestyret i Stange kommune å opprette et 

kvalifiseringssenter (Stange kommune 2016a: 10). Leder av flyktningetjenesten i Stange 

uttrykte erfaringer fra dette slik:  

«…for jeg så åra gikk, og de ble ikke bedre i norsk. Det var liksom umulig. Da kjøpte 

vi tjenesten fra Hamar. […] Det er liksom, vi prøvde å være tett på voksenopplæringa på 

Hamar, og vi så på en måte ingen fremgang. Og det var, det var frustrerende, og deltakerne 

sa jo at de skjønte ingenting av det som ble sagt, så de gikk der i 3-4 år, var på samme nivå 

omtrent. Så... og det var store klasser og liten grad av individuell oppfølging».  

Kvalifiseringssenteret ble underlagt og samlokalisert med flyktningetjenesten i Stange. 

Tanken med samlokaliseringen var at en slik kunne oppnå en helhet, at en kunne se 

integreringsarbeidet under ett, og at det ville bidra til å oppnå bedre resultater for deltakerne 
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ved introduksjonsprogrammet. Informantene fortalte at dette har vært en hensiktsmessig 

organisering, og peker blant annet på at det har gitt tettere kontakt mellom alle involverte.  

Det er 19 faste årsverk i flyktningetjenesten, inkludert kvalifiseringssenteret. 

Flyktningetjenesten er delt inn i et programrådgiverteam og et oppfølgingsteam, i tillegg til 

administrasjon og kvalifiseringssenter, illustrert i figur 4. Programrådgiverteamet ledes av en 

teamansvarlig, og tar hånd om deltakere uten særskilte utfordringer. Teamansvarlig for 

oppfølgingsteamet jobber i en 80 % stilling, der 50 % av dette består i å være 

tilskuddsansvarlig for ekstra tilskudd kommunen kan søke på fra IMDi. Oppfølgingsteamet 

består av 3 personer, de jobber med deltakere som har helseutfordringer, psykiske lidelser 

eller funksjonshemninger.  

Kvalifiseringssenteret ledes av en fagleder, og består av lærere, der lærerhjemmelen per nå er 

på 625 %. Praksisteamet har 2,5 stillingsfunksjon, som fylles av 2 personer og en assistent, og 

ledes av en praksiskoordinator. Kvalifiseringssenteret er organisert slik at lærerne har en 

særavtale. Dette går ut på at lærerne underviser i 45 uker, mot 38 uker som er vanlig andre 

steder. Det åpner for muligheten til at de kan holde hele introduksjonsprogrammet selv, også i 

feriene. Stange har ikke egen grunnskole for innvandrere, og kjøper derfor 

grunnskoleopplæring fra Ringsaker voksenpedagogiske senter, samt tjenester ved 

innføringsklassen ved Hamar katedralskole. Videre dekker flyktningetjenesten en stilling i 

NAV, samt en 150 % helsesøsterhjemmel.  

Når det gjelder de økonomiske rammene, forteller lederen av flyktningetjenesten at dette er en 

av suksessfaktorene i Stange. Alle integreringsmidlene, inkludert ekstratilskuddene de søker 

fra IMDi, går inn på et fond. Alle behov meldes til flyktningetjenesten, som fordeler pengene 

ut fra dette. Dette gjør at når Stange ikke klarer å gi en optimal individuell tilpasning, så har 

de mulighet til å kjøpe tjenesten fra andre: «…vi har friheten til å lage de gode løsningene for 

deltakerne» (Leder flyktningetjenesten, 2016). 

Bamble  

Flyktningetjenesten i Bamble er organisert som illustrert i figur 5 på neste side.  
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Figur 5: Organisasjonskart, flyktningetjenesten i Bamble kommune 

Flyktningetjenesten og voksenopplæringen er organisert under virksomheten VIVA, som 

omfatter kvalifisering av innvandrere og flyktninger gjennom opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap og deltagelse i introduksjonsprogrammet. De har også ansvaret for å 

organisere grunnskole, spesialundervisning for voksne og aktivisering av eldre og frivillige, 

gjennom en frivillighetssentral og to nærmiljøsentraler.  

Frem til de ble samlokalisert i rundt 2003 var flyktningetjenesten og voksenopplæringen to 

ulike enheter. Per nå er det 18-19 faste årsverk i VIVA, fordelt på 21 ansatte. 

Flyktningetjenesten består av et bosettingsteam og et programrådgiverteam, og ledes av en 

fagleder. I tillegg til programrådgivere, er det ansatt en saksbehandler, en stilling som 

koordinator for barn og unge og en sjåfør. Videre har de også en helsesøsterstilling tilknyttet 

helsestasjonen, stillinger ved velkomstklasse i grunnskole, to stillinger ved NAV Bamble, en 

stilling i kulturavdelingen og prosentvise hjemler i stillinger ved boligkontoret og pp.tjenesten 

(Bamble kommune 2016a). Voksenopplæringen ledes av en fagleder og består av to 

avdelinger: grunnskole og norskavdelingen. Fagleder er også koordinator for 

norskavdelingen. Til sammen er det 11 ansatte på voksenopplæringen.  

Økonomien håndteres av en egen styringsgruppe i Bamble. Den er et rådgivende organ som 

skal samordne og disponere alle statlige tilskudd, og de skal søke tverrfaglige kommunale 

løsninger for å bruke midlene på best mulig måte. Leder for VIVA har styringsrett for 
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integreringstilskuddet (Bamble kommune 2014b). Lederen fordeler så pengene til de som 

trenger det i kommunen, og vurderer fra år til år hva som må prioriteres. VIVA har store 

økonomiske utfordringer. Årsaker til dette er at tiltak som er satt i gang har gitt større utgifter 

enn inntekter, det er vedtatt kommunale innsparinger på flyktningarbeidet/NAV i kommunen, 

som innebærer at integreringstilskuddet må dekke eventuelle sosialutgifter som betales til 

flyktninger etter femårsperioden. Lederen uttrykker utfordringen slik: «Denne situasjonen 

gjør at vi ikke har realistiske rammevilkår for å drive et godt integreringsarbeid». 

Oppsummering 

Oppsummert er det likheter med hensyn til organisering, samt samlokaliseringen med felles 

leder. Tjenestene har ansvar for bosetting og kvalifisering av flyktninger, og har omtrent et 

likt antall årsverk. Begge har også helsesøsterstillinger tilknyttet dem, samt at de dekker en 

viss prosent hjemmel i NAV. Kommunene er ulike når det gjelder organisering av 

økonomien, samt økonomisk handlingsrom. Bamble har egen grunnskole for innvandrere, 

mens Stange kjøper disse tjenestene av Ringsaker. 

5.4.2 Samarbeid  

I Rundskriv Q20/2015 (BLD 2015a) pekes det på at for å oppnå målene med 

introduksjonsprogrammet, kreves det samarbeid mellom flere ulike tjenesteytere i kommunen. 

Dette bidrar til en sammensatt iverksettingsstruktur. Fordi vellykket iverksetting har 

sammenheng med antall aktører involvert og grad av samarbeid, vil det være viktig å 

undersøke dette her.  

Stange 

Flyktningetjenesten skal i samarbeid med andre kommunale virksomheter, NAV, bedrifter, 

lag og foreninger og lokalbefolkningen, veilede og tilrettelegge for at flyktninger skal kunne 

benytte sine ressurser på best mulig måte og bli aktive samfunnsdeltakere (Stange kommune 

2016a). Den fysiske samlokaliseringen av flyktningetjenesten og kvalifiseringssenteret i 2011 

bidro til tettere kontakt og bedre samarbeid internt enn det tidligere var. Informanter fra begge 

avdelingene forteller om uformelle møter ved kopimaskinen, felles lunsj og tette bånd mellom 

dem. Samarbeidstid mellom programrådgivere og lærere pekes på som viktig, og er ryddet 

plass til annenhver onsdag. Motsatt onsdag er tiden satt av til møter internt på avdelingene. 
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Det blir avholdt sak- og fordelingsmøte annenhver tirsdag, og helsemøter motsatt tirsdag. 

Kommuneledelsen blir informert gjennom tertialrapporter og årsrapport, samt av kultursjefen 

som tar med interne rapporter og rapporter fra NIR og KOSTRA til sine faste møter med 

kommunalsjefen. Kultursjefen og leder for flyktningetjenesten informerer ved politiske saker 

ved behov. Informantene opplever at rollene og ansvarsforholdene mellom dem er avklarte.  

Den ene stillingshjemmelen i NAV som flyktningetjenesten dekker er fordelt på flere ansatte 

ut i fra hva de jobber med, og danner et team. Samarbeidet med dem beskrives som veldig 

tett, og består av faste månedlige møter både på leder- og saksbehandlernivå, der de diskuterer 

både individuelle saker og saker på systemnivå. Der diskuteres blant annet hva som finnes av 

muligheter for den enkelte deltaker i forkant av møtet der også deltakeren er med. Det nevnes 

spesielt AMO-kurs6, der flyktningetjenesten bidrar med egen norsklærer for de 

fremmedspråklige på AMO-kurs for å få deltakere med.  

I tillegg har NAV en samarbeidsavtale direkte med kvalifiseringssenteret, som innebærer at 

de kommer og har undervisning og gir nyttig informasjon til deltakerne på senteret to ganger i 

året. Omtrent seks måneder før utgang av programmet arrangeres det også en 

overgangssamtale, der deltaker, programrådgiver og en NAV-ansatt deltar. Videre peker 

informantene på den korte fysiske avstanden, som forenkler samarbeidet. NAV skal i 

utgangspunktet også jobbe med å finne ordinært arbeid for deltakerne etter endt program, men 

flyktningetjenesten har satt ekstra fokus på å gjøre det i egen tjeneste, da de opplever at NAV 

ikke har kapasitet til å ta seg av noe særskilt for flyktninger, som gjør at flyktningene ofte 

faller ut.  

Flyktningetjenesten samarbeider med en rekke andre aktører i kommunen i sitt 

introduksjonsarbeid, herunder offentlige, private, frivillige, samt lag og foreninger. Dette er 

spesielt viktig i forbindelse med å skaffe praksisplasser for deltakerne. Leder av 

flyktningetjenesten opplyser at de har et formalisert samarbeid med både offentlige og private 

virksomheter, der de inngår intensjonsavtaler. Det er ikke fattet et eget kommunestyrevedtak 

om at de skal ta inn deltakere i praksis, men leder påpeker at det er forankret helt opp til 

rådmannsnivå, som de anser som svært viktig. Mange av bedriftene som tilbyr praksisplasser 

samarbeider i tillegg med fylkeskommunen, som muliggjør at deltakerne kan ta fagbrev. 

                                                 
6 Arbeidsmarkedsopplærings-kurs 
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Av frivillige aktører de samarbeider med, nevnes Røde Kors, Soroptimist-foreningen på 

Hamar og Stange svømmeklubb, og samarbeidet omtales som svært godt. Flyktningetjenesten 

samarbeider også tett med internasjonalt råd. Dette ble opprettet i 2004 etter politisk initiativ, 

med representasjon fra politikere, organisasjoner i kommunen, og de viktigste etniske 

gruppene blant flyktningene. De skal være et aktivt organ for arbeidet med å fremme 

flyktningers og innvandreres integrasjon i Stangesamfunnet (Stange kommune 2004). Rådet 

har tatt flyktninger med i vurderingen av mange kommunale tiltak. 

Informantene påpeker at hele kommunen er nødt til å bidra i introduksjonsarbeidet:  

«Og det er jo et samfunnsansvar for hele kommunen. Herregud, når Stange kommune 

skal ta imot den anmodningen, altså vi har, det er ikke noe valg. Sånn at rådmannen er jo helt 

enig i det, men vi må… hver ansatt i rådhuset må være enig da, eller se nytten av det. Og det 

ansvaret vi har som kommune».  

 Mange private arbeidsgivere er velvillige og «med», men de kommunale i mindre grad. Flere 

av informantene trodde årsaken til at det har vært utfordrende å få kommunale arbeidsgivere 

på banen hadde med frykt og mangel på kunnskap å gjøre: «Det er frykt, jeg tror det er 

mangel på kunnskap. Redsel for hva, hvem er disse her?». En annen uttrykte det slik: 

«…vi har vært inne på virksomhetslederne til kommunene, og de er positive de i 

utgangspunktet, men det er liksom, det er det når forespørselen kommer til de ulike 

virksomhetene, så passer det ikke, eller for mye jobb, eller… det er litt sånn, frykten for det 

for det her, tror jeg…».   

De foreslo også at kommunale arbeidsgivere i mindre grad enn private tenkte på nytten de 

selv kunne få ved å ta imot deltakere fra introduksjonsprogrammet. Informantene mente at det 

var nødvendig å snu noen av holdningene, blant annet ved å informere mer. 

Bamble 

Det pekes kun på fordeler når vi snakker om dagens organisering i én virksomhet som er 

samlokalisert; tett kontakt med hverandre, kommunikasjon, samarbeid, at de ser alle sider ved 

deltakernes kvalifisering, for å nevne noen. Det er hyppige møter mellom de ulike 

avdelingene, formelle og uformelle: 

«Men det blir jo en del sånn ikke-møte-samarbeid også, og det tror jeg er like viktig. 

De uformelle møtene som handler om å spørre hverandre, eller diskutere noe, eller…» 

(Medarbeider, 2016).  
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Det er faste fagledermøter, ledermøte annenhver fredag, faste interne møter i 

flyktningetjenesten og i voksenopplæringen, samt fellesmøte for hele VIVA en gang i 

måneden. I tillegg har de såkalte trekantsamtaler to ganger i året, der programrådgiver, lærer 

og deltaker snakker om fremgang på norskopplæringen, samt utarbeider en individuell plan i 

tråd med introduksjonsloven. Informantene forteller også om faste morgenmøter annenhver 

uke der lærerne er sammen med programrådgiverne i den gruppen av deltakere som læreren 

har i norsk, for å snakke om de deltakerne om praksis. Dette er i forbindelse med prosjektet 

«fra bosatt til ansatt», som omtales ytterligere senere i oppgaven. Da er det prosjektleder (som 

er leder av flyktningetjenesten), lærere, programrådgivere og en fra NAV som deltar. 

Informantene forteller at rollene og ansvarsforholdene er avklart, men at de stadig jobber med 

at alle skal vite litt om alles roller, hva alle gjør, og hvem de kan bruke til hva. Dette er som 

følge av at det kommer nye folk til, og at endringer i roller forekommer. Morgenmøtene har 

hatt en viktig funksjon i å oppklare dette.  

VIVA har i tråd med rundskriv Q27/2015 inngått en samarbeidsavtale med NAV Bamble. Her 

skisserer de blant annet deres felles mål for sine virksomheter: 

«NAV Bamble og VIVA har som mål å sikre at alle flyktninger får kompetanse og 

nettverk slik at de blir selvstendige og selvhjulpne til å komme ut i arbeid, utdanning eller 

aktivitet for best mulig å bli integrert i det norske samfunnet» (Bamble kommune 2014a).  

Det fremkommer av samarbeidsavtalen at det er høy grad av formalisert møtevirksomhet 

mellom NAV og VIVA. Et av møtene er mellom programrådgiver og deltaker, der de 

innkaller veileder fra NAV når de finner dette formålstjenlig. Det gjør at de kjenner hverandre 

godt, som sikrer en glidende overgang for deltakerne når de går mot slutten av 

introduksjonsprogrammet, og NAV overtar ansvaret. Samarbeidsavtalen beskriver tydelig hva 

som er oppgave- og ansvarsfordelingen, samt samarbeidsrutiner mellom de involverte 

aktørene. Samarbeidet med NAV beskrives av informantene som veldig bra nå, etter en 

trøblete høst i 2015. Dette forklarer fagleder ved flyktningetjenesten er på grunn av mange 

nyansettelser, og at det nå fungerer veldig bra.  

Når det gjelder samarbeid med kommunale arbeidsgivere, har ikke kommunen et politisk 

vedtak om at de skal stille et visst antall praksisplasser til rådighet. Dette begrunnes med at 

det ville gitt et lite fleksibelt system, samt at det er mange som konkurrerer om de samme 

ressursene innad i kommunen. Eksempelvis er det mange som mangler lærlingplasser og folk 

ønsker større stillingsbrøk som følge av uønsket deltid. VIVA har ingen faste avtaler med 
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arbeidsgivere, isteden tar de løpende kontakt med aktuelle arbeidsgivere ut fra hvilke 

deltakere som har behov for praksisplass, men de er i gang med å etablere avtaler. 

Informantene forteller at problemet i Bamble er at de store arbeidsgiverne krever høy 

utdannelse, som for eksempel kjemi-prosess-operatører.  

Fra august 2015 har det vært NAV sin oppgave å kontakte arbeidsgiverne. En av 

informantene forteller om dette:  

«Men NAV har jo også veldig mange andre de utplasserer, så de må jo da finne hvem 

som passer hvor i samråd med lærer og programrådgiver. Også dukker det opp nye 

arbeidsgivere, også er det en del kommunale, da. Sånn må det være, og de håper jo kanskje at 

det skulle vært enda flere. Det har blitt bedre, men det er noe med at alle må ta det ansvaret».  

Informantene forteller at hele kommunen har ansvar når det gjelder å ta imot flyktninger, men 

at de opplever at de andre instansene ikke alltid tar det ansvaret. En mulig årsak til dette tror 

de har å gjøre med at de kanskje ikke er klar over sitt ansvar når det gjelder flyktninger, at de 

tror flyktningetjenesten har en større oppgave enn de egentlig har. En av informantene 

forteller om det å få med seg kommunen og private arbeidsgivere er en prosess:  

«Så det er jo noe med at det går sakte, men det går fremover, da. Og privat, altså 

arbeidsgiverne der ute. Jeg vet jo at NAV bruker mye tid nå på å gjøre de møre holdt jeg på å 

si, altså å jobbe det her inn, fordi den praksisen vi skal ha, er annerledes enn den 

arbeidspraksisen som NAV vanligvis jobber for. Så det må jo arbeidsgiver vite noe om. Du 

har en annen type menneske og et annet mål, så språkpraksis som det er for mange av de da, 

det er det for de aller fleste, og da innebærer det litt annet enn en arbeidspraksis. Så det er 

liksom noe med å gå de veiene opp, tydeliggjøre ting».  

