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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om EØS-arbeidsinnvandreres sosiale innlemmelse på Søndre 

Nordstrand i Oslo. I tiåret som fulgte etter EU-utvidelsen østover i 2004 har 

arbeidsinnvandrere, særlig fra Polen og Litauen, vært den overlegent største 

innvandringsgruppen i Norge. Med tilslutning til EU har alle EØS-borgere som har hatt lovlig 

arbeid i Norge fått automatisk opphold. På tross av denne innvandringsgruppens store 

omfang, og en økende tendens til varig bosetting, har ikke EØS-innvandrere vært omfattet av 

den statlige integreringspolitikken, slik andre innvandringsgrupper har vært. På bakgrunn av 

dette har jeg undersøkt hvordan denne gruppen innvandrere innhenter informasjon om norske 

lover og regler og hvor de lærer det norske språket. Arbeidsmarkedet har ofte blitt sett på som 

den sentrale arenaen for integrasjonen av nyankomne fra disse landene fordi forskning har 

fokusert på denne arenaen. Andre arenaer og nettverkstyper, som idrett, naboskap og 

frivillighetssektoren har i mindre grad blitt forsket på (Eriksen 2010). Jeg har derfor sett et 

behov for å undersøke den sosiale og kulturelle integrasjonen av denne gruppen på et bydels- 

og nabolagsnivå. Et gjennomgående mål med analysen er å undersøke hvilke møteplasser og 

aktiviteter informantene oppsøker i bydelen, hvem de har kontakt med, og hvordan disse 

forholdene er med på å hindre eller muliggjøre den sosiale innlemmelsen av dem i 

lokalmiljøet.  

Analysen er basert på ni dybdeintervjuer med elleve EØS-arbeidsinnvandrere, hovedsakelig 

fra Polen, alle er bosatt i bydelen Søndre Nordstrand. Nesten alle har planer om å bli boende i 

Norge resten av livet. Intervjuene ble hovedsakelig utført på norsk. Oppgavens 

hovedproblemstilling er følgende: På hvilke måter opplever EØS-arbeidsinnvandrere på 

Søndre Nordstrand å være innlemmet/ikke innlemmet i bydelen og i lokalsamfunnet?  

Oppgavens teoretiske rammeverk knytter seg særlig til Robert D. Putnams teori om sosial 

kapital og til Richard Albas begreper om bright and blurred boundaries. Disse perspektivene 

benyttes som verktøy for å forstå den sosiale innlemmelsen av informantene på Søndre 

Nordstrand. Integrasjon blir også brukt som et analytisk utgangspunkt for å besvare 

forskningsspørsmålet.  

Det første analysekapitlet er en beskrivelse av de ulike møteplassene og aktivitetene 

informantene deltar på. Mulighetene disse møteplassene gir for skapelse og opprettholdelse av 

sosial kapital drøftes og analyseres. Det andre analysekapitlet tar for seg de faktorer og 
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forhold som påvirker informantenes og lokalsamfunnets sosiale kapital. Hvilken form de 

sosiale grensene som skiller majoriteten og informantene har, vil også drøftes i dette kapitlet. 

I det tredje analysekapitlet diskuteres informantenes innlemmelse i bydelen på bakgrunn av de 

foregående analysekapitlene.  

Studien viser at arbeidsinnvandrernes følelse av tilhørighet til lokalsamfunnet først og fremst 

er knyttet til deres sammenbindende nettverk og boområdets nærhet til skog og mark. 

Oppgaven viser også til hvordan de ulike arenaene arbeidsinnvandrerne deltar på gir ulik 

følelse av tilhørighet. Mens følelsen av innlemmelse forsterkes på tur i skogen og på festivaler 

i bydelen, virker avstanden til det norske større i settinger hvor språk blir en hindring for 

sosial samhandling. Analysene viser at arbeidsinnvandrerne skiller seg fra majoriteten av 

blurry grenser, noe som kan gjøre inkluderingen av dem i lokalsamfunnet enklere, enn om 

grensene hadde vært av en bright karakter.  På den andre siden viser analysene at 

arbeidsinnvandrerne opplever å bli diskriminert og ikke være likestilt med nordmenn. Disse 

opplevelsene sammenfaller til en viss grad med følelsen av ikke å snakke godt nok norsk.  
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1 Innledning 

1.1 Tema og begrunnelse for oppgaven 

Migrasjon og innvandring er stadig på den offentlige dagsorden, både i mediene, i politikken, 

på bussen og på forelesninger i sosiologi. Den offentlige debatten knyttet til dette temaet 

dreier seg ofte om hvordan innvandrere skal tilpasse seg samfunnet som de er kommet til, og 

om hvordan samfunnet skal tilrettelegge for at innvandrere skal kunne delta på lik linje som 

majoriteten.  