En av de ansatte i flyktningetjenesten er spesielt ansvarlig for å kontakte frivillige 

organisasjoner, samt lag og foreninger. Informatente mener dette er viktig for at deltakerne 

skal delta aktivt i samfunnslivet. De skryter veldig av Røde Kors, som tilbyr flyktningguider 

og har leksehjelp hver tirsdag. Frivillige leseombud kommer og leser med deltakerne, og 

enkelte personer jobber fast som frivillige i VIVA. Dette har de svært gode erfaringer med. 

De prøver også å få til mer integrering på frivillighetssentralen og de to nærmiljøsentralene i 

kommunen, men har vært forsiktige med å trykke inn for mye, da det er spor av fremmedfrykt 

blant enkelte. De fleste i kommunen er åpne og imøtekommende, men det finnes også 

mennesker som er kritiske. I likhet med Stange nevnes mangel på kunnskap som en av 

årsakene til dette.  
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Oppsummering 

Iverksettingsprosessen i begge kommuner kjennetegnes av en lang rekke samarbeidsaktører. 

Begge kommuner har faste samarbeidsrutiner, men har et forbedringspotensial når det gjelder 

å få hele kommunen med på laget. Konflikt- og koordinasjonsproblemer preger i ulik grad 

iverksettingsprosessen i Bamble. Stange har i større grad enn Bamble inngått avtaler med 

private arbeidsgivere. 

5.5 Medarbeidernes evne og vilje 

Winter og Nielsen (2008) argumenterer for at medarbeidere som er i direkte kontakt med 

målgruppen er avgjørende for å iverksette et tiltak på en god måte. For å fremme 

iverksettingen av introduksjonsprogrammet, er det viktig at programrådgiverne og lærerne har 

evne og vilje til å utføre jobben sin på best mulig måte. Organiseringen er gjennomgått 

tidligere i oppgaven, her vil fokus være mer på ressursene og kompetansen til de enkelte 

ansatte, arbeidsoppgaver, samt deres synspunkter og holdninger til introduksjonsprogrammet.  

Stange 

I tillegg til de fast årsverkene, er det rundt 10 midlertidige stillinger som finansieres gjennom 

de ekstra «funksjonshemmede»-midlene Stange får tildelt fra IMDi. De omtales som 

«tospråklige assistenter» og er gjerne tidligere deltakere. Formålet er at de kan settes inn ved 

behov, eksempelvis ved ny bosetting eller der det er språkproblemer ute i praksis.  

«…det gjør den store forskjellen for Stange sin del, det at vi har muligheten til å sette 

på når noe svikter, på en måte. Det har så stor betydning, at jeg klarer nesten ikke å se for 

meg hvordan det var før» (Leder flyktningetjenesten, 2016).  

Staben i flyktningetjenesten har en variert utdanningsbakgrunn, som leder av 

flyktningetjenesten uttrykker er veldig viktig slik at de ansatte utfyller hverandre. Samtidig 

mener hun at personlige egenskaper og hvordan du er som person betyr like mye. Flesteparten 

av de ansatte på kvalifiseringssenteret var utdannet lærere, men hadde også erfaring fra blant 

annet karriereveiledning og som selvstendig næringsdrivende. Av tilleggsutdanning ble alt fra 

migrasjonspedagogikk og norsk 2 til musikk og kunst nevnt. Av programrådgiverne som stilte 

på intervju, var det en barnevernspedagog, en vernepleier, en førskolelærer og en med 
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utdanning innen statsvitenskap og pedagogikk. Fartstiden deres i flyktningetjenesten varierte 

fra 2,5 år til 16 år. Arbeidsstyrken er stabil, og preges av svært lite turnover.  

Programrådgiverne forteller om gode kompetanseutviklingsmuligheter. En av dem tar 

videreutdanning innen psykiatri, rus og avhengighet nå, og ellers nevner de kurstilbydere som 

RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og 

IMDi. De ansatte opplever kompetanseutviklingsmulighetene som svært nyttig. De ansatte på 

kvalifiseringssenteret etterlyser flere muligheter til å etterutdanne seg. Flere av dem ønsket å 

søke seg inn på andrespråkspedagogikk som tilbys på lærerskolen på Hamar, men som følge 

av at de ikke har et grunnskoletilbud i Stange, får de ikke lov til å søke. 

Programrådgiverne har et helhetlig ansvar for alle sider ved sine deltakeres introduksjon. 

Denne generalistmodellen nyanseres ved at de har delt flyktningetjenesten inn i et 

programrådgiverteam og et oppfølgingsteam, slik at det utvikles spesialkompetanse på hver 

av områdene. Dette innebærer at de på oppfølgingsteamet har ansvar for færre deltakere enn 

de på programrådgiverteamet, da deres deltakere krever tettere oppfølging. Informantene 

herfra forteller at de har ansvar for henholdsvis 5 og 8 deltakere. De på 

programrådgiverteamet har ansvar for 25 deltakere hver. I tillegg kommer gjerne familien til 

deltakerne, samt at de har oppfølgingsansvar for deltakerne sine i 5 år, slik at tidligere 

deltakere tidvis kommer innom for å få hjelp. Her poengterer de at de hjelper de som 

oppsøker dem, men at de ikke følger opp tidligere deltakere som ikke selv tar kontakt. «Vi har 

jo mer enn nok» (Medarbeider, 2016).  

De ansattes arbeidsoppgaver er mange og varierte. Planleggingen av bosettingen begynner når 

flyktningetjenesten mottar bosettingspapirer om en nyankommet flyktning. Ut fra 

informasjonen herfra, tildeles flyktningen en programrådgiver. Leder kontakter boligkontoret 

angående bolig, og flyktninghelsesøster og psykisk helse ved bosetting av personer med 

funksjonshemninger/familier med barn. Når vedkommende kommer, møter de han/hun på 

buss- eller jernbanestasjon. Dersom det er en overføringsflyktning, eller en med store 

helseutfordringer, reiser det to ansatte pluss en tolk til Gardermoen og tar de imot der.  

«…det med å reise inn og være de første som tar imot dem, og starte en god relasjon 

og skape tillit allerede fra første stund, det er kjempeviktig i det videre arbeidet. Da har vi 

lagt godt grunnlag helt i fra starten av, og det er den første personen du møter» 

(Medarbeider, 2016).   
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I situasjoner der de har hatt familier eller situasjoner der de forventer at det blir mye jobb, har 

de sett god effekt av å ha tospråklige assistenter: 

«Det har vi gjort i de aller fleste tilfeller den siste tida, fordi at vi vet om 

funksjonshemmingen, det er avtalt på forhånd på en måte, at her er det noe som må følges 

opp. Og da har vi muligheten til å sette inn tiltak, og det gjør vi før de kommer. Da har vi med 

oss en person som kan følge dem i den første tida. Vi lager en tremåneders kontrakt i første 

omgang med en som prater samme språk, og som følger opp og er en slags form for assistent 

og kulturformidler i den første tida i Norge, og det er gull verdt for å få en god bosetting og 

en god start».   

Arbeidsoppgavene består av å fatte etableringsvedtak, sende bosettingsbrevet fra IMDi til 

relevante instanser i kommunen (som boligkontor, skole, helsesøster m.m.), orientere 

kvalifiseringssenteret om bosettingen, herunder gjøre en avtale om oppstart, registrering og 

kartleggingstest, som finner sted innen få dager. Videre blir det fattet vedtak om 

introduksjonsprogram, og vedkommende blir registrert ved lønningskontoret. De første 

dagene består av boveiledning, utbetaling av og informasjon om introlønn, mathandel, møter 

med diverse aktører i kommunen, gjennomgang av vedtakene som er fattet, informasjon om 

introduksjonsprogram, økonomi-veiledning og en bli-kjent-tur i Stange og Hamar. 

Førstegangs kartleggingssamtale og gjennomgang av kartleggingsskjema mellom deltaker og 

programrådgiver skjer innen tre måneder etter ankomst, det samme gjelder for den første 

individuell plan-samtalen.  

Baktanken er også at folk skal slippe dette med att og frem mellom NAV sosial og 

introduksjonsprogram. Derfor blir de introdeltakere med en gang. Fordi alle de samtalene 

som vi har da, i den første perioden, er jo en del av kvalifiseringsløpet det også, å gi 

informasjon og orientering, hvordan ting funker, hva som vi/kommunen forventer av deg, hva 

kan du forvente av oss» (Medarbeider, 2016).  

Medarbeiderne forteller at det er god samforståelse blant dem: 

«Det går ikke lenger an nå for en deltaker å shoppe rundt hos lærer, hos 

programrådgiver, hos praksisteam, og be om å få en ny beslutning på en ting, fordi alle, uten 

at vi har snakka sammen, det ser vi, sier det samme. Til og med samme ordlyd ofte». 

De ansatte er kreative, jobber kontinuerlig sammen for å teste ut hva som fungerer for den 

enkelte, og justerer underveis. Samtidig er de klare på at det er deltakerne selv som må gjøre 

jobben: «…det er hun som må ta initiativ og gjøre… vi kan tilrettelegge, råde, ta kontakt, men 

det er hun som må gjennomføre det».   
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De ansatte får ofte en spesiell rolle overfor deltakerne. Utover de fastsatte møtene som 

programrådgiverne har med sine deltakere, varierer det veldig hvor mye kontakt de har med 

hverandre. Døra er alltid åpen, og ting tas tak i så fort som mulig. Lærerne forteller om 

hvordan deres funksjon blir mer enn bare norsklærere:  

«Er det noen de kan spørre om råd og hjelp, så er det på en måte oss, vi er jo sammen 

med de hele tida. Dem de kjenner best i hele Norge er oss, på en måte. Så vi blir veldig viktige 

personer i livene deres, da».  

De sier videre at de «blir litt mamma og pappa for ganske mange egentlig». Samtidig 

understreker de at deltakerne er underlagt et regelverk, så det å være empatisk må kombineres 

med å sette grenser og håndheve regelverket. Dette kan være utfordrende:  

«… jeg føler at jeg er litt sånn i skjæringspunktet mellom å være snill og god og 

liksom varm og ettergivende, til å liksom bikke over til å bli litt for streng, da. Jeg har merka, 

og flere andre tror jeg, at noen har gått på la oss si norskkurset her, de går liksom på skolen, 

men de har ikke noe særlig mål kanskje, eller noen ambisjoner… […] Vært litt slappe, har 

ikke gjort lekser, kommer ikke presist alltid… og vi har prøvd å snu det litt».   

Programrådgiverne forteller også om avveiningen mellom å motivere deltakerne, samtidig 

som de er realistiske i forhold til hva som er mulig å få til. Begrepet realitetsorientering ble 

hyppig brukt, og bestod i å informere og bevisstgjøre deltakerne om hva som kreves, snakke 

om viktigheten av å ha en plan B og kanskje en plan C. Det bestod også i å orientere dem om 

hvordan ting fungerer i Norge, og det å få kvinnene som ikke er vant til å tenke på karriere og 

utdanning fra hjemlandet til å tenke at det er en reell mulighet for dem. Medarbeidermes 

synspunkt på hvorvidt grunnskole er et godt alternativ etter introduksjonsprogrammet er 

sentralt her, men utdypes under variabelen «programinnhold».  

Bamble 

De ansatte i VIVA har en variert utdanningsbakgrunn. To av programrådgiverne er 

barnevernspedagoger, en er utdannet lærer og en er utdannet innen personalledelse og 

organisasjonspsykologi. På voksenopplæringen er alle utdannet lærere, faglederen inkludert. 

Hun har i tillegg utdanning innen flerkulturelt arbeid, og har jobbet i voksenopplæringen 

siden 2004. Flere av lærerne har tilleggsutdanning, deriblant norsk som andrespråk og 

kulturkunnskap. Arbeidsstyrken har jevnt over vært stabil på voksenopplæringen, mens det i 

flyktningetjenesten har vært mange nyansettelser det siste året. En av informantene nevner 

utfordringen med mange nyansettelser:  
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«…vi får mange nye ansatte, vi må gjøre endringer på hvem som skal ha 

ansvarsområdene, og det tar litt sånn… det er noen ganger vi må gjøre en sånn kvern om 

igjen, da. Også går det enda en gang, også…Så det er kanskje det med å få landa ting da, få 

noen modeller, få landa ting og få de i gang, det er jo helt essensielt for å få ting til å virke. 

Men da tror jeg også at sånne modeller kan virke bra. […] Ja, og det er jo ulike årsaker til at 

det tar tid også, da. Det handler jo både om ressurser, penger, personer, systemer, så det…» 

Samtlige av medarbeiderne jeg snakket med har benyttet seg av ulike 

kompetanseutviklingstilbud, men forteller at mulighetene til å delta avhenger av hva som er 

gjennomførbart innenfor budsjettet. Dersom de føler de trenger opplæring på visse områder, 

oppfordres de til å kontakte leder av VIVA, og at de dermed gis mulighet til å gjøre noe med 

dette.  

Hver av programrådgiverne har ansvar for en «type» flyktninger. De har et helhetlig ansvar 

for alle sider ved sine deltakeres introduksjon. En av dem har ansvar for barnefamilier, den 

andre for enslige og den tredje har mest deltakere med helseutfordringer. I tillegg er fagleder 

programrådgiver for en familie. Hyppige samtaler på tvers og faste programrådgivermøter 

gjør at alle blir litt kjent med de andres deltakere, som er viktig når noen av 

programrådgiverne er utilgjengelige. Tanken bak organiseringen er at utdanningsbakgrunnen 

til programrådgiverne matches med hvem de har av flyktninger. Den ene 

barnevernspedagogen har de med helseutfordringer, og har ansvar for 13 deltakere. De øvrige 

har til sammenligning mellom 26 og 28, der årsaken til ulikt antall er at de med 

helseutfordringer er mer krevende.  

Med hensyn til arbeidsoppgaver, er det saksbehandleren i flyktningetjenesten som får beskjed 

fra IMDi når det kommer en ny deltaker til kommunen. Vedkommende kontakter 

boligkontoret, som skaffer leilighet. Bosettingsteamet gjør klar leiligheten. Deltakeren har 

først en samtale med saksbehandler og en fra bosettingsteamet, der de går gjennom 

bosettingsvedtaket og gir informasjon. De kontakter voksenopplæringen, der fagleder 

gjennomfører en test med deltakeren for å plassere vedkommende i riktig gruppe på 

norskopplæringen. Programrådgiverne kommer ikke inn i bildet før dette er ordnet.  

Introduksjonsprogrammet starter med en kartleggingssamtale mellom deltaker og 

programrådgiver, der det også kan være aktuelt at veileder fra NAV og/eller en representant 

fra voksenopplæringen deltar. Møtet holdes med tolk, og de utarbeider et forpliktende 

program som undertegnes av de som deltar på møtet. Programrådgiverne lager aktuelle vedtak 
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om oppstart, permisjon og avslutning av programmet, som kontrolleres mot rettighetsdatoer 

(Bamble kommune 2014a). Programrådgiverne har hovedansvar for koordinering av tiltakene 

i introduksjonsprogrammet, og kan sammen med deltakeren endre innhold og organisering av 

dette. Etter omtrent tre måneder i programmet, når de da har fått vedtak og startet i 

programmet, innkalles de til en individuell plan samtale. Denne evalueres minst to ganger i 

året på trekantsamtalene. 

De ansatte forteller om et høyt arbeidstempo. Dagene er aldri like, og deltakere som stikker 

innom kan plutselig trenge hjelp til noe som tar en hel dag. En programrådgiver forteller at en 

stor mengde papirarbeid noen ganger går på bekostning av tiden de har med deltakerne. Til 

tross for dette har de som regel døra åpen og er tilgjengelige og imøtekommende overfor 

deltakerne, og poengterer hvor viktig dette er. Det er frihet i hvordan de styrer sin hverdag, og 

de avtaler selv hvor ofte de legger opp til å møte deltakerne sine. Lærerne forteller i større 

grad om et press som følge av at stadig mer «dyttes inn» i norskopplæringen, og synes det er 

utfordrende å kombinere krav fra IMDi om mer fokus på domenet «arbeidsliv», samt mer tid 

på IKT, med den norskopplæringen som kreves fra lærerplanen.  

Medarbeiderne er opptatt av å vise deltakerne at de har tro på dem og oppmuntrer dem til å 

gjøre det de ønsker, samtidig som de prøver å få de ned på et realistisk nivå ved å spørre om 

de vet hvordan utdanningen er i Norge og hvor lang tid det vil ta i de tilfellene hvor 

deltakernes mål er vel ambisiøse. De opplever også motsatte tilfeller, der noen ikke ønsker å 

jobbe, eller de en ikke ser for seg at noen gang kommer til å få seg en jobb. De sier det er 

farlig å tenke sånn, for du har også de tilfellene der deltakere som en aldri trodde ville få seg 

en jobb, gjør nettopp det. Dette håndterer programrådgiverne med å forsøke å se hvert enkelt 

menneske, tenke alternativt og i noen tilfeller ta en sjefsavgjørelse. Det har hendt at 

programrådgiverne har satt dem i en bestemt gruppe litt mot deltakerens vilje, hvor de har 

forklart dem nøye at dette er det eneste tilbudet etter prøving og feiling andre steder. 

Uenigheter oppstår tidvis, og til syvende og sist er det programrådgiverne som bestemmer:  

«…og det er faktisk hvor man har en midlertidig stans, kan man ha, i programmet. 

Hvor personen er, hvor ikke vi stanser permanent, men vi velger å la personene få litt tid på 

seg da, til å tenke. Men noen ganger så kan det ende i en permanent stans. […] Man må 

bestemme noe, for noen er veldig vinglete, og da er de nok tjent med at vi er litt strenge med 

de i det lange løp».  

Lærerne forteller at rollen deres er mye bredere enn å kun være norsklæreren til deltakerne:  
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«Deltakerne blir veldig knyttet til læreren sin, for det er det første mennesket de møter 

som… det blir en sånn alt-mulig-person for de på mange måter».  

Oppsummering 

For det første kjennetegnes iverksettingsprosessen av medarbeidernes store grad av 

skjønnsutøvelse i introduksjonsarbeidet. I forlengelsen av det er den spesielle rollen de får 

overfor introduksjonsdeltakerne slående. Konflikter kjennetegner de fleste 

iverksettingsprosesser (Winter og Nielsen 2008: 75), og viser seg tidvis her, i møtet mellom 

medarbeider og deltaker. Tilslutt er det tydelig at iverksettingsprosessen her kjennetegnes av 

en lang rekke beslutninger og aktører, som ble behandlet nærmere under «samarbeid».   

5.6 Ledelse 

Ledelse antas å spille en sentral rolle for iverksetting, institusjonalisering og resultater av et 

tiltak. Spesielt der iverksettingsstrukturen er sammensatt og bestående av flere samhandlende 

aktører kan overordnet ledelse ha stor betydning (Winter og Nielsen 2008). I denne 

sammenheng er det hovedsakelig snakk om fagledere og leder for introduksjonsprogrammet, 

samt overordnet politisk og administrativ ledelse i kommunen. Hva kjennetegner deres rolle i 

iverksettingen og driften av introduksjonsprogrammet? 

Stange 

Leder av flyktningetjenesten mener at en forankring opp til rådmannsnivå er nødvendig for å 

få hele kommunen til å bidra i introduksjonsarbeidet:  

«…hvis ikke ting er forankra på rådmannsnivå, så vil ikke flyktningedelen bli formidla 

ut. Og jeg tenker, det er så viktig at alle virksomhetene er med på flyktningtenkningen og 

jobbinga. For det, vi blir litt sånn en egen boble hvis ikke det hadde vært forankra. […] Og vi 

har en del sånn... jeg informerer rådmannen og ordfører og kommunalsjef om ting som skjer, 

og utfordringer. Vi har en sånn ganske åpen linje, da, opp til rådmannen».  

Rådmannen som representant for den administrative ledelsen i kommunen forteller selv at 

hans rolle er på strategisk nivå og at han ikke er opptatt av å detaljstyre de ulike 

virksomhetene og avdelingene i kommunen. Han forteller om dyktige ansatte og en 

ansvarsfull leder av flyktningetjenesten som eksempelvis satt søkelyset på at det var på tide å 

skilles fra Hamar i 2011 og bygge opp et eget kvalifiseringssenter i Stange.  
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«Da valgte vi å følge det opp, både ressursmessig og avtalemessig overfor Hamar. 

[…] Jeg må ha ansvarsfulle folk som jobber på sine respektive felter (Rådmannen, 2016).  

Fagleder ved kvalifiseringssenteret og leder av flyktningetjenesten beskrives av de ansatte 

som lyttende, og en som gir dem tillitt og frihet til å gjøre jobben slik de mener er best:  

 «… vi har mye frihet, vi får på en måte mye tillit fra ledelsen på en måte, til å gjøre 

det sånn som vi føler er best. Og vi… det er ikke noen som sitter og følger med på oss hele 

tiden, vi på en måte finner løsninger sjøl» (Medarbeider, 2016).  

Lederne er demokratiske, koordinerer, og får folk til å kommunisere. Selv uttrykker fagleder 

at vedkommende er tydelig og tar avgjørelser når det trengs, men ellers er en av de ansatte 

som bidrar i det daglige arbeidet.  

Bamble 

Informantene i flyktningetjenesten forteller om hvor viktig det er at hele kommunen tar 

ansvar når det gjelder å ta imot flyktninger. Dette mener de er viktige signaler å sende ut til 

arbeidsplassene, men at forbedringspotensialet her er stort. Flere av informantene mener dette 

kunne blitt tydeliggjort ved at kommuneledelsen hadde laget en egen integreringsplan. 

Mangel på integreringsplan kan tyde på at den administrative ledelsen i Bamble i mindre grad 

enn Stange prioriterer introduksjonsarbeidet, samt at denne variabelen må sees i sammenheng 

med «politikkutforming og policy design». Dette vil diskuteres nærmere i analysen.  

Rådmannen har i tidsperioden jeg studerer ikke etterspurt resultater av 

introduksjonsprogrammet, men VIVA skal fra nå (februar 2016) rapportere til han hver tredje 

måned, som igjen skal orientere formannskapet (Bamble kommune 2015). Dette mener leder 

av VIVA er positivt, da objektiv informasjon til politikerne gir grunnlag for bedre avgjørelser, 

samt en politisk forankring.  

Når det gjelder de øvrige lederne, herunder leder av VIVA, fagleder for flyktningetjenesten og 

fagleder for voksenopplæringen, er informantene samstemte i sine beskrivelser av dem. 

Lederne gir god oppfølging, legger til rette for samarbeid ved å ha hyppige møter både på 

medarbeidernivå og på ledernivå, og omtales som å ha orden på ting:  

«Vi har en virksomhetsleder som er veldig flink til å passe på at vi ikke overstiger 

(budsjettet), heldigvis. Han har veldig orden på tingene. Så jeg er veldig fornøyd med han» 

(Medarbeider, 2016).  
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Oppsummering 

Iverksettingsprosessen av introduksjonsprogrammet i Stange kjennetegnes av en tydelig 

forankring på rådmannsnivå, samt godt lederskap også på de lavere nivåene. I Bamble 

kommune oppleves det at forankringen på rådmannsnivå kan styrkes, i tro på at dette kan 

gjøre at andre instanser i kommunen i sterkere grad deltar i introduksjonsarbeidet. Ledelsen 

av flyktningetjenesten og voksenopplæring/kvalifiseringssenter beskrives i begge kommuner 

som ansvarsfulle og dyktige. 

5.7 Programinnhold  

Introduksjonsloven § 4 krever at introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid, og 

at det minst skal inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til 

videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Forskning sier at programinnhold kan ha stor 

betydning for resultatene en oppnår i introduksjonsprogrammet (Djuve og Kavli 2015). 

Videre redegjør jeg derfor for hvordan Bamble og Stange har valgt å følge opp dette, og 

hvordan informantene mener det fungerer.  

Stange 

«Kombinasjonen norskopplæring på skolen og språkpraksis er en av nøklene som gjør 

at det fungerer så godt i Stange kommune» (Fagleder, 2016).   

Norskopplæring 

Kvalifiseringssenteret har ansvaret for å tilby norsk- og samfunnskunnskapsundervisning, og 

følger skoleruta for Stange kommune. Når nye deltakere kommer, kartlegger fagleder dem, 

før de plasseres inn i riktig klasse. Kvalifiseringssenteret har delt inn i tre spor. Spor 1 er delt 

inn i to grupper, intro forkurs og alfa. I førstnevnte lærer de det de trenger når de blir bosatt, 

mens alfa er en alfabetiseringsmodul. Spor 1 er for deltakere med liten eller ingen 

skolebakgrunn. Spor 2 har deltakere med 7-12 års skolegang, og er delt inn i gruppene elfa og 

ilfa, etter norsknivået de er på. Spor 3 består av gruppen kalt olfa, og er på øverste norsknivå.  

Hvor lenge deltakeren er i de ulike gruppene varierer ut fra skolebakgrunn. Deltakerne har 

opprykksmuligheter hvert kvartal, som informantene sier virker motiverende for deltakerne. 

Det gis også rom for en skjønnsvurdering underveis der deltakere som har rask progresjon får 
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rykke opp utenom. Dette oppleves positivt, ulempen er de store skiftene som dermed skjer 

innad i gruppene i løpet av ett skoleår, som stiller store krav til lærerne om å være fleksible.  

Undervisningsmetodene varierer noe ut fra nivå, men det som går igjen er muntlig praksis, 

digitale hjelpemidler, grammatikk og diktater. Lærerne fokuserer på de fire tingene som 

deltakerne møter på norskprøvene: lytte, lese, skrive og snakke. De benytter mye spill og 

bilder, har samtaler rundt dette, og etterstreber variasjon i undervisningen. Lærerne opplever 

imidlertid en manglende samforståelse mellom dem selv og deltakerne når det gjelder 

grammatikk og tradisjonell klasseromsundervisning. På den ene siden forteller de om hvordan 

deltakerne ikke lærer nok av vanlig klasseromsundervisning:  

«… vi ser at på de som har lav utdanning, og som sliter med å lære norsk på en måte 

skolevis, eller, å sitte i et klasserom, og det er noe som alle liksom har sagt gjennom mange år 

her, at de klarer ikke å henge med. De sitter nesten og sover bakerst i klasserommet eller på 

en pult, og får ikke med seg det som skjer. Å få inn begreper og sånn da på andre vis, 

gjennom praksis […] så det å få den enkelte ut i arbeid eller i praksis tidligst mulig, det 

jobber vi veldig for å få til» (Medarbeider, 2016). 

På den annen side forteller lærerne at deltakerne flest er veldig glad i grammatikk, og 

foretrekker undervisning på tradisjonell «klasseromsmåte». Slike oppfatninger er tidkrevende 

å endre. På spørsmål om hvorfor de tror oppfatningen er slik, svarte en av lærerne:  

«Jeg tror at det har litt med hvordan de er vant til skole i hjemlandet. For de som har 

skolegang fra hjemlandet. Også tror jeg det har mye å gjøre med oppfatningen av hva læring 

er».  

Samfunnskunnskap 

Samfunnskunnskapsundervisningen er implementert i ordinær undervisning gjennom hele 

året, men er satt ekstra fokus på i høst- og vinterferien etter at samfunnskunnskapsprøvene ble 

gjort obligatorisk for alle som har fått opphold etter 1. september 2013. Da har de til sammen 

3 uker med intens samfunnskunnskapsopplæring, og arrangerer samfunnskunnskapsprøven 

rett etter disse fokusukene. Diskusjonsoppgaver brukes hyppig. Ved behov benyttes 

språkassistenter, som muliggjør at deltakerne kan delta i diskusjonene på eget språk.  

Av utfordringer nevnes kulturforskjeller med tanke på oppfatning av kvinnens rolle, 

likestilling, barnevernet, samt feiloppfatninger av Norge. Dette er noe medarbeiderne jobber 

med å få snudd. Fordi de lærer feiloppfatningene videre til hverandre, blir det vanskelig å 
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rette opp i. Dette kan være oppfatninger om at barnevernet skal stjele ungene deres, eller 

generelt om velferdsstaten, der mange tror at en ikke trenger å jobbe i rike Norge: «De får helt 

sjokk når vi forteller hvor mye skatt man betaler» (Medarbeider, 2016).   

Praksis 

Per i dag er det 37 deltakere ute i praksis. De skiller ikke mellom språkpraksis og 

arbeidspraksis, og lager et opplegg rundt hver deltaker. Målsettingen for 2016 er å ha samtlige 

deltakere fra spor 2 og 3 ute i praksis tirsdager og onsdager. Ingen spor 1 deltakere er i 

ordinær praksis, men har differensierte opplegg på senteret når de andre er i praksis. 

Deltakerne må opp på et visst språklig muntlig nivå før de går ut i praksis. 

Flyktningetjenesten har også noen alternative plasser, som er: «…litt sånne light-versjoner». 

Eksempelvis har de et samarbeid med Soroptimist-foreningen på Hamar. Hver tirsdag 

kommer det åtte damer derfra som har samtalegrupper med deltakere som ikke er i ordinær 

praksis. 

Stange kommune har en praksisstrategi som de satser tungt på. Satsingen synliggjøres 

gjennom et eget praksisteam, der 2,5 årsverk jobber kun med dette. Tidligere jobbet de for å 

finne plasser og tilby deltakerne det de ønsket. Så snudde de hele ordningen rundt for å 

aktivere deltakerne, og har organisert det som en ordinær søknadsprosess slik en kjenner fra 

arbeidslivet, med stillingsutlysninger, søkelister, tidsfrister, intervjuer og kontrakt. Det er 

praksisteamet som skaffer arbeidsgivere. Dette kan være utfordrende, og ble redegjort for 

under «samarbeid». Stange har altså gått fra å «servere» praksisplasser til deltakere, til at de 

må ta initiativ selv.  

«Så da bestemte vi oss for å snu rundt på det, og vi fikk ordentlig fart på det når vi fikk 

prosjektmidler fra IMDi og en god avtale med en stor arbeidsgiver her i regionen [Ikea]» 

(Medarbeider, 2016).  

Det blir ført statistikk over antall stillinger de søker på, som blir tatt opp på senere IP-

samtaler. Hvordan skrive søknad og CV blant annet, tas inn i det som kalles arbeidsrettet 

norsk. I disse timene skal deltakerne også dele erfaringer fra praksis, herunder stå foran 

klassen og fortelle om sin praksis, bli stilt spørsmål, loggføre, og øve på nye ord de har lært.  

Kontraktene som inngås i første omgang er som regel på tre måneder, med en tre ukers 

prøveperiode. Kontrakter kan i tilfeller også forlenges, eller en kan søke praksis et annet sted. 
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Tanken er å styre deltakerne inn på en praksisplass som kan være relevant for en fremtidig 

jobb. Det hender at deltakere får jobb der de har hatt praksis. En fra praksisteamet, en lærer og 

en programrådgiver følger opp deltakeren i praksis, deretter har de en dialog med arbeidsgiver 

når prøveperioden er over. Her tar de opp hvordan det fungerer, og eventuelt hvilke tiltak som 

trengs, som for eksempel kan være å sette inn en språkassistent. Nå har de nettopp innført at 

lærerne skal følge opp de i praksis jevnlig ved å komme på besøk.   

Relevant i denne sammenheng er et prosjekt Stange har med Ikea, som informantene omtaler 

som svært vellykket. Prosjektet startet i september 2015, finansiert av kommunale 

utviklingsmidler fra IMDi. Intensjonsavtalen er signert av rådmannen, og sier at de kan ha 

inntil 15 praksisplasser. De har startet i det små, og har per dags dato fem deltakere der. En 

har allerede fått seg jobb der, tross lave norskferdigheter. Det var hans personlige egnethet, 

ærlighet og utadvendthet som informantene tror var årsaken til det. Prosjektet har blitt utvidet, 

og involverer flere arbeidsgivere, blant annet Scandic Ringsaker og JYSK. I forbindelse med 

Ikea-prosjektet har flyktningetjenesten flyttet deler av undervisningen til Ikea sine lokaler. 

Det å flytte det til arbeidsplassen mener de ansatte er lurt, det gir nærhet og mulighet til å 

følge opp tettere.  

En utfordring er språk og mangel på forståelse fra deltakerens side, men de har også opplevd 

at forventningene fra arbeidsgiver ikke er helt avklart. Inntrykket er at det er godt forankret 

med ledelsen hos arbeidsgiveren, men at det kanskje ikke blir så godt kommunisert nedover i 

leddene til de som faktisk jobber med introdeltakerne. Dette gjelder spesielt store 

arbeidsgivere.  

Syn på grunnskole 

Hva programrådgiverne og lærerne legger til grunn når de anbefaler deltakerne de enkelte 

tiltakene kan variere veldig. Inntrykket fra Stange er at medarbeiderne er forsiktige med å 

anbefale grunnskole som en mulig vei etter at introduksjonsprogrammet er ferdig: 

«Vi ser jo, vi har, vi prøver jo deltakere på grunnskole, dessverre så tar det altfor lang 

tid. Det finnes ikke økonomiske stønader som gjør at de vil klare et grunnskoleskoleløp, med 

videregående, høgskole… og derfor så ser vi, er vi hele tida på jakt etter andre veier til 

arbeid, da. Og det tror jeg at, altså alle bare blir tvingt til. Altså korteste veien til arbeid, så 

får man eventuelt vurdere grunnskole som voksen, på en realkompetanserett senere». 
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«Ja, altså det er jeg litt bevisst på, at vi må ikke begynne å veilede deltakere, ja, de har 

et ønske, men vi må være med på å snu den, altså realitetsorientere, først i form av å vise 

kostnaden med den, da, altså hva det koster deg som deltaker, hvor mange år det tar».  

Fagleder forteller at politikerne har et litt annet syn på det. De sier at utdanning er 

kjempeviktig, og at deltakere må ta grunnskole, videregående og høyere utdanning for å sikre 

sin fremtid. Flyktningetjenesten forsøker å formidle at det finnes andre, mer hensiktsmessige 

veier til arbeid.   

Bamble 

Norskopplæring 

Voksenopplæringen tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap, legger til rette for 

språkpraksis og gjennomfører og koordinerer språkprøver. Når nye deltakere begynner på 

voksenopplæringen, kartlegger fagleder dem og plasserer dem i riktig gruppe, basert på 

informasjon om tidligere skolebakgrunn og noen tester. Voksenopplæringen er liten og er av 

ressursmessige årsaker fådelt, det vil si at de ikke har delt inn i spor, men bare etter nivåer. 

Det er fem grupper, der gruppe 1 er for analfabeter, og gruppe 2 til 4 deles inn etter norsknivå. 

Gruppe 5 er en arbeidsrettet satsningsgruppe, og er del av prosjektet «fra bosatt til ansatt». 

Dette prosjektet vil behandles nærmere under «praksis».  

Lærerne forsøker å plassere så riktig som mulig, men det er utfordrende, og gruppene blir litt 

blandet til tider. Det hender at deltakerne er uenige i hvilken gruppe de blir plassert i. Lærerne 

prøver å etterkomme deres ønsker, og der det ikke fungerer, er det muligheter for 

omplassering. De som trenger det, får bli i samme gruppe et semester til, før de eventuelt 

flyttes til et høyere nivå. De med rask progresjon har mulighet til å ta grunnskole som del av 

introduksjonsprogrammet. Norskundervisningen legges opp forskjellig ut fra nivå. I 

alfabetiseringsgruppen er det mest fokus på konkreter, praktisk, muntlig, bruk av bilder, ikke 

minst det å lære å holde en blyant. Ipader benyttes hyppig. Muntlig er ifølge informantene 

desidert viktigere enn grammatikk den første tiden. Det å lære grammatikk sier de er en lang 

vei å gå for mange.  
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Samfunnskunnskap 

Når det gjelder samfunnskunnskap, samarbeider Bamble med Porsgrunn og Skien kommune. 

Hvert år blir de enig om hvilken kommune som skal ha hvilke språkgrupper. Nå har for 

eksempel Bamble hatt de deltakerne som skal ha det på norsk og litt engelsk, Porsgrunn har 

tilbudt det på thai og russisk, mens de som ønsker å ha det på tigrinja og somali drar til Skien. 

Dette fungerer bra, for de som får undervisning på språket sitt. Det er det imidlertid tidvis en 

utfordring å få til.  