I denne oppgaven ønsker jeg å se nærmere på innvandrere som er kommet til Norge grunnet 

arbeid. Nærmere bestemt arbeidsinnvandrere fra østeuropeiske EØS-land. Tidligere forskning 

på arbeidsinnvandrere i Norge har ofte sett på den økonomiske dimensjonen av integrasjon, 

med fokus på arbeidstilknytning (Friberg 2015). Vi vet derfor at arbeidsdeltakelse, blant 

innvandrere, er positivt for å bli integrert, men vi vet lite om EØS-innvandreres sosiale 

innlemmelse i lokalsamfunnene. Det er derfor et behov for å se på den sosiale og kulturelle 

dimensjonen av integrasjon. Hvem har denne gruppen innvandrere kontakt med utenfor jobb, 

lærer de seg norsk, og opplever de selv å være innlemmet i samfunnet? Denne oppgaven vil 

fokusere på hvordan lokalsamfunnet og nabolaget kan fungere som integrasjonsarena, heller 

enn arbeidslivet. 

Norges integreringspolitikk har som hensikt å legge til rette for at innvandrere lettere skal 

kunne ta del i arbeidslivet, samt i samfunnslivet. Introduksjonsloven ble iverksatt i 2003 for å 

imøtekomme disse kravene. Denne loven regulerer to ordninger; 1. opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap for voksne innvandrere og 2. introduksjonsprogram. Disse ordningene 

skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk og informere om rettigheter, plikter og sentrale 

verdier, samt styrke deltakernes økonomiske selvstendighet
 
(jf. Introduksjonsloven 2003). 

Tilgangen til disse ordningene bestemmes av årsaken for migrasjonen. Ifølge SSB (2016a) er 

arbeid, familie, flukt og utdanning de vanligste grunnene til at innvandrere kommer til Norge. 

Disse ulike årsakene aktiverer ulike sett av rettigheter og plikter. Noen kategorier av 

innvandrere faller i større grad enn andre utenfor velferdsstatens ordninger, eller befinner seg 

i gråsoner for hva de har rett på av velferdsgoder (Brochmann og Hagelund 2010: 279). 
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De institusjonelle rammene rundt den nye arbeidsinnvandringen, etter EØS-utvidelsen i 2004, 

er ulik rammene for annen type innvandring. Med tilslutning til EUs frie bevegelse av 

arbeidskraft og tjenester fikk alle, som skaffet seg arbeid i Norge, automatisk opphold. Det 

finnes verken noen regulering av innreisen eller av bosetting av arbeidsinnvandrere fra EØS-

området. Samtidig har det offentlige ingen politikk for å integrere nyankomne fra disse 

landene, i form av språkopplæring eller andre tiltak, utover arbeidsmarkedspolitikken som 

også gjelder for resten av befolkningen (Friberg 2016: 7-8). 

På grunn av EØS-avtalen har arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer som får 

opphold i Norge etter EØS/EFTA-regelverket verken rett eller plikt til å delta i norsk- eller 

samfunnskunnskapsopplæring (St.meld. nr. 18 2007-2008: 107). De er heller ikke omfattet av 

introduksjonsloven slik flyktninger og asylsøkere er (jf. Introduksjonsloven 2003). Mens 

integreringspolitikken hva angår flyktning- og asylinnvandring har gitt opphav til opphetede 

debatter om økonomisk bærekraft, kultur, identitet og religion, «så har arbeidsinnvandringen 

fra øst, til tross for at omfanget har vært langt større, ikke utløst like sterk kontrovers – i hvert 

fall ikke utover det arbeidspolitiske området» (Friberg 2016: 9).  