Praksis 

Bamble har hatt språkpraksis «i alle år», men begynte i 2013 med at alle skulle ut i praksis, 

gjennom prosjektet «Fra bosatt til ansatt». Bakgrunnen for dette var at en stor del av 

sosialbudsjettet gikk til arbeid rettet mot flyktninger, samtidig som det eksisterende tilbudet 

ikke var godt nok. Dette krevde nye arbeidsformer, økt samarbeid og mer fokus på hva 

deltakerne faktisk hadde behov for (Difi 2015). En representant fra NAV, flyktningetjenesten 

og voksenopplæringen så på ansvarsområder innen fagområdene, og utviklet svært gode 

samarbeidsrutiner rundt en gruppe deltakere i introduksjonsprogrammet som var i siste del av 

programmet. De ble mer delaktige i norskopplæringen og fikk økt engasjement rundt sin egen 

situasjon. Det første året var en kjempeopptur, der mange var i praksis, og prosjektet og 

arbeidsmåten ble iverksatt i hele VIVA og hos NAV. Prosjektet fikk støtte fra IMDi for 2014. 

Dette gjorde at flyktninger nå fikk et mer brukerorientert og arbeidsrettet tilbud. Før dette 

prosjektet brukte NAV lang tid på kartlegging og videre tiltak da de overtok flyktningene etter 

at introduksjonsprogrammet var ferdig. Med den nye arbeidsformen var hensikten å 

effektivisere dette, ved å ha jevnlige møter mellom VIVA og NAV og jobbe sammen mot 

flyktningenes mål. De kommunale sosialkostnadene gikk fra 4,2 millioner til 3 millioner 

mellom 2012 og 2014, gjennom effektivisering og brukerrettet arbeid, samtidig som 

deltakerne opplevede et mer individuelt tilpasset tilbud (Difi 2015).  

Men siden har prosjektet blitt endret, både når det gjelder innhold og hvem som har ansvar, 

som har resultert i noen «om-igjen-runder», ifølge en av informantene på voksenopplæringen. 

Tidligere var det prosjektleder pluss en assistent fra voksenopplæringen som hadde ansvar for 

å skaffe praksisplasser. Høsten 2015 overtok imidlertid NAV dette ansvaret, og informantene 

beskriver en høst med oppstartsproblemer og et lavt antall deltakere i praksis. Den nye 

rollefordelingen bestod i at NAV skulle skaffe praksisplass, programrådgiverne skulle følge 
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opp arbeidsgiverne og lage avtale med dem når plassen var ordnet, og lærerne skulle følge 

opp deltakerne. En ny organisering her har krevd mer samsnakking og høyere grad av 

koordinering, spesielt siden det i tillegg har vært flere nyansettelser. En informant forteller at 

årsaken til at de ikke lykkes så godt høsten 2015, var at NAV ikke var så på med å skaffe 

språkpraksisplasser. NAV mente visstnok blant annet at deltakerne var for svake i norsk til å 

komme ut i praksis.  

Få deltakere i praksis går utover arbeidsrettet norsk: «Du kan jobbe med temaene, men du får 

ikke det samme ut av undervisningen når det er få som er i praksis». Her skal de nemlig ta 

opp ord og uttrykk som de har med seg fra arbeidsplassen sin, og lære om generelle ting fra 

arbeidsplasser, slik som oppmøte, pauser, HMS, dette i tråd med hva som står i lærerplanen 

angående arbeidsrettet norsk. De skal også loggføre hva de har gjort den dagen, som de så 

bruker til språktrening. Det kreves også at deltakerne skal lære å skrive CV og søknad, dette 

er noe de får gjort i IKT-timene også.  

Bamble kommune fikk nye midler fra IMDi for 2015 for å videreutvikle «fra bosatt til 

ansatt», dette innebar blant annet en ny fagleder for flyktningetjenesten og to nye 

programrådgivere. I tillegg ble det ansatt ny leder i NAV, som medførte at det kun var én fra 

opprinnelig forprosjekt som var igjen (Difi 2015). Dette gir uro rundt rolleavklaring og 

forventninger til samarbeid, som kommer tydelig til uttrykk gjennom intervjuene med 

informantene. Morgenmøtene hver fjortende dag mellom prosjektleder (leder av 

flyktningetjenesten), flyktningetjenesten, NAV og voksenopplæringen har en viktig funksjon 

her, og informantene forteller at det har gått veldig bra fra etter jul. Semesterstart på skolen 

var 18. januar, og intervjuene fant sted den 3. februar 2016. Da var det flere som hadde fått 

praksisplasser det semesteret enn det var hele høsten 2015. En slik endring tyder på at ting har 

begynt å falle litt mer på plass. Målet er at alle skal være ute i praksis en dag i uken.  

Gruppe 5 er satsningsgruppen i prosjektet «fra bosatt til ansatt». Denne gruppen er spesielt 

arbeidsrettet, der medarbeiderne tar inn deltakerne som de ser kan komme i arbeid. 

Medarbeiderne kan råde deltakere som uansett ikke er «skolefolk», og de som de tror har 

muligheten til å få et annet type løp, til å gå i denne gruppen. De har som alle andre rett på 

grunnskole, men her oppfordres de til å gå en annen vei. Leder av VIVA forteller at de er 

svært fornøyd med prosjektet, og at de søker midler fra IMDi i år også. Hvis de ikke får dette, 

vil de likevel fortsette å drifte prosjektet: «Ja, da har vi bare mindre penger til andre ting. 

For det er såpass bra. Vi vil prioritere det».  
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Syn på grunnskole 

I Bamble kommune har det sammenliknet med Stange vært en stor andel deltakere som har 

gått over i grunnskole. En av de ansatte uttrykte det slik: 

«Vi oppfordrer jo til å ta utdanning. Vi oppfordrer til å ta grunnskole, alle som vi ser 

har muligheten til det. […] Uten et fagbrev, så er det veldig få som klarer å få en jobb».  

«…det er jo det som også har vært litt bane, da, kanskje, for oss. At vi har hatt de for 

lenge i skole. Og således ikke fått de ut i arbeid tidsnok, og derfor ligger på de 20 prosentene. 

Det er jo noen som mener det. At det er arbeid før skole, eller skole før arbeid. […] Her har 

det vært skole før arbeid» (Rådmann, 2016).  

Samtidig er medarbeiderne opptatt av å veilede de som har mindre forutsetninger for å få noe 

ut av dette løpet til å gjøre noe annet:  

«Men så er det jo som du sier, de som har mulighet. De som er veldig gamle eller ikke 

har noe progresjon, og vi ikke tror de kan klare det, så prøver vi å veilede dem til noe annet. 

Men vi har hatt ganske store grunnskoleklasser, og det er det sikkert ulike årsaker til. Det vet 

jeg de har diskutert nå i et møte for litt siden, om hvorfor Telemark har en stor andel av folk 

som går i grunnskole. Men de som kommer seg gjennom grunnskolen og i videregående, har 

jo en større sjanse til å få fagbrev og fast jobb».  

En av informantene forteller at de i Bamble har tolket retten til å ta grunnskole veldig sterkt. 

Samtidig er de ansatte opptatt av å råde deltakere som ikke er «skolefolk» å ta et annet løp, 

men noen deltakere søker seg til grunnskole likevel, til tross for dette.  

Informantene mener at det å lære seg norsk i tillegg til å kvalifisere seg til et yrke på to år er et 

hårete mål. Derfor har de i Bamble prioritert å fokusere på at deltakerne lærer seg bra nok 

norsk, før de kan ta en utdannelse. De forteller at i Telemark er de mer opptatt av å møte 

arbeidsmarkedet med mer kompetanse, sammenlignet med andre fylker som de sier har mer 

fokus på å sende dem over i ufaglært arbeid. Deres erfaring i Telemark er at slike ufaglærte 

jobber gir mer ustabile arbeidsforhold, og at ved å skaffe seg kompetanse vil gjøre 

arbeidsforholdet mer stabilt.  

Oppsummering 

Iverksettingsprosessen i begge kommuner kjennetegnes av at det er lagt inn rom for skjønn i 

arbeidet med å fylle introduksjonsprogrammet med innhold. Medarbeiderne har en fleksibel 

tilnærming til arbeidet, og er opptatt av variasjon. I Stange benytter de språkassistenter i 
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forbindelse med ulike tiltak, og presiserer nytten av dette. Praksisordningen deres er 

innovativ, og en tydelig prioritering i tjenesten. Videre er det lite tro på og bruk av grunnskole 

som tiltak i introduksjonsprogrammet, eller som alternativ etter endt program.  

Koordinasjonsproblemer preger til en viss grad iverksettingsprosessen i Bamble, blant annet 

som følge av omorganiseringer og nyansettelser. Videre fremstår de fremtidsrettet og 

tålmodig, med sterk tro på tiltakene de har fylt introduksjonsprogrammet med. Til slutt 

uttrykker de en mer langsiktig tankegang sammenliknet med Stange, hva bruk av grunnskole 

angår.   
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5.8 Kapittel fem oppsummert 

 Stange Bamble 

Resultater Gjennomsnitt 72,4 % Gjennomsnitt 13,9 % 

Politikkutforming 

og policy design 

Egen integreringsplan, synlige 

lokale mål 

Ikke egen integreringsplan, ikke 

synlige lokale mål  

Organisering Bosetting og kvalifisering 

Samlokalisert 

Underlagt kultur og fritid 

Ikke egen grunnskole 

Økonomisk handlingsrom 

Bosetting og kvalifisering 

Samlokalisert 

Underlagt kultur og oppvekst 

Egen grunnskole  

Økonomiske utfordringer 

Samarbeid Ingen kommunestyrevedtak 

Samarbeidsrutiner 

Hele kommunen utfordring 

Intensjonsavtaler 

Ingen kommunestyrevedtak 

Samarbeidsrutiner 

Hele kommunen utfordring 

Ikke intensjonsavtaler 

Medarbeidere Høy trivsel og tempo 

God kommunikasjon 

Allsidig rolle  

Helhetlig ansvar 

Stabil arbeidsstokk 

Høy trivsel og tempo 

God kommunikasjon 

Allsidig rolle 

Helhetlig ansvar 

Nyansettelser 

Ledelse Forankret i kommuneledelsen 

 

Mindre grad forankret i 

kommuneledelsen 

Programinnhold Sporinndelt norskopplæring 

Varierte undervisningsmetoder 

Egen samfunnskunnskap 

Velfungerende praksisopplegg 

Nivåinndelt norskopplæring 

Varierte undervisningsmetoder 

Samarbeid samfunnskunnskap 

Praksisopplegg under utvikling 

Tabell 3: Oppsummering av empiriske funn 

 

I dette kapittelet har jeg besvart problemstillingens første del ved å beskrive kjennetegn ved 

iverksettingsprosessen av introduksjonsprogrammet i Bamble og Stange kommune. Neste 

kapittel tar sikte på å besvare problemstillingens andre del: Hva kan forklare hvorfor Stange 

oppnår bedre resultater enn Bamble gjennom et tilsynelatende likt tiltak?  
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6 Analyse 

6.1 Innledning 

I dette kapittelet er formålet å besvare problemstillingens andre del. Jeg skal benytte teorien 

presentert i kapittel to for å analysere hva som kan forklare hvorfor Stange oppnår bedre 

resultater enn Bamble gjennom et tilsynelatende likt tiltak. Kapittelet er dermed strukturert 

som følger: Først vil jeg diskutere hvilken kategori iverksettingen av 

introduksjonsprogrammet faller inn under (Matland 1995), og hva implikasjonene av dette 

kan være. Deretter følger en sammenligning av kommunene, der hovedfokuset rettes mot 

forskjellene mellom dem. Avslutningsvis diskuterer jeg mer overordnet hvordan dette kan 

forstås i lys av de to hovedtilnærmingene innen iverksettingsteori.  

6.2 Iverksettingskategori  

Med bakgrunn i funnene fra kapittel fem, argumenterer jeg for at iverksettingen av 

introduksjonsprogrammet på kommunenivå kan beskrives som eksperimentell iverksetting 

(Matland 1995), i tråd med forventningene som ble utledet. Jeg beskrev konteksten rundt 

iverksettingen i de to kommunene, samt redegjorde for konfliktnivå og tvetydighet angående 

målene og virkemidlene som benyttes. Målet med introduksjonsprogrammet er kjent og 

tydelig blant informantene i denne studien. Det er imidlertid variasjon mellom kommunene 

om hvorvidt målene de har satt seg lokalt er kjent blant informantene. Dersom et mål er 

uklart, må det skje en nærmere fortolkning (Winter og Nielsen 2008: 31). Som følge av 

prinsippet om lokalt selvstyre, har kommunene et stort handlingsrom når det gjelder å velge 

hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessig å benytte for å oppnå målene. Dette kan gjøre 

at valg av virkemidler blir tvetydig. Komplekse virkemidler til tross; kommunene preges av 

lite konflikt på politikkområdet. De to kommunene fremstår innad som samstemte i sitt arbeid 

med introduksjonsprogrammet. Dette peker altså i retning av at iverksettingen av 

introduksjonsprogrammet i de to kommunene plasserer seg i kategorien «eksperimentell 

iverksetting» (Matland 1995: 165). Med det som utgangspunkt, vil utfall bestemmes av den 

lokale konteksten og involverte aktører på de lave nivåene i organisasjonen (Matland 1995). 

Trekk ved den lokale konteksten antas dermed å ha høy forklaringskraft, og skal undersøkes 

videre i denne studien.  
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Som følge av dette, kan en forvente at iverksettingen vil kunne gå i ulike retninger. Dette 

bekreftes i stor grad i denne studien, der et tilsynelatende likt tiltak er tolket og iverksatt på 

ulike vis, som igjen har resultert i to svært ulike utfall. Hensikten videre er dermed å 

undersøke på hvilken måte trekk ved den lokale konteksten blir styrende for utfallet av 

introduksjonsprogrammet. Lokal kontekst er hvordan en legger til rette for at 

introduksjonsprogrammet blir iverksatt på en god måte av de ansvarlige enhetene i 

kommunen. Som det fremkom i empiri-kapittelet, utgjør faktorer som egen integreringsplan, 

samarbeidsrutiner og medarbeiderne som jobber på feltet en viktig kontekst for 

introduksjonsprogrammet, og som ifølge Matland (1995) kan bidra til å forklare de ulike 

utfallene i kommunene.  

Winter og Nielsen (2008: 15) sitt budskap er at lovgivning kun er papir, og at 

gjennomslagskraften til denne er avhengig av hva som skjer under iverksettingen. Det kan 

også hende at det er faktorer utenom variablene i iverksettingsmodellen som viser seg å være 

avgjørende for resultatene. Jeg benytter teorien for å belyse to caser, som innebærer en risiko 

for å ikke fange opp alle faktorer som har betydning for å forklare de ulike resultatene. Jeg 

kan ikke eliminere denne risikoen, men jeg kan redusere den ved å være åpen for hva 

empirien forteller, og fremheve dette der det er aktuelt. 

6.3 Sammenligning av kommunene 

Som følge av oppgavens utvalgsmetode, «most similar systems design», er jeg interessert i å 

undersøke likhetene og forskjellene mellom kommunene. Tanken er at variablene som 

kommunene har ulik verdi på kan bidra til å forklare variasjonen i avhengig variabel (Levy 

2008, Lijphart 1975). I det følgende skal jeg kort gjennomgå empiriske likheter og forskjeller 

mellom kommunene, og i lys av teori diskutere i hvilken grad forskjellene bidrar til å forklare 

de ulike resultatene.  

6.3.1 Medarbeidere 

En implikasjon av en sammensatt iverksettingsstruktur, er mangfoldet av individer som er 

involvert, og deres oppfatninger av hva som er gode mål og resultater i 

introduksjonsprogrammet. Medarbeiderne former den faktiske iverksettingen av politikken 

(Lipsky 1980, Djuve og Kavli 2007: 217). Deres interesser og forfølgelse av disse i samspill 
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med andre aktører, vil være viktig for å forklare om og hvorfor mål i lovgivningen realiseres 

eller ei (Winter og Nielsen 2008: 35). Medarbeidernes evne og vilje kan følgelig være med på 

å forklare resultatene som oppnås.  

Likheter  

Bakkebyråkratene i begge kommuner deler likhetstrekk når det gjelder både evne og vilje. 

Med hensyn til evne har de en hektisk arbeidshverdag med begrenset tid. Kompetansen deres 

er tilfredsstillende. Evnen til å utføre jobben henger også sammen med arbeidsoppgaver. I 

begge kommuner har programrådgiverne et helhetlig ansvar for deltakerne sine, samtidig som 

de er delt inn etter type flyktninger de har ansvar for. Forventningene som ble utledet i 

teorikapittelet om at programrådgivere som har et helhetlig ansvar for sine deltakere har økt 

risiko for et dårlig resultat finner jeg ikke støtte for i denne studien. Begge kommunene har 

«lik verdi» på denne delen av variabelen, som indikerer at dette elementet ved variabelen ikke 

er viktig for å forklare forskjellene i resultater mellom kommunene.  

Når det gjelder vilje deler de synspunkter om hva som er målsettingen med 

introduksjonsprogrammet, herunder både arbeid og utdanning, men også samfunnsdeltakelse. 

Synet på hvordan dette kan oppnås er imidlertid litt ulikt, og vil diskuteres nærmere under 

«forskjeller». Medarbeiderne i begge kommuner forteller om den spesielle rollen de får 

overfor deltakerne. Dette illustrerer at de har et enormt ansvar og makt overfor dem, og gir 

grunn til å anta at deltakerne i stor grad følger deres råd. Slik kan jeg langt på vei bekrefte at 

medarbeidernes interesse og forfølgelse av disse ser ut til å forklare hvordan det går med 

deltakerne etter endt program, altså hvilke resultater som oppnås. På en annen side har de 

begrenset innflytelse over tilgjengelige virkemidler og eksterne aktører, slik som NAV og 

arbeidsgivere. Dette tyder på en frikopling mellom ansvar og innflytelse, og modererer det 

forrige poenget noe. Hvorvidt medarbeidernes evne og vilje kan bidra til å forklare de ulike 

resultatene utdypes ytterligere i neste avsnitt.  

Forskjeller 

Medarbeidernes syn på grunnskole 

Stange har i sterkere grad enn Bamble vært arbeidsrettet, jamfør kapittel fem. Det har lenge 

vært fokus på skole i Bamble kommune, og jeg vil diskutere i hvilken grad medarbeidernes 
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vilje har vært med på å påvirke andelen som går over i grunnskole etter endt program. Vilje er 

her operasjonalisert som oppslutning rundt og holdninger til introduksjonsprogrammet. 

Rett til grunnskoleopplæring for voksne ble innført fra august 2002 (St.meld.nr. 16 2015-

2016: 29). Forskning viser imidlertid at ansattes vurderinger i praksis kan ha stor påvirkning 

på bruk av grunnskole, gjennom hvilke råd og hvilken informasjon de gir dem (Djuve, 

Haakestad og Sterri 2014: 33). Dersom private holdninger påvirker medarbeidernes 

skjønnsutøvelse, vil dette være problematisk ut fra hensyn til likebehandling. Medarbeidernes 

vilje kan i stor grad ha betydning for iverksettingen av et tiltak (Winter og Nielsen 2008). 

Dersom det er slik, kan personlige egenskaper og kontakter få stor betydning. Er noe av 

problemet med introduksjonsarbeidet at en del av strukturen er personbasert og ikke 

strukturelt institusjonalisert? Dersom en ser dette gjennom et ovenfra-og-ned perspektiv, er 

svaret ja, da en personbasert struktur vanskeliggjør muligheten for kontroll. Ser en det 

derimot fra et nedenfra-og-opp perspektiv, kan en heller forstå det som en forutsetning for 

nødvendig tilpasning til den lokale konteksten. Dette utdypes ytterligere under punkt 6.4.  

Det kan også være at kulturen i de lokale flyktningetjenestene taler for en viss måte å gjøre 

ting på, at de uformelle normene og verdiene påvirker atferden til aktørene i institusjonen 

(Selznick 1997). Dette tilsier i tilfelle at det blir mindre viktig nøyaktig hvem det er snakk om, 

da deres handlinger i stor grad styres av hva som anses som passende innenfor 

organisasjonskulturen. Medarbeidernes holdninger kan styre deltakerne inn på tiltak som de 

mener er mest hensiktsmessig ut fra de målene de anser som viktigst. Avhengig av deres 

holdninger, kan dette føre til en lokal iverksetting som ikke samsvarer med de nasjonale 

målene (Winter 2012).  

I teorikapittelet utledet jeg en forventning om at individuelle forskjeller mellom de ansattes 

vilje ville føre til ulik utforming og tilpasning av introduksjonsprogrammet. Dette finner jeg 

langt på vei støtte for i denne studien. Det ser ut til at regelverket har blitt oppfattet ulikt i de 

to kommunene, som igjen kan påvirke hva de råder sine deltakere til å gjøre. I Bamble 

forteller informantene at de har tolket retten til grunnskole veldig strengt, men at de nå i større 

grad veileder deltakere til å komme opp på et høyere norsknivå først. I Stange fortalte 

informantene at de ikke direkte kan fraråde grunnskole som følge av rettighetsfestingen, men 

at de realitetsorienterer deltakerne ved å informere om hvor krevende det kan være når det 

gjelder tid, fag og økonomi. Dette samsvarer med annen forskning, som presiserer at mange 

programrådgivere vurderer grunnskole som for vanskelig for mange av sine deltakere, og at 
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den er for dårlig tilpasset deres behov (Djuve og Kavli 2015: 27-28). Jeg vil likevel presisere 

at de som ønsker å gå videre på grunnskole i Stange, får ønsket oppfylt i tråd med retten til 

grunnskole. Forklaringene støttes for øvrig også opp av tall over overgang til grunnskole i de 

to kommunene i det tidsrommet jeg studerer, illustrert i figur 6: 

 

Figur 6: Overgang til grunnskole, prosent (Kilde: informantene) 

Dersom overgang til grunnskole hadde telt som måloppnåelse når en benytter de nasjonale 

målsettingene, hadde det vært vesentlig mindre forskjell mellom kommunene. I Bamble kan 

det se ut til at medarbeidernes syn på grunnskole som alternativ etter endt 

introduksjonsprogram har bidratt til at mange av deltakerne har havnet nettopp her, i tråd med 

de teoretiske forventningene. Dette tilsier at den lokale iverksettingen i Bamble ikke 

samsvarer med de nasjonale målene, som ifølge teorien hemmer iverksettingen (Winter 

2012). Jeg vil likevel argumentere for at hvorvidt dette er tilfelle her, avhenger av hvilket 

perspektiv en vurderer det fra. Dette henger sammen med en mer overordnet diskusjon om 

hva god iverksetting er, som vil diskuteres ytterligere videre i denne studien. Medarbeiderne 

sine holdninger til bruk av grunnskole i Bamble ser ikke ut til å ha samsvart med sentrale 

beslutningstakere, men jeg skal i det følgende argumentere for at det har bidratt til å fremme 

iverksettingen av introduksjonsprogrammet lokalt, hvis en anlegger et nedenfra-og-opp 

perspektiv på det. Dette vil i tilfelle avkrefte den teoretiske forventningen jeg utledet om at 

lokale og nasjonale holdninger må samsvare for å fremme iverksettingen (Winter 2012). Det 

er for øvrig viktig å påpeke det som ble nevnt i empirikapittelet om at deltakere selv til tider 

uttrykker et ønske om å gå på grunnskole, også når dette går imot rådene de får fra 

programrådgivere og lærere. Det betyr at jeg ikke kan tilskrive hele forklaringen på 

grunnskoleovergangene til medarbeiderne. Basert på teori og empiriske funn i denne studien, 

er det likevel belegg for å si at medarbeidernes holdninger og oppslutning til grunnskole er en 

del av forklaringen på de ulike resultatene. 
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Måloppnåelse 

Bak medarbeidernes holdninger til grunnskole i Bamble, ligger en tanke om at dette gir større 

sjanse for en varig tilknytning til arbeidslivet. Kavli og Nicolaisen sier i en artikkel til Torp 

(2016) at det ikke hjelper med en fot innenfor arbeidslivet hvis du mangler kompetansen som 

trengs for en stabil tilknytning. Nicolaisen uttalte også følgende i samme artikkel:  

«Når vi måler suksess i integreringsarbeid, ser vi gjerne bare på om personer har fått 

lønnet arbeid eller ikke. En ti prosent deltidsstilling anses som suksess. Men er det sånn at du 

forsvinner ut igjen, eller går inn og ut av ymse kontrakter, er det ikke sikkert det kan sees som 

en suksess integreringsmessig».  

Sitatet illustrer det jeg berørte under punkt 2.7.1 i teorikapittelet, der jeg operasjonaliserte og 

problematiserte avhengig variabel i en diskusjon om hvor vellykket en kan si at eksempelvis 

en ti prosent deltidsstilling egentlig er. Dette ser ut til å ligge til grunn når informantene i 

Bamble begrunner hvorfor de har vært så skolerettet. De mente at dette øker sjansen for å få 

fagbrev og en varig tilknytning til arbeidslivet, og uttrykte med det en mer langsiktig 

tankegang angående målet om arbeid eller høyere utdanning. Med det som utgangspunkt har 

Bamble i stor grad oppnådd det de ville når de nå viser til høye andeler i grunnskole, og 

iverksettingen kan i lys av dette karakteriseres som god. Jeg har i denne oppgaven lagt til 

grunn å følge Winter og Nielsen (2008) sin anbefaling om å benytte de mål som er utledet av 

lovgivningen. Å peke på hva som er god iverksetting ut fra lokale prioriteringer er dermed 

delvis i strid med denne anbefalingen, men er i lys av en nedenfra-og-opp tilnærming viktig å 

belyse.  

Relevant i denne sammenheng, er SSB sin monitor for introduksjonsordningen (SSB 2016b). 

Som nevnt i teorikapittelet måler denne hvilken tilknytning tidligere deltakere har til 

arbeidsmarkedet eller utdanningssystemet året etter at de avsluttet programmet (Enes 2014). 

Disse tallene viser et litt annet bilde enn hva tallene på direkte overgang viser. Differansen 

mellom Stange og Bamble består også her, i den forstand at Stange har en høyere andel som 

er i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. Likevel er differansen 

betydelig mindre, der Bamble har lagt mellom 56 og 63 prosent i tidsperioden jeg studerer, 

mens Stange har lagt mellom 63 og 72 prosent (tall fra enkelte år er fjernet grunnet 

personvernhensyn) (SSB 2016b). Dette illustrerer utfordringer knyttet til hvordan en måler 

noe så komplekst som integrering. Jeg har som nevnt lagt til grunn å benytte lovgivningens 
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målsettinger i denne studien, men jeg syns likevel det er hensiktsmessig å problematisere og 

nyansere bildet som gis ved å inkludere monitoren.  

Diskusjonen over viser at det er en viss inkonsistens mellom nasjonale krav og lokale 

prioriteringer i Bamble kommune. Det bekrefter også at det kan være forskjell på formelle og 

reelle mål (Winter og Nielsen 2008: 31). For å få et mest mulig nyansert bilde, bør en se 

resultatene i lys av nasjonale krav, men også i lys av hva som fungerer lokalt. I dette tilfelle 

har Bamble gjort noen grep, som har formet resultatene de har oppnådd. Resultatene er ikke 

nødvendigvis dårligere, men de går på tvers av de nasjonale målsettingene om direkte 

overgang til arbeid eller utdanning. I tråd med Lipsky (1980) ser det ut til at bakkebyråkratene 

i Bamble i større grad enn i Stange har levd i et krysspress mellom sentrale målsettinger og 

egne idealer om hvordan de vil gjøre jobben sin. I lys av dette kan en ikke si at Bamble har 

dårlig iverksetting, at det er derfor de har resultatene de har. Her ser det heller ut som lokale 

prioriteringer kan bidra til å forklare de ulike resultatene i Bamble og Stange kommune. Dette 

er i tråd med det Matlands modell foreskriver om at lokale aktører former iverksettingen. Nå 

har Bamble tatt grep for å gjøre noe med den lave andelen som går over i arbeid eller 

utdanning, som de forventer å se virkninger av over tid. Dersom det viser seg å fungere, kan 

dette karakteriseres som vellykket både fra nasjonalt og kommunalt perspektiv. 

Hva som forstås som vellykket eller god iverksetting avhenger av hvilket perspektiv en 

vurderer det ut fra (Kjellberg og Reitan 1995). I et ovenfra-og-ned perspektiv er Bamble et 

eksempel på en kommune hvor iverksettingen av introduksjonsprogrammet er mangelfull, da 

de ikke realiserer de målene som er utledet av lovgivningen. I tråd med det jeg har 

argumentert for over vil det på en annen side kunne sies at iverksettingen er god, sett i lys av 

et nedenfra-og-opp perspektiv.  

Medarbeidernes evne  

Flere studier tyder på at programrådgivernes kapasitet kan bidra til å forklare noe av 

variasjonene i kommunenes resultater (Djuve og Kavli 2015: 8). Medarbeidernes kapasitet 

faller inn under «evne» i denne oppgavens operasjonalisering, da dette har med ressurser og 

kompetanse å gjøre. Som nevnt i teorikapittelet kan manglende evne hos medarbeiderne bidra 

til å hemme en tilfredsstillende iverksetting av introduksjonsprogrammet (Winter og Nielsen 

2008: 21). Dette finner jeg støtte for i denne studien. Det må imidlertid presiseres at jeg her 

vurderer iverksettingen i lys av de mål som er utledet av lovgivningen, i tråd med Winter og 
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Nielsens (2008: 15, 30-31) anbefalinger. Videre forventet jeg at dersom det er slik at deres 

evne kan bidra til å forklare ulike resultater i introduksjonsprogrammet, vil dette åpne for at 

faktorer som personlige egenskaper, kontakter og nettverk kan være avgjørende i 

introduksjonsarbeidet.  

Hvorvidt medarbeiderne har jobbet sammen over lengre tid, kan ses i sammenheng med 

hvordan de utnytter den samlede evnen til arbeidsstokken. I Stange ser det ut til at en stabil 

arbeidsstyrke med få utskiftninger bidrar til å klargjøre roller og ansvarsforhold, som igjen 

bidrar til en vellykket iverksetting og gode resultater. I Bamble har nyansettelser den siste 

tiden i noen grad bidratt til det motsatte. Videre fremkommer det også at Stange har et større 

økonomisk handlingsrom enn Bamble, der førstnevnte fremhever muligheten de har til å sette 

inn tiltak der det trengs. For Stange viser dette seg spesielt ved deres utbredte bruk av 

språkassistenter, og den styrken som dette representerer i det daglige introduksjonsarbeidet. 

Til sammen tilsier dette at Stange scorer høyere på «evne» enn det Bamble gjør.  

Oppsummering 

Personfaktoren som «medarbeidernes evne og vilje» utgjør, er i tråd med forventningene med 

på å forklare hvorfor Stange oppnår bedre resultater enn Bamble. Deres oppslutning og 

holdninger til bruk av grunnskole etter endt program, samt deres evne i form av ressurser og 

grad av stabil arbeidsstokk er ulik i de to kommunene, og ser ut til å være en del av 

forklaringen på de ulike resultatene som er oppnådd. 

6.3.2 Ledelse  

Ledelse antas å spille en sentral rolle for implementering, institusjonalisering og resultater av 

innsatsen (Winter 2012). Overordnet ledelse, her representert ved kommunenes rådmenn, sies 

å være av stor betydning når flere aktører samarbeider om iverksettingen av et tiltak.  

Likheter  

Likhetstrekk på ledelsesvariabelen går her hovedsakelig ut på hva medarbeiderne forteller om 

sin nærmeste leder, herunder faglederne for flyktningetjenestene og voksenopplæringene i 

kommunene, samt lederen for hele tjenesten. Medarbeiderne forteller om lyttende ledere som 
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gir dem ansvar og tillit til å gjøre jobben sin. Bamble og Stange scorer likt på denne delen av 

variabelen, som indikerer at dette ikke er viktig for å forklare forskjellen i resultater.  

Forskjeller 

En forskjell som utpeker seg mellom kommunene er grad av forankring på overordnet 

ledelsesnivå. Jeg har ikke undersøkt politisk ledelse i denne oppgaven, men hvorvidt 

kommunene følger anmodningen fra IMDi om bosetting av flyktninger, kan likevel gi en 

pekepinn på grad av politisk forankring. Det at Stange fulgte anmodningen ved forrige 

kommunestyremøte, og Bamble vedtok et antall litt under anmodningen, indikerer at den 

politiske forankringen er sterkere i Stange (Stange kommune 2016b, Bamble kommune 

2015). 

Videre fremkommer det at introduksjonsprogrammet i Stange i sterkere grad er forankret på 

rådmannsnivå enn i Bamble. I følge O’Toole (2012: 299-302) kan leder bidra til en effektiv 

iverksetting ved å tilrettelegge for økt samarbeid, og for at involverte aktører trekker i samme 

retning. Dette kan gjøres ved å avklare forventninger og tilrettelegge for formålstjenlige 

strukturer. Basert på dette utledet jeg en forventning om at dersom introduksjonsprogrammet 

er godt forankret i ledelsen, vil dette ha en positiv påvirkning på iverksetting og resultater. I 

det følgende argumenterer jeg for at dette langt på vei bekreftes i denne studien.   

For det første har Stange en egen integreringsplan, det har ikke Bamble. Denne ser ut til å 

fylle den funksjonen som O’Toole (2012) skriver om; at involverte aktører trekker i samme 

retning. I Stange ser den ut til å sende viktige signaler om at det er hele kommunens ansvar å 

integrere flyktninger, noe informanter i Bamble etterspør. Sjansene for å lykkes med 

iverksettingen kan styrkes gjennom en integreringsplan, fordi det bidrar til å styrke 

forpliktelsen til målene, og fordi det signaliserer ønskelige handlinger (Winter og Nielsen 

2008: 54). At behovet for en integreringsplan i Bamble er mindre som følge av å ha en egen 

styringsgruppe ser ikke ut til å stemme, da det ikke fyller samme funksjon. Manglende 

forankring i kommunens ledelse kan ifølge Rambøll (2011: 58) føre til uklar 

forventningsavstemning mellom de ulike involverte i arbeidet. Mangel på integreringsplan ser 

ut til å være med på å forklare hvorfor de andre instansene i Bamble kommune ikke i 

tilstrekkelig grad er bevisst på sine oppgaver, som igjen sannsynliggjør at dette har betydning 

for resultatene de oppnår.  
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For det andre har Stange i større grad enn Bamble gjort avtaler med arbeidsgivere i 

kommunen. Dette må sees i sammenheng med både samarbeidsmønstre og tilgang til 

praksisplasser, men jeg velger å behandle dette her, da flere informanter påpeker hvor viktig 

det er at avtaler er forankret på rådmannsnivå. I begge kommuner er det utfordrende å skaffe 

praksisplasser, og organiseringen av praksis varierer ut fra hvilke deltakere som til enhver tid 

trenger en praksisplass. Dette er i mindre grad tilfelle i Stange, der de har intensjonsavtaler 

med enkelte arbeidsgivere. Mangel på avtaler gjør at samarbeidspartnere kan variere fra år til 

år, som gjør at ordningen kan bli svært personavhengig. En konsekvens av å lage avtaler er 

derimot at det blir en iverksettingsstruktur av det hele; eksempelet fra Stange viser at 

uformelle relasjoner kan føre til faste strukturer rundt et tiltak (Hjern og Porter 1981: 216). 

Det skapes lokale nettverk som kan videreføres i arbeidet og redusere personavhengigheten. 

Betydningen av iverksettingsstruktur utdypes ytterligere under punkt 6.3.7. Ved å inngå 

formaliserte avtaler, kan en ifølge O’Toole (2012) dermed øke sannsynligheten for suksess 

med et tiltak.  

For det tredje har Stange satt egne, synlige mål for introduksjonsprogrammet i sin 

integreringsplan. Bamble har også satt egne mål, men disse er ikke medarbeiderne kjent med. 

Ifølge IMDi (2014: 47) er det at kommunene setter egne mål for introduksjonsordningen en 

viktig suksessfaktor for å få flere i jobb, noe som taler for at dette kan være sentralt når jeg 

skal forklare forskjellene i resultater mellom de to kommunene.  

Oppsummering 

Oppsummert er det forankring på overordnet ledelsesnivå, herunder kombinasjonen av å ha 

en integreringsplan, formaliserte avtaler med arbeidsgivere og fastsatte og synlige mål for 

introduksjonsprogrammet som ser ut til å virke positivt inn på resultatene en oppnår. Lokale 

aktører i Stange har tilrettelagt for et systematisk og planlagt introduksjonsarbeid, som jeg 

ikke i like stor grad finner empirisk belegg for i Bamble. Bamble er i en prosess der mye av 

dette er igangsatt, men som en ikke kan forvente å se virkninger av enda. Funnene tilsier at 

disse faktorene er viktig for å forklare hvorfor kommunene har oppnådd ulike resultater over 

tid.  
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6.3.3 Programinnhold  

Hva kommunene fyller introduksjonsprogrammet med av innhold, kan ha stor betydning for 

resultatene de oppnår (Djuve og Kavli 2015). Introduksjonsloven fastsetter hva det må 

inneholde, mens kommunene utover dette har frihet til å forme programmet slik de vil, 

innenfor de rammene de har.  

Likheter 

Både Stange og Bamble oppfyller introduksjonslovens krav til innhold. De tilbyr et 

introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid, de tilbyr norsk og samfunnsfag, og har 

tiltak som skal forberede deltakerne til videre utdanning eller jobb. Det fremkom riktignok i 

empirikapittelet at det er forskjeller mellom dem når en går mer detaljert til verks, som 

utdypes i neste avsnitt. Hvorvidt høy verdi på denne variabelen betyr å tilfredsstille 

minstekravene eller å finne godt tilpassede løsninger får betydning for slutningene som kan 

trekkes. Når jeg legger førstnevnte betydning til grunn, kan jeg slå fast at programinnhold er 

et likhetstrekk mellom kommunene, i den forstand at de begge oppfyller lovens krav. Basert 

på tidligere forskning utledet jeg en forventning om at kommunen med lavest resultater ville 

ha et mangelfullt programinnhold. Dette må dermed avkreftes, da begge kommuner har et 

tilstrekkelig programinnhold. Teorien og forskningen her tilsier at høy verdi på variabelen 

programinnhold fører til høy verdi på avhengig variabel, resultater. Det at begge kommunene 

scorer høyt på denne variabelen kan bety at den ikke er så viktig for å forklare forskjellene i 

resultater i dette tilfelle. Videre går jeg imidlertid mer detaljert til verks, og undersøker om 

ulikheter her kan bidra til å forklare forskjellene i resultater. 

Forskjeller 

Forskjellen mellom hvordan de legger opp praksis ble beskrevet i kapittel fem, her vil jeg 

trekke frem og diskutere betydningen av dette for de ulike resultatene. Blom og Enes (2015) 

ser i sin undersøkelse på effekten av ulike tiltak i introduksjonsprogrammet på 

resultatoppnåelse. De finner at språkpraksis ikke har noen signifikante positive effekter på 

deltakelsen i arbeid eller utdanning (Blom og Enes 2015: 57). Dette strider imot hva 

informantene i begge kommuner forteller. I Stange trekker informantene frem kombinasjonen 

av 2 dager språkpraksis og 3 dager undervisning som en suksessfaktor.  
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Bamble og Stange har begge praksisopplegg som de satser tungt på, og har god oppfølging av 

deltakerne sine. I Bamble ble satsingsprosjektet «fra bosatt til ansatt» startet i 2013, som også 

er det året i tidsperioden jeg studerer med høyest måloppnåelse (se figur 3). Jeg kan ikke si 

sikkert i hvilken grad prosjektet bidro til denne resultatoppnåelsen, men det kan tenkes at det 

var en medvirkende faktor. Prosjektet ble endret noe høsten 2015, samtidig som det var en del 

nyansettelser, som har ført til en trøblete gjennomføring og få deltakere i praksis. Dette kan 

antas at har hatt en negativ påvirkning på resultatene.  

Det er flere ting vedrørende programinnholdet som Stange skiller seg ut på her, og som kan 

tenkes er noe av årsaken til deres gode resultater. For det første at de har institusjonalisert 

praksisordningen i et eget praksisteam. For det andre har de ansvarliggjort deltakerne ved å 

gjøre praksisordningen om til en ordinær jobbsøknadsprosess. Dette grepet fortalte 

informantene at hadde stor betydning for å få snudd holdningene til deltakerne. For det tredje 

har de ressurser til å følge opp der det trengs, spesielt språkassistenter pekes på som svært 

nyttig av informantene. Dette har to fordeler: Språkassistentene muliggjør individuell 

tilpasning og tett oppfølging der det er behov for det, som antas å påvirke resultatene positivt. 

Det at de gjerne ansetter tidligere deltakere i disse stillingene bidrar direkte til høyere 

måloppnåelse, da de dermed blir registrert som «sysselsatt» i registrene.  

Oppsummering 

Da praksis oppfattes som en viktig faktor i begge kommuner, og Stange i større grad enn 

Bamble lykkes med dette, er det rimelig å anta at dette kan bidra til å forklare de ulike 

resultatene som oppnås i introduksjonsprogrammet. Samtidig blir det stadig mer klart hvor 

komplekst bildet er, og ved å fremstille det variabel for variabel kan gjøre at avgjørende 

sammenhenger glipper. Derfor skal jeg i neste avsnitt studere iverksettingsstrukturene i begge 

kommuner, og i større grad peke på mulige sammenhenger mellom variablene.  

6.3.4 Lokal iverksettingsstruktur 

Iverksettingsstrukturen består av alle som har med iverksettingen å gjøre, og hvordan de deler 

ansvaret (Hjern og Porter 1981). Ved å diskutere iverksettingsstrukturens betydning på 

resultatene, berører jeg dermed den organisatoriske og interorganisatoriske 

implementeringsatferden.  
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Likheter  

Flyktningetjenesten i begge kommuner har ansvar for bosetting og kvalifisering, og 

voksenopplæringen og flyktningetjenesten er samlokalisert med felles leder. Hvordan dette 

utnyttes lokalt er imidlertid ulikt i de to kommunene, og diskuteres derfor nærmere under 

«forskjeller». Andre likhetstrekk er faste samarbeidsrutiner internt, samt høy møtehyppighet. 

Begge kommuner nevner også spor av fremmedfrykt som følge av mangel på kunnskap blant 

enkelte. Ut fra empirikapittelet er det også rimelig å slå fast at begge kommuner har en 

sammensatt iverksettingsstruktur. Her har jeg trukket frem de elementene ved 

iverksettingsstrukturen som kommunene har til felles, som peker i retning av at dette ikke kan 

forklare de ulike resultatene.  

Forskjeller 

Vellykket iverksetting har sammenheng med iverksettingsstrukturen, herunder antall aktører 

involvert, mangfoldet av deres interesser, og antall beslutninger og vetopunkter som eksisterer 

(Winter 2012: 259-260). Mange ulike aktører kan ha forskjellige perspektiver på 

iverksettingsprosessen, avhengig av deres substansielle, institusjonelle og individuelle 

interesser. Dette gir muligheter for å medføre iverksettingsproblemer underveis (Winter og 

Nielsen 2008: 88). Dette synspunktet er i tråd med et ovenfra-og-ned perspektiv, der mange 

vetopunkter antas å redusere sannsynligheten for måloppnåelse (Pressman og Wildavsky 

1973). Winter (2012) skriver i likhet med dette at en kompleks iverksettingsstruktur kan 

komplisere prosessen, men at det på en annen side kan bidra til kompetanseheving på feltet, 

som er mer i tråd med et nedenfra-og-opp perspektiv.  

Kommunenes sammensatte iverksettingsstruktur har implikasjoner for hvordan de organiserer 

introduksjonsprogrammet og hva de fyller det av innhold, samt hvilke individer som blir 

involvert i introduksjonsarbeidet. Fokuset i dette avsnittet blir derfor å se overordnet på 

iverksettingsstrukturen, undersøke hvordan de har utnyttet denne på ulike måter, og peke på 

hvilken betydning det kan ha hatt på resultatene. Gitt de lokale iverksettingsstrukturene som 

ligger til grunn i de to kommunene, hva er det som gjør at Stange kommer bedre ut enn 

Bamble på de nasjonale målsettingene? 

Koordinering av roller innad i en iverksettingsstruktur, samt hvor godt strukturen henger 

sammen, varierer veldig (Hjern og Porter 1981: 223). Stange har tatt noen grep for å gjøre en 
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sammensatt iverksettingsstruktur til deres fordel. Jeg argumenterer i det følgende for at 

iverksettingsstrukturen deres er en regelmessig og godt integrert enhet, som har en positiv 

innvirkning på resultatene de oppnår i introduksjonsprogrammet. Stange har utviklet sitt 

praksisopplegg over lengre tid, og funnet frem til en løsning som fungerer bra. En av årsakene 

til dette er hvordan de har funnet frem til en sømløs organisering av praksis som utnytter 

kompetansen i hele iverksettingsstrukturen. Ved selv å ha ansvaret for å gjøre avtaler med 

arbeidsgivere, fjerner de en eventuell flaskehals som en ekstern aktør kunne utgjort. Det at de 

har inngått intensjonsavtaler med enkelte arbeidsgivere, slik som Ikea og Scandic Ringsaker, 

bidrar også til at anskaffelse av praksisplasser blir mindre personavhengig. I tillegg er fokuset 

de har på praksis i kommunen, med eget praksisteam, med på å synliggjøre arbeidet deres i 

kommunen. Videre bidrar de med egen norsklærer for de fremmedspråklige som går på 

AMO-kurs. I tillegg har de satt et ekstra fokus på å finne arbeid for deltakerne etter endt 

program i egen tjeneste, da de opplever at NAV ikke har kapasitet til å ta seg av noe særskilt 

for flyktninger. Ikke minst er deres bruk av språkassistenter en viktig nøkkel, som gir dem 

mulighet til å «fylle hullene» som oppstår i prosessen. Dette forutsetter tilstrekkelig med 

ressurser, men det forutsetter også evne til å utnytte ressursene på mest mulig effektiv måte. 

Generelt sett er det de mange, små grepene som til sammen utgjør en velfungerende ordning i 

kommunen, som ser ut til å påvirke resultatene positivt. Dette bekrefter forventningen om at 

en godt integrert iverksettingsstruktur bidrar til gode resultater. En sammensatt 

iverksettingsstruktur ser i Stange ut til å heve kompetansen på feltet (Winter og Nielsen 

2008), samt at de ved å sørge for mye selv unngår å komplisere prosessen for seg selv og for 

deltakerne i introduksjonsprogrammet.  

I Bamble omtales på den ene siden samarbeidsmønstrene mellom involverte aktører som 

gode. Ansatte er klar over andres roller og kan oppklare usikkerheter på de jevnlige møtene. 

Dette tror de på sikt vil gi gode resultater, og som langt på vei bekreftes av tallene fra SSB sin 

monitor. På den annen side har de i tidsperioden jeg studerer vært gjennom noen endringer, 

som ser ut til å ha bidratt til det en informant omtaler som «noen om-igjen-runder». Jeg 

argumenterer derfor for at Bamble i større grad enn Stange kan karakteriseres som en mer løst 

forbundet iverksettingsstruktur, og har et mer ad-hoc preg (Hjern og Porter 1981: 223).  

Praksisprosjektet deres «fra bosatt til ansatt» ble startet 2013 som følge av at tilbudet de 

hadde ikke var bra nok, som krevde nye arbeidsformer og økt samarbeid (Difi 2015). Dette 

var svært vellykket, men har gjennomgått noen endringer siden den tid.  Høsten 2015 overtok 
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NAV ansvaret for å skaffe praksisplasser. Denne delen av iverksettingsstrukturen bidrar her 

til å komplisere prosessen, og utgjør en flaskehals ved et ellers velfungerende praksisopplegg. 

Det å skaffe praksisplasser er en utfordring i begge kommuner, og ville ikke nødvendigvis 

automatisk blitt løst i Bamble ved å ta tilbake denne oppgaven fra NAV.  Det kan imidlertid 

tenkes at det ville gjort opplegget mer strømlinjeformet enn det er i dag. Leder av VIVA i 

Bamble snakket om å overta denne oppgaven på sikt, som viser at de er svært opptatt av å 

finne frem til beste løsning. Et grep de har gjort i Bamble som har styrket samarbeidet med 

frivillige aktører, er at en av de ansatte er spesielt ansvarlig for dette aspektet. Dette kan bidra 

til å gjøre iverksettingsstrukturen mer integrert.  

Stange kommune har i sterkere grad avtaler med private arbeidsgivere i kommunen, men både 

Stange og Bamble mener det er forbedringspotensiale i å få med hele kommunen i 

integreringsarbeidet. Hjern og Porter (1981: 216) skriver at når oppgaven om å iverksette et 

tiltak gis til en enkelt organisasjoner, her flyktningetjenesten i de respektive kommunene, kan 

alle andre etater skygge unna i troen på at introduksjonsprogrammet blir iverksatt av dem. 

Dette ser ut til å stemme overens med de empiriske funnene, som viser at andre instanser i 

kommunene ikke er helt klar over sine oppgaver i introduksjonsarbeidet. Når en da mislykkes, 

blir det feil å legge all skyld på flyktningetjenesten, da introduksjonsprogrammet jo skal 

iverksettes av hele iverksettingsstrukturen (Hjern og Porter 1981: 216).  

Integrering av flyktninger er en kompleks oppgave, der alle aktører i kommunen drar nytte av 

at det går bra, både sosialt og økonomisk. De er også avhengige av hverandres ressurser for å 

iverksette introduksjonsprogrammet på en tilfredsstillende måte, som følge av 

sektoransvarsprinsippet. Flyktninger skal få sine tjenester der befolkningen ellers får sine 

tjenester, som nødvendiggjør at hele kommunen må involveres i introduksjonsarbeidet. Dette 

krever koordinering, men gir også insentiver til å samarbeide (Winter 2012: 260). En rimelig 

forventning er dermed at dette avhengighetsforholdet gir tilstrekkelig med insentiver til å 

samarbeide om å nå det felles målet om at deltakere skal komme over i arbeid eller utdanning 

etter endt program. Medarbeidere i begge kommuner peker imidlertid på at mangel på 

kunnskap og informasjon er medvirkende årsaker til utilstrekkelig bistand fra de andre 

instansene i kommunen. Å synliggjøre dette, og informere om den felles nytten kommunen 

har av gode resultater i introduksjonsprogrammet, kan antas at vil bidra til at hele 

iverksettingssstrukturen drar i samme retning.  
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Også når det gjelder samarbeid med private arbeidsgivere, er det flere årsaker til at 

myndigheter og organisasjoner kan velge å samarbeide om oppgaveløsningen (Winter og 

Nielsen 2008: 98). For det første må de som samarbeider kunne se en nytte av samarbeidet. 

Her ser det ut til at private arbeidsgivere i Stange i større grad ser nytten av å ansette 

flyktninger, og når flyktningetjenesten opplever at disse eksterne arbeidsgiverne er av 

betydning, vokser gjerne samarbeidet med dem. For det andre vil større tillit til en potensiell 

partner gi desto mer samarbeid (Winter og Nielsen 2008: 98). Dersom arbeidsgivere opplever 

at det fungerer godt, gir det grunn til å fortsette. For det tredje er forholdet dynamisk og 

selvforsterkende: tillit og ressursavhengighet medfører samarbeid, og samarbeid medfører økt 

tillit og opplevd ressursavhengighet. Dette gjør at en trinnvis utbygging av felles 

oppgaveløsning er å anbefale, som kan skape tillit, som igjen kan skape mer samarbeid. 

Denne mekanismen er velkjent i iverksettingsprosesser (Winter og Nielsen 2008: 99), og kan i 

større grad identifiseres i Stange enn i Bamble kommune. I Bamble er de i en prosess der de 

«må lande noen modeller», før de kan forvente å se denne mekanismen.  

Sammenhenger 

Å drive introduksjonsprogrammet lokalt er en kompleks oppgave. Ved å studere en og en 

variabel kan en i sterkere grad diskutere den enkelte variabelens forklaringskraft på resultater, 

men det kan også gjøre at viktige sammenhenger glipper. Denne studien viser at ting henger 

tett sammen, men hva består disse sammenhengene i? I mine to case-kommuner ser det ut til 

at det er samspillet mellom organisering, medarbeiderne og programinnholdet, hvordan 

Stange samordner dette til en velfungerende ordning, som tilsammen utgjør den viktigste 

forklaringsfaktoren for de ulike resultatene mellom kommunene. 

Det er de mange små stegene som har utviklet seg over tid som tilsammen har gitt et velsmurt 

maskineri i Stange kommune. Muligheten til å utnytte disse strukturene henger også sammen 

med ressurser, og hvordan medarbeiderne utnytter disse ressursene. I Stange er det en egen 50 

% stilling som «tilskuddsansvarlig», som sørger for at kommunen søker på alle ekstratilskudd 

som de kvalifiserer for. Dette igjen muliggjør nettopp å kontinuerlig sette inn tiltak der det 

trengs, blant annet i form av språkassistentene. 

Lederen av flyktningetjenesten og kvalifiseringssenteret i Stange uttrykker dette synspunktet 

på spørsmål om hva det er de har gjort som har fungert så bra, og illustrerer med dette at gode 

resultater kan forklares av flere faktorer som må sees i sammenheng:  
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«Det er å sy sammen dette herre, helt individuelt, for hver enkelt. Også se på de 

utfordringene som har vært, og finne løsninger, sammen med de involverte. Også tett 

oppfølging, det er jeg ganske sikker på at er én sånn suksessfaktor. Og så at vi har 

samarbeidsavtaler, og å trekke inn de ulike instansene og fagområder. Og at vi har ansatte 

med ulik fagbakgrunn, det tror jeg og er veldig viktig».  

Lokale kontekster og aktører legger i tråd med Matland (1995) til rette for ulike måter å 

gjennomføre introduksjonsprogrammet på. Denne studien viser at Bamble ikke har en 

tilsvarende samordning mellom disse tre elementene. Stange har i sterkere grad enn Bamble 

samordnet organiseringen, medarbeiderne og programinnholdet, og på den måten utnytter 

potensialet til de lokale iverksettingsstrukturene i større grad.  

Oppsummering 

Oppsummert ser det ut til at det er samordningen av organisering, medarbeiderne og 

programinnholdet som samlet sett utgjør den viktigste forklaringsfaktoren for de ulike 

resultatene mellom kommunene. En godt integrert iverksettingsstruktur, der de ulike aktørene 

er samkjørte og spiller på lag ser ut til å tilrettelegge for en forholdsvis sømløs og vellykket 

iverksetting av introduksjonsprogrammet, som gir positive resultater. 

6.3.5 Oppsummering av funn 

Denne studiens funn kan som følge av utvalgsmetoden som er benyttet ikke generaliseres til å 

gjelde for alle norske kommuner. Det kan likevel tenkes at funnene har en viss 

overføringsverdi ved lignende prosesser, og som utdypes i avslutningskapittelet. Her skal jeg 

oppsummere hva som forklarer og hva som ikke forklarer de ulike resultatene i Stange og 

Bamble kommune. Flere av variablene som er gjennomgått består av ulike elementer. Jeg fant 

at medarbeidernes evne og vilje, herunder medarbeidernes helhetlige ansvar for flyktningene 

ikke forklarer forskjellen i resultater. Det gjør heller ikke egenskaper ved lederen, herunder 

nærmeste ledere (ikke administrativ ledelse). Jeg har også avkreftet at lave resultater i Bamble 

skyldes mangelfullt programinnhold, som tilsier at heller ikke dette kan forklare forskjellene. 

Til sist indikerer en lik organisering at dette ikke er årsaken til at Stange har oppnådd bedre 

resultater enn Bamble.  

Følgende oppsummerer jeg det som derimot ser ut til å forklare hvorfor Stange oppnår bedre 

resultater enn Bamble. Når det gjelder medarbeidernes evne og vilje, bekreftes forventningen 
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som ble utledet om at individuelle forskjeller blant medarbeiderne gir ulik utforming av 

introduksjonsprogrammet. Et positivt syn på bruk av grunnskole gir lav måloppnåelse, mens 

fraråding av grunnskole gir høy måloppnåelse. Forventningen om at høy score på «evne» gir 

positive resultater bekreftes. Når det gjelder ledelse, bidrar forankring på rådmannsnivå, 

integreringsplan og avtaler til høy måloppnåelse og motsatt. Med hensyn til programinnhold 

bidrar et vellykket praksisopplegg til positive resultater. Tilslutt gir en integrert 

iverksettingsstruktur en mer strømlinjeformet iverksetting av introduksjonsprogrammet, som 

gir en positiv innvirkning på resultatene. Evnen til å samordne de enkelte delene til én enhet 

ser ut til å være utslagsgivende for Stange sine gode resultater. 

6.4 Ovenfra-og-ned eller nedenfra-og-opp?  

Innføringen av en obligatorisk introduksjonsordning i 2004 innebar en gjennomgripende 

reform av integreringsfeltet (Djuve 2011:7, NOU 2011:14: 218). Dette bidro til å 

standardisere integreringsarbeidet i landet. Likevel er føringene fra introduksjonsloven 

generelle og få, da den ikke regulerer kommunenes valg av konkrete tiltak og virkemidler. 

Som følge av dette har kommunene stor frihet til å utforme og gjennomføre 

introduksjonsprogrammet i henhold til sine lokale forutsetninger og sin kapasitet. Det kan en 

anta fører til mer tilpassede program, men en ser også at resultatene spriker betydelig fra 

kommune til kommune, noe denne oppgavens caser er eksempler på. I NOU 2011:7: 341 

stiller de spørsmålstegn ved om hvorvidt styringsmodellene for det lokale integreringsarbeidet 

er egnet til å sikre nødvendig kvalitet i tilbudet, inklusive samarbeidet mellom kommunale og 

statlige aktører. Videre står det poengtert i en Stortingsmelding fra 2016 (St.meld.nr.16 2015-

2016: 49) at flere funn peker i retning av at kommunene trenger tydeligere rammer for 

hvordan de skal lykkes med introduksjonsarbeidet, herunder å gjennomføre fleksible og 

individuelt tilrettelagte programmer.  

Går utviklingen i retning av en sterkere sentral styring på politikkområdet, som i høyere grad 

kan forstås i en ovenfra-og-ned tilnærming? En sterkere statlig styring kan blant annet oppnås 

ved å gi flere føringer i introduksjonsloven. St.meld.nr.16 (2015-2016) skriver at ettersom 

mange kommuner har utfordringer med å tilby individuelt tilpassede 

introduksjonsprogrammer, skal det utredes om det bør gis flere føringer i introduksjonsloven 

for hvilke minimumstiltak som bør inngå i introduksjonsprogrammet (s. 67). Ved å tilføye 

føringer i loven som springer ut av forskning på hvilke tiltak som fungerer, kan en i sterkere 
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grad sikre at kommunene faktisk følger opp dette. I tråd med ovenfra-og-ned perspektivet vil 

en klar politikk med lite påvirkning fra aktørene lenger ned i kjeden øke sjansene for en 

vellykket iverksetting, herunder at tiltak lokalt virkeliggjøres i tråd med de sentrale 

målsettingene (Kjellberg og Reitan 1995). Dersom en sterkere statlig styring reduserer 

forskjellene i resultatene mellom kommuner, vil det også kunne redusere betydningen av 

hvilken kommune den enkelte flyktning havner i. Dette tilsier at prinsippet om likebehandling 

i sterkere grad blir fulgt opp.  

På den annen side vil ikke en sterkere statlig styring falle i god jord hos tilhengerne av 

nedenfra-og-opp tilnærmingen (Kjellberg og Reitan 1995). Disse vil kritisere denne 

styringsiveren for å ha urealistiske forutsetninger, og at samfunnet der politikken iverksettes 

nødvendigvis vil påvirke politikken som føres for å løse problemet den er ment å løse. Videre 

er det kommunene som skal iverksette introduksjonsprogrammet, ikke statlige myndigheter. 

Den sterke vektleggingen av prinsippet om lokalt selvstyre i Norge taler imot en utvanning av 

dette prinsippet, som jo en sterkere styring av kommunene vil innebære. Det at bosetting av 

flyktninger er frivillig for kommunene, gjør at iverksettingsforholdet blir annerledes enn om 

den hadde foregått i et organ som staten hadde hatt kontroll og styringsmyndighet over 

(Kjellberg og Reitan 1995: 145-146).  

Denne studien viser at medarbeiderne er viktig for å forklare forskjellen i resultater mellom 

kommunene. Dette åpner for at personlige egenskaper er avgjørende for 

introduksjonsarbeidet. Er det et problem eller en nødvendighet at en del av strukturen er 

personbasert og ikke strukturelt institusjonalisert? I lys av ovenfra-og-ned tilnærmingen er 

dette problematisk, da det vanskeliggjør muligheten for kontroll (Meyers og Nielsen 2012). 

Og dersom medarbeiderne har begrenset med tid og ressurser, kan dette føre til ulik 

behandling av like tilfeller (Winter og Nielsen 2008: 127). På den annen side vil en i et 

nedenfra-og-opp perspektiv mene at det er nødvendig at en del av introduksjonsarbeidet er 

personbasert. Dette muliggjør en tilpasset iverksetting (Kjellberg og Reitan 1995: 163).  

Er Stange sterkere styrt enn Bamble, og er det en medvirkende årsak til at de oppnår bedre 

resultater i introduksjonsprogrammet? Eller er det handlingsrommet som muliggjør lokale 

tilpasninger som er forklaringen på Stanges gode resultater? Dersom resultatene i en 

kommune blir som ønsket, vil dette kunne signalisere at en viss frihet i kommunal sektor vil 

kunne gi de resultatene en ønsker. På den annen side kan et dårlig resultat tilsi at en ser behov 

for en sterkere statlig styring av det kommunale introduksjonsarbeidet. Begge kommunene 
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kan sies å være like sterkt styrt fra sentrale myndigheter, som taler for at dette ikke forklarer 

forskjellen mellom kommunenes måloppnåelse. Det en derimot kan se, er at Stange i sterkere 

grad har tatt styringen lokalt, i form av å utforme en integreringsplan og lokale målsettinger 

med introduksjonsprogrammet. Samtidig er det gitt stor frihet og tillit til bakkebyråkratene, 

som muliggjør lokale tilpasninger. Dette peker i retning av at elementer fra begge 

hovedtilnærmingene er en heldig løsning for høy måloppnåelse; at en både trenger tydelige 

rammer og tilstrekkelig handlingsrom.  

6.5 Grad av konflikt og tvetydighet 

En kan bedre forstå iverksettingsprosessen ved å stadfeste i hvilken kategori iverksettingen 

havner i, ut fra dimensjonene tvetydighet og konflikt ved tiltaket. Iverksettingen av 

introduksjonsprogrammet lokalt har jeg ved hjelp av Matland sin modell beskrevet som 

eksperimentell iverksetting. Her er konflikten lav, da informantene i begge kommuner 

fremstår samstemte. Kommunene sitt utgangspunkt for introduksjonsarbeidet er de nasjonale 

og de kommunale dokumentene, herunder introduksjonsloven og kommunalt planverk. Når 

introduksjonsloven møter hverdagen i praksis oppstår det forskjeller i hvordan en når målet 

om å få introduksjonsdeltakerne over i arbeid eller utdanning. Å oppnå målsettingen med 

introduksjonsprogrammet er ønsket av ledere og medarbeidere, men det er større uklarhet 

omkring hva og hvordan dette skal gjøres. Prosessen kan ifølge Matland (1995) forstås i en 

nedenfra-og-opp tilnærming, der aktører (informantene) og konteksten vil påvirke prosessen. 

Denne studien viser at aktørene har ulik forståelse av hvordan en bør gå frem i 

introduksjonsarbeidet. For å nå målet blir aktørene sin rolle i utviklingen og iverksettingen av 

introduksjonsprogrammet sentral, da de utvikler og gir tjenestene innhold nedenfra.  

Konteksten er hvordan en legger til rette for at introduksjonsprogrammet blir iverksatt i den 

enkelte kommunen. Denne studien viser at forskjellen i måloppnåelse blant annet består i at 

lokale aktører i Stange har tilrettelagt for et systematisk introduksjonsarbeid, gjennom å ha en 

integreringsplan, formaliserte avtaler med arbeidsgivere, samt fastsatte og synlige mål for 

introduksjonsprogrammet. Dette finner jeg ikke i like stor grad empirisk belegg for i Bamble. 

I lys av Matlands modell er det tydelig at lokale kontekster og aktører i stor grad er med på å 

bestemme utfallet av iverksettingsprosessen. Måten Stange har lagt til rette for 

introduksjonsarbeidet er forskjellig fra Bamble, og ser ut til å være en viktig forklaringsfaktor 

for de ulike resultatene som kommunene har oppnådd i introduksjonsprogrammet.  
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7 Avslutning og konklusjon 

7.1 Oppsummering  

Målet med denne studien har vært å undersøke iverksettingsprosessen av 

introduksjonsprogrammet i Stange og Bamble kommune, og med hjelp av iverksettingsteori 

svare på hvorfor resultatene i introduksjonsprogrammet har vært så ulike. I Stange har i snitt 

72,4 prosent av deltakerne gått direkte over i arbeid eller utdanning etter endt 

introduksjonsprogram i tidsperioden 2011-2015. Det tilsvarende tallet for Bamble er 13,9 

prosent. Ved å ta utgangspunkt i Matlands «ambiguity and conflict» modell, samt en 

iverksettingsmodell basert på Winter (Winter og Nielsen 2008), har jeg pekt på ulike variabler 

som har påvirket resultatene. I dette kapittelet skal jeg konkludere ved å besvare denne 

studiens problemstilling: Hva kjennetegner iverksettingsprosessen av 

introduksjonsprogrammet for flyktninger i Bamble og Stange kommune, og hva kan forklare 

hvorfor Stange oppnår bedre resultater enn Bamble gjennom et tilsynelatende likt tiltak?  

Videre skal jeg gjøre noen betraktninger omkring forskningsopplegget, før jeg avslutningsvis 

sier noe om veien videre. 

7.2 Svar på problemstillingen   

For å besvare den første delen av problemstillingen, har jeg beskrevet iverksettingsprosessen 

av introduksjonsprogrammet i Stange og Bamble kommune. Dette avdekker likheter og 

forskjeller i deres introduksjonsarbeid. Iverksettingsprosessen i Stange kjennetegnes av at 

integrering lenge har vært en synlig prioritering i planarbeidene deres, og av en tydelig 

forankring på rådmannsnivå. Økonomisk handlingsrom gir mulighet til å sette inn tiltak der 

det trengs. Stange har ikke egen grunnskole for innvandrere, og kjøper derfor dette av 

Ringsaker. Videre kjennetegnes iverksettingsprosessen av et betydelig antall aktører, med 

godt utviklete samarbeidsrutiner. Kommunale og private arbeidsgivere er på banen, men det 

gjenstår fremdeles et forbedringspotensial her. Introduksjonsarbeidet er i stor grad 

skjønnsbasert, der medarbeiderne får en stor og viktig rolle. Medarbeiderne er engasjerte og 

innovative. Deres tro på grunnskole som tiltak etter endt program er lav, og reflekteres av den 

lave andelen av deltakere som går over i grunnskole når de er ferdig i programmet.  
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Iverksettingsprosessen i Bamble kjennetegnes av at integrering ikke har vært en synlig 

prioritering i kommunen, og i mindre grad forankret på rådmannsnivå enn i Stange. Bamble 

har egen grunnskole for innvandrere. Iverksettingsprosessen preges av økonomiske 

utfordringer. Det er mange aktører involvert i introduksjonsarbeidet, som til tider kan være 

utfordrende å koordinere, men samarbeidet omtales som godt. Det er utfordrende og 

tidkrevende å gradvis få med flere kommunale og private arbeidsgivere på laget, i form av 

praksisplasser. Videre er det tydelig at skjønnsvurderinger er nødvendig i 

introduksjonsarbeidet, og at medarbeiderne jobber engasjert for den enkelte deltaker. 

Medarbeiderne uttrykker at skolegang er viktig for å møte dagens arbeidsmarked, og 

anbefaler følgelig deltakere i større grad enn de i Stange til å gå grunnskoleløpet. Dette 

bekreftes av de relativt høye andelene som går over i grunnskole etter endt 

introduksjonsprogram.  

For å besvare problemstillingens andre del, har jeg benyttet iverksettingsteori, herunder 

Matlands «ambiguity and conflict» modell og en videreutviklet iverksettingsmodell, basert på 

Winter. Variablene som fremstår som viktigst for å forklare de ulike resultatene, er 

medarbeidernes evne og vilje, kombinasjonen av organisering, medarbeiderne og 

programinnhold, samt kombinasjonen av at introduksjonsprogrammet er forankret i ledelsen, 

at kommunen har en egen integreringsplan og har inngått formaliserte avtaler med 

arbeidsgivere.  

Forventningen om at individuelle forskjeller blant medarbeiderne gir ulik utforming av 

introduksjonsprogrammet bekreftes i denne studien. Medarbeidernes forfølgelse av interesse, 

her i form av deres syn på grunnskole, viser seg å være viktig for å forklare hvorfor målene 

realiseres eller ei (Winter og Nielsen 2008: 35). Et positivt syn på bruk av grunnskole i 

Bamble gir lav måloppnåelse, mens et mindre positivt syn på grunnskole gir høy 

måloppnåelse i Stange. Hva som karakteriseres som lav og høy måloppnåelse er imidlertid 

problematisert i denne studien, og avhenger av hvorvidt du anlegger et ovenfra-og-ned eller et 

nedenfra-og-opp perspektiv på iverksetting. Videre scorer medarbeiderne i Stange høyere på 

«evne», i form av ressurser og stabil arbeidsstokk, som ser ut til å være med på å forklare 

hvorfor de oppnår bedre resultater enn Bamble.  

Evnen til å samordne de enkelte delene til én enhet ser ut til å være utslagsgivende for Stanges 

gode resultater. Samordningen av organisering, medarbeidere og programinnhold i Stange 

muliggjøres av en integrert iverksettingsstruktur, som her fremstår som planlagt og rasjonell. 
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Dette har sammenheng med hvordan lokale aktører har lagt til rette for introduksjonsarbeidet i 

form av ledelsesforankring, formaliserte avtaler med arbeidsgivere og egen integreringsplan. 

Bamble finner løsninger som kommunen har tro på, men løsningene er mer oppstykket og 

inngår i liten grad i en overordnet plan.  

Andre variabler får også betydning for de ulike resultatene. Med hensyn til programinnhold, 

bidrar et vellykket praksisopplegg til positive resultater i Stange, mens omorganiseringer og 

mangel på praksisplasser foreløpig har hindret praksisordningen i Bamble i å nå de ønskede 

resultatene. 

Denne studien har argumentert for at iverksettingen havner i en «eksperimentell 

iverksettingskategori». Lokal tilpasning blir forskjellig i de to kommunene som følge av 

spillerommet som lokale aktører har. Det store spørsmålet blir da hva som betinger dette 

spillerommet. Denne studien har vist at forankring på rådmannsnivå, planlegging og avtaler 

har betydning her. Et interessant spørsmål blir da: Kan staten påvirke slike betingelser, og er 

det ønskelig?   

Studien har i tillegg avdekket hvor vanskelig det er å måle noe så komplekst som integrering, 

og følgelig at resultatene bør nyanseres utover å kun se på overgang til arbeid eller utdanning 

direkte etter endt introduksjonsprogram. Hvor mye sier egentlig arbeid minst én time i uka om 

varig tilknytning til arbeidslivet? Og kanskje det kan tenkes at grunnskole på sikt vil gi bedre 

resultater? Ved å se på grunnskoleandelene etter endt program, samt å benytte SSB sin 

monitor har denne studien bidratt til å nyansere resultatene som er oppnådd i de to 

kommunene.  

7.3 Betraktninger rundt forskningsopplegget 

7.3.1 Politikkens målgruppe 

Det er en rekke valg som må foretas underveis i et forskningsprosjekt. Det er vanskelig å vite 

om årsaken til resultatene i introduksjonsprogrammet skyldes deltakerne, trekk ved 

arbeidsmarkedet eller utformingen og gjennomføringen av introduksjonsprogrammet. Jeg 

valgte tidlig å avgrense studien til å ikke undersøke målgruppen for politikken, og jeg kan 

dermed ikke si noe om deres betydning for resultatene som kommunene har oppnådd. Fokus 
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har heller vært på det kommunene har mulighet til å gjøre noe med i forbindelse med 

introduksjonsarbeidet.  

7.3.2 Iverksettingsteoriens nytte 

Å tilby et tilfredsstillende introduksjonsprogram er en kompleks oppgave som involverer 

mange aktører og forvaltningsnivåer. Ved å benytte iverksettingsmodellen og se på variablene 

hver for seg, kan en risikere at viktige sammenhenger glipper. Denne risikoen har jeg 

imidlertid minsket ved å vurdere hvordan de ulike variablene henger sammen i 

analysekapittelet. I tillegg må en være forsiktig med å trekke for klare konklusjoner, blant 

annet fordi muligheten for at eksisterende sammenhenger ikke er blitt oppdaget er tilstede. 

Videre preges iverksettingslitteraturen av ulike tilnærminger og analyserammeverk. Hvorvidt 

iverksettingsteori er en teori eller kun modeller med en opplisting av variabler er stadig 

gjenstand for diskusjon (Hill og Hupe 2014). For å imøtekomme dette, valgte jeg å kombinere 

Matland sin «ambiguity and conflict» modell (1995) med en iverksettingsmodell som tok 

utgangspunkt i Winter sin implementeringsmodell (Winter og Nielsen 2008). 

For å forstå hva som skjer ved iverksettingen av introduksjonsprogrammet, har det vært 

fruktbart å bruke både Matland og Winter sine modeller. Førstnevnte har vist seg nyttig i form 

av å plassere iverksettingen i en kategori, som ga føringer for hva ved iverksettingen det var 

viktig å undersøke. Dette økte forståelsen for iverksettingsprosessen, og hjalp med å vurdere 

hvilke av variablene i iverksettingsmodellen som var mest relevant å studere for å forklare de 

ulike resultatene som kommunene har oppnådd i introduksjonsprogrammet. Ved å legge 

føringer for iverksettingsmodellen, har Matlands modell bidratt til å forklare forskjeller i 

resultater på en indirekte måte. Matland (1995) har således vært nyttig både som typologi og 

for å forklare forskjellene.  

Den bearbeidede iverksettingsmodellen har vist seg å være godt egnet til å strukturere de 

aktuelle variablene, samt til å vurdere variablenes forklaringskraft på de ulike resultatene. Det 

at ulikheter ved programinnhold bidrar til å forklare forskjellene i resultater, styrker valget 

mitt om å inkludere programinnhold som variabel i iverksettingsmodellen. Dette har gitt et 

mer helhetlig bilde på hva kommunene står frie til å gjøre i introduksjonsarbeidet, enn jeg 

ville fått uten å inkludere den. Som følge av at iverksettingsmodellen som jeg har tatt 

utgangspunkt i har syntetisert de to hovedtilnærmingene innen iverksettingslitteraturen, 
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ovenfra-og-ned og nedenfra-og-opp, har jeg studert casene fra to ulike perspektiver. Dette har 

bidratt til å fremheve det faktum at hva som kan karakteriseres som god iverksetting av et 

tiltak varierer ut fra hvilket perspektiv en vurderer det ut fra. Det har også vist seg at begge 

perspektivene er nyttige for å forklare de ulike resultatene som de to kommunene har 

oppnådd, som styrker valget mitt om å bruke en iverksettingsmodell som trekker på elementer 

fra begge tilnærmingene.  

7.3.3 Hvordan studiens funn belyser det overordnete tema 

Denne studiens funn kan som følge av utvalgsmetoden som er benyttet ikke generaliseres til å 

gjelde for alle norske kommuner. Studien har likevel bidratt til innsikt i prosesser og 

vurderinger som kan gjøre seg gjeldende når offentlig politikk skal iverksettes lokalt. De 

prosessene og vurderingene som er belyst i denne studiens to case-kommuner er trolig ikke 

unike for iverksettingsprosessen av introduksjonsprogrammet, men vil nok gjenkjennes i ulik 

grad når offentlig politikk skal iverksettes lokalt. Denne studien har funnet at iverksetting 

hvor kommunene har mye autonomi gir rom for ulikheter, som får betydning for hva en 

oppnår gjennom et tiltak.  

Det spesielle iverksettingsforholdet mellom kommune og stat som følger av den sterke 

vektleggingen av kommunalt selvstyre i Norge, gjør seg gjeldende også på andre politikkfelt. 

Sosialtjenesteloven fra 1991, for eksempel, tildeler kommunene en rekke oppgaver, men det 

er opp til kommunene selv å fastlegge hva slags ytelser den enkelte skal gis (NOU 2005: 6). I 

praksis gir rom for lokal skjønnsutøvelse også her til dels store variasjoner mellom 

kommunene når det gjelder tjenesteytingen.  

7.3.4 Videre forskning 

Denne studiens funn har identifisert faktorer som har betydning for resultatene i 

introduksjonsprogrammet i to case-kommuner. Dette kan sies å ha bidratt til å dekke noe av 

kunnskapsbehovet som ble pekt på innledningsvis, altså hva som kan ligge bak kommunale 

forskjeller (Djuve og Kavli 2015). Videre forskning kan ta utgangspunkt i hva denne studien 

har funnet, og teste det på flere kommuner. Ved å for eksempel inkludere «medarbeidernes 

evne og vilje», «ledelse» og «iverksettingsstruktur» i statistiske analyser, kan en undersøke 

hvilke av faktorene som gir mest utslag i resultatene. Slik kan en muligens også oppnå en 
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høyere forklaringsgrad enn om en kun inkluderer demografiske og strukturelle variabler ved 

målgruppen og kommunen (Lillegård og Seierstad 2013). 

7.4 Veien videre 

Den store asyltilstrømningen vi opplevde i 2015 vil prege samfunnet i tiden fremover. Når de 

som får innvilget opphold skal bosettes og integreres i kommunene, krever dette at 

introduksjonsprogrammet fungerer godt. Hva som ser ut til å være viktig for å oppnå gode 

resultater i denne studiens to case-kommuner, kan muligens være viktig også i andre 

kommuner.  

Dagens utfordringer kan ikke nødvendigvis løses med gårsdagens løsninger. Våren 2016 har 

det kommet forslag fra flere hold om hvordan utfordringer i integreringspolitikken kan løses. 

Stortingsmeldingen «Fra utenforskap til ny sjanse» (St.meld.nr. 16 (2015-2016): 44) peker på 

mulige tiltak som vil kunne bidra til raskest mulig overgang til arbeidslivet, eksempelvis et 

forslag med modulstrukturert opplæring. Tenketanken Civita foreslår blant annet at en kan gi 

innslusingslønn til arbeidsgivere for å redusere risikoen ved å ansette flyktninger, samt økt 

bruk av midlertidig lønnstilskudd (Fasting og Riekeles 2016: 1). Agenda på den annen side 

mener at dette kan bidra til å presse ned lønnsnivået og undergrave arbeidslinja (Oksnes 2016: 

27). I det denne masteroppgaven går i trykk, lanseres Regjeringens nye integreringsmelding. 

Den vil i stor grad legge premissene for hvordan kommunene skal jobbe med integrering 

fremover. Denne studien viser at lokalt handlingsrom når politikk iverksettes i kommunene 

får betydning for iverksettingen. Hvorvidt Regjeringen har tenkt å snevre inn kommunenes 

handlingsrom på feltet, eller gi sterkere føringer, gjenstår å se. Dersom handlingsrommet 

består, vil kunnskap om den lokale iverksettingen være like viktig som de politiske 

målsettingene når en skal forstå resultatene som oppnås i introduksjonsprogrammet.  
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Vedlegg 1 Informanter 

Bamble kommune 

Rådmannen i Bamble kommune, intervjuet 03.02.16 

Leder ved VIVA i Bamble kommune, intervjuet 03.02.16 

Fagleder og lærer ved voksenopplæringen i Bamble kommune, intervjuet 03.02.16 

Fagleder og programrådgiver ved flyktningetjenesten i Bamble kommune, intervjuet 03.02.16 

 

Stange kommune 

Leder ved flyktningetjenesten i Stange kommune, intervjuet 03.02.16 

Fagleder ved kvalifiseringssenteret i Stange kommune, intervjuet 10.02.16 

Fire ansatte ved kvalifiseringssenteret i Stange kommune, intervjuet 10.02.16 

Fire ansatte i flyktningetjenesten i Stange kommune, intervjuet 10.02.16 

Rådmannen i Stange kommune, intervjuet 02.03.16 
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Vedlegg 2 Intervjuguide medarbeider/leder 

Bakgrunn 

Fortell kort om din bakgrunn (utdanning, tidligere jobber) 

Hvilken stilling har du i introduksjonsprogrammet? Hva er dine arbeidsoppgaver relatert til 

introduksjonsprogrammet?  

 

Mål for introduksjonsarbeidet  

Hvordan vil du beskrive målet med introduksjonsarbeidet dere driver her i kommunen? Hva 

kvalifiseres deltakerne for? 

Hvordan etableres mål for det lokale introduksjonsarbeidet? 

Hvordan vurderes det om mål er nådd? 

Hvordan definerer du målet om samfunnsdeltagelse?  

 

Organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd 

Hvordan er introduksjonsprogrammet organisert? Hva er begrunnelsen for denne 

organiseringen? Omorganiseringer de siste åra? 

Hvordan deler dere ansvaret for introduksjonsprogrammet, og hvordan samordnes dette? 

Hvem av aktørene har du kontakt med, og i hvilke sammenhenger? I hvilken grad opplever du 

at rolle- og ansvarsfordelingen mellom de involverte aktørene er avklart?  

Hvilke andre aktører i kommunen samarbeider dere med (frivillige, private osv.)? Hvilke 

møtepunkter og samarbeidsrelasjoner er etablert?  

Har programmet ansatte med et definert ansvar for å etablere og utvikle kontakt med lokale 

arbeidsgivere? 

Hvordan er samarbeidet med NAV? Hva samarbeider dere om?  

 

Medarbeidernes evner og vilje 

Hva er din rolle/ditt mandat ifm. introduksjonsprogrammet? 

Hvor mange ansatte er det på introduksjonsprogrammet? Hvordan mange ledere, 

programrådgivere, lærere og andre (hvilke)? Utdanning? 

Hva er arbeidsoppgavene til den enkelte stillingsfunksjon?  
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Får de/dere tilbud om kompetanseutvikling? Hva slags mulighet har du til å benytte slike 

tilbud?  

Hvordan er arbeidet med hver enkelt deltaker i introduksjonsprogrammet lagt opp? Har hver 

programrådgiver ansvaret for et antall deltakere? Er det team av medarbeidere rundt hver 

deltaker? Er programrådgivere spesialiserte eller arbeider alle med alt? (spesialist/generalist) 

Opplever du at du har tilstrekkelig med tid og kompetanse til å utføre jobben på en 

tilfredsstillende måte?  

Hvordan vil du beskrive din (eller medarbeidernes) motivasjon?  

Er det faste møter mellom programrådgiverne? Hvor ofte? 

 

Ledelse 

Hva er det ved ledelsesstilen som har betydning i arbeidet med introduksjonsprogrammet? 

Bidrar leder til å tilrettelegge for samarbeid blant de involverte aktørene? Hvordan?  

Bidrar leder til å avklare forventninger blant aktørene? Hvordan?  

Følger lederen opp hva som skjer med deltakerne etter endt program? Hvordan?  

Har kommunen satt seg konkrete og realistiske målsettinger eller resultatmål for resultater i 

introduksjonsprogrammet? Hvilke? I hvilken grad diskuteres resultatoppnåelse med 

medarbeidere og/eller andre involverte aktører?  

 

Programinnhold 

Hvilke tilbud benytter dere i arbeidet med introduksjonsprogrammet? Hvorfor akkurat disse – 

hva legges til grunn for vurderingen av tiltak for den enkelte deltaker?  

Hva skjer med deltakerne når de kommer til denne kommunen? 

Hvordan er dere involvert? Kartlegging? Individuell plan? Hva er realistiske mål? Oppfølging 

– hvordan, hvem? 

I hvilken grad makter dere å tilby en norskundervisning som er tilpasset den enkeltes behov? 

Hva hemmer/fremmer en slik tilrettelegging? 

I hvilken grad og på hvilke måter mener dere at deltakerne deltar i utformingen av 

kvalifiseringstilbudet? Hva hemmer/fremmer en involvering? 

Hvordan håndterer dere uenighet (mellom deltaker og dere, evt også mellom dere) om mål og 

tiltak i programmet?  

Hvordan vurderer du bredden i tiltakene som dere benytter? 
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Hva fungerer godt/dårlig? Hvorfor? Hva er suksesskriterier for at tiltaket skal fungere? 

Hva er de viktigste tiltakene, og hvorfor? Er det noen dere gjerne skulle ha tilbudt, som dere 

ikke tilbyr? Hva og hvorfor?  

Har programmet egne tiltak rettet mot samfunnsdeltagelse utover deltagelse i 

arbeid/utdanning? (fysisk aktivitet, foreldreveiledning, kulturaktiviteter, helserelaterte tilbud).  

 

Til slutt 

Hva mener du er «vellykket iverksetting» av introduksjonsprogrammet?  

Opplever du at målene og virkemidlene ved intro er klare og tydelige? Lite/mye konflikt? 

Hvilke refleksjoner gjør du deg rundt årsaken til resultatene dere har hatt de siste åra?  

Hvilke faktorer mener du er viktigst for å få gode resultater i introduksjonsprogrammet i deres 

kommune? Hvorfor?  

Hva vil du beskrive som noe dere lykkes bra med/er suksess? Hvorfor? 

Hva vil du beskrive som de største utfordringene når det gjelder iverksettingen av 

introduksjonsprogrammet her i kommunen? Hvorfor er dette en utfordring? Hvordan tror du 

det kan løses? 
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Vedlegg 3 Intervjuguide rådmann 

Bakgrunn 

Hva slags utdanning har du og hva slags jobber har du hatt før? 

Hvor lenge har du vært rådmann i kommunen?  

 

Mål for introduksjonsarbeidet 

Hvordan vil du beskrive målet med introduksjonsarbeidet dere driver her i kommunen? 

Hvordan er introduksjonsprogrammet forankret/ prioritert på ledernivå i kommunen 

(administrativt og politisk nivå)? Gis det konkrete føringer fra administrativt og politisk nivå? 

Hvilke?  

I hvilken grad er introduksjonsordningen integrert i kommunens planarbeid?  

Har kommunen en politisk vedtatt plan for integrering og/eller introduksjonsprogrammet? 

Hvis nei – hvorfor ikke? Hvis ja, hvilke mål skisseres her? 

Hvis kommunen ikke har en politisk vedtatt plan, hvordan etableres mål for det lokale 

introduksjonsarbeidet? 

Har kommunen satt seg konkrete og realistiske målsettinger eller resultatmål for resultater i 

introduksjonsprogrammet? Hvilke? I hvilken grad diskuteres resultatoppnåelse med 

medarbeidere og/eller andre involverte aktører?  

Hvordan definerer du målet om samfunnsdeltagelse? Hvordan ivaretar kommunen målet om 

samfunnsdeltagelse? 

Hvordan vurderes det om mål er nådd?  

 

Ledelse 

Hva er din rolle ifm. introduksjonsprogrammet i kommunen?  

Hva forventer dere i kommuneledelsen av introduksjonsordningen lokalt? 

Hvilke forventninger har dere til innhold? 

Hvilke forventninger har dere til resultater? 

Etterspør du resultater av arbeidet med introduksjonsprogrammet?  

Har kommunen gjort vedtak om å stille et visst antall arbeidspraksisplasser til rådighet for 

deltagere i introduksjonsprogram?  
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Organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd 

Hva er begrunnelsen for organiseringen av flyktningearbeidet i kommunen? 

Hvilke aktører i kommunen samarbeider om arbeidet med introduksjonsprogrammet? 

Konkrete arbeidsgivere – bedrifter/virksomheter/personer 

Hva slags samarbeid? Faste samarbeidsrutiner? Kan du i tilfelle si noe om form og hyppighet 

(faste møter, møtepunkter, kommunikasjonsformer) Hvordan fungerer samarbeidet ifm. 

hvordan en skal nå målene med introduksjonsprogrammet?  

Hvordan fungerer samarbeidet og kommunikasjonen med IMDi? 

Hvordan føler du oppfølgingen kommunen får fra statlige myndigheter med 

introduksjonsprogrammet? Er det tilstrekkelig faglig veiledning? 

Hvordan samarbeider kommunen med NAV når det gjelder introduksjonsprogrammet? 

Foreligger det en samarbeidsavtale mellom intro og NAV? 

Konkrete frivillige dere samarbeider med?  

 

Programinnhold  

Hva anser du som de de viktigste tiltakene i arbeidet med introduksjonsprogrammet, og 

hvorfor?  

I hvilken grad er disse iverksatt i kommunen? Hvorfor/hvorfor ikke?  

Er det noen dere gjerne skulle ha tilbudt, som dere ikke tilbyr? Hva og hvorfor?  

 

Målgruppe 

Har kommunen prøvd å påvirke IMDi i sammensetningen av de som skal bosettes? Tilpasses 

innholdet i introduksjonsprogrammet deltagerne som kommer, eller kjører man «samme 

pakke» som tidligere år?  

 

Sosioøkonomiske betingelser 

Fortell om økonomimodellen dere har. Hvordan fungerer dette?  

Bidrar dette etter din vurdering til å ansvarliggjøre de ulike enhetene? (Er deres oppgaver 

vedtatt og skriftliggjort i kommunestyrevedtak? Må dermed svare til kommuneledelsen mht 

hvordan de har benyttet sin del av tilskuddet). Bidrar hele kommunen i integreringsarbeidet 

(sektoransvarsprinsippet)? 
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Blir det satt av tilstrekkelig med ressurser til gjennomføring av introduksjonsprogrammet i 

forhold til andre oppgaver som skal gjennomføres innenfor integreringstilskuddet? Hvis ja, 

hvordan? Hvis nei, hvorfor ikke? 

Hvordan vurderer du de økonomiske rammene kommunen har for å gjennomføre 

introduksjonsordningen? Gis det etter din vurdering tilstrekkelige statlige midler?  

Inngår intro som en del av den ordinære planleggingen? Skole, helse, sosialt? Hvor mye plass 

er det gitt til intro?  

 

Ny situasjon  

Hvordan vurderer du en ny situasjon der det kommer flere flyktninger og asylsøkere til 

Norge? Hva gir dette av utfordringer for arbeidet med introduksjonsprogrammet lokalt? 

Hvilke muligheter finnes? Hva kreves?  

Er dere i gang med å planlegge for dette? Hvordan? 

 

Til slutt 

Hva mener du er «vellykket iverksetting» av introduksjonsprogrammet?  

Hvilke refleksjoner gjør du deg rundt årsaken til resultatene dere har hatt de siste åra?  

Hvilke faktorer mener du har størst betydning for resultatene i introduksjonsprogrammet i 

deres kommune? Hvorfor?  

Hva vil du beskrive som noe dere lykkes med/er suksess? Hvorfor? 

Hvordan vil du si at kulturen i kommunen er når det gjelder å ta imot flyktninger? Vanskelig å 

få frivillige, arbeidsgivere osv. til å stille opp? 