At det verken er noen stor politisk debatt rundt arbeidsinnvandringen, og at de ikke har noen 

statlige integreringstiltak rettet mot seg, har sammenheng med at de fleste arbeidsinnvandrere 

som kommer til Norge har et arbeidsforhold allerede fra starten av oppholdet. De forutsettes å 

klare seg selv, og til å forsørge sin familie gjennom egen inntekt. Tanken om at 

arbeidsinnvandrerne skal vende tilbake til hjemlandet sitt etter endt arbeid og opptjening av 

penger i Norge, kan også tenkes å være årsak til hvorfor arbeidsmigrasjonen har fått lite 

oppmerksomhet. Arbeidsmigranter innen EØS/EFTA-området ses på som mobile migranter, 

og er dermed ikke tenkt å skulle bli boende i det landet de reiser til. At denne mobile 

arbeidskraften skal integreres har derfor aldri vært den primære hensikten. Dette var også 

tanken da de første arbeidsinnvandrerne, de fleste fra Vest-Asia, kom på 1960-70-tallet. De 

skulle også dra tilbake, men de ble, og etter hvert kom også familiene deres (Friberg 2006: 13; 

Brochmann og Hagelund 2010: 240). Selv om de fleste av dagens arbeidsinnvandrere sier at 

de planlegger å reise hjem, er det likevel en klar tendens til at også disse ser ut til å bli. Flere 

og flere slår seg ned mer permanent. Mange rapporterer også at de har hentet, eller ønsker å 

hente, sine familier til Norge, samt at de er ganske fornøyde med tilværelsen i landet (Friberg 

og Eldring 2011; Friberg 2016). 



3 

 

Det kan videre antas at arbeidsinnvandrere fra EU-landene møter mindre problemer knyttet til 

kulturelle forskjeller og etnisk diskriminering enn det flyktninger og asylsøkere gjør (Friberg 

2006: 13), og at de derfor ikke trenger hjelp til å bli inkludert i samfunnet når de først bosetter 

seg. Likevel rapporterer denne gruppen at de både møter store utfordringer knyttet til 

rettigheter i arbeidslivet og til sosial integrering (Friberg og Tyldum 2007). Det viser seg at 

arbeidsinnvandrere er usikre på hva slags rettigheter de har. Svært få oppgir noen gang å ha 

hevet sosialtrygd eller arbeidsledighetstrygd, eller benyttet seg av barnetrygd eller 

kontantstøtte selv om de formelt har hatt rett på det (Friberg 2016: 33-34). Mange reiser også 

tilbake til opprinnelseslandet sitt ved behov for helsetjenester, enten på grunn av 

språkproblemer eller på grunn av mangel på kunnskaper om hva slags rettigheter de har krav 

på i Norge (Brochmann og Hagelund 2010: 280; Friberg og Eldring 2011: 67, 76-77). 

Uten en statlig integrasjonspolitikk rettet mot seg og med mer eller mindre dårlig tilgang på 

informasjon om hva slags rettigheter de har krav på, må arbeidsinnvandrerne klare seg selv i 

et nytt og fremmed land med en annen kultur og et ukjent språk. At flere arbeidsinnvandrere 

ser ut til å bosette seg permanent i Norge, samt at mange møter utfordringer både i 

arbeidslivet og sosialt, styrker behovet for mer forskning på hvordan, og i det hele tatt om, 

disse innlemmes i det norske samfunnet. Vil de nye arbeidsinnvandrerne klare å tilpasse seg 

det norske samfunnet på egenhånd, eller står Norge overfor en stor gruppe mennesker som 

blir stående på utsiden av det norske fellesskapet? 

Jeg ønsker å ha et stedsspesifikt blikk for oppgaven, og bydelen Søndre Nordstrand i Oslo 

kommune er valgt ut som lokalsamfunn. Oppgavens datamateriale vil bestå av intervjuer med 

arbeidsinnvandrere, de fleste fra Polen, og alle bosatte på Søndre Nordstrand.  

1.2 Problemstillinger 

Formålet med masteroppgaven er å belyse EØS-arbeidsinnvandreres sosiale integrasjon i 

Oslo. Jeg vil undersøke hvilke muligheter de har, og hvilke hindringer de kan møte på, for å 

bli innlemmet og bli en del av lokalsamfunnet de bor i. Hvordan fungerer nabolaget og 

lokalsamfunnet som inkluderingsarena? Det vil også være interessant å gjøre et skille mellom 

deres stedsforankrede nettverk og ikke-stedsforankrede nettverk. Dette vil hovedsakelig 

gjøres i lys av Putnams (2000) sosial kapital teori og Albas (2005) begreper om bright and 

blurred boundaries.  
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Oppgavens overordnede forskningsspørsmål er: 

På hvilke måter opplever EØS-arbeidsinnvandrere på Søndre Nordstrand å være 

innlemmet/ikke innlemmet i byen og i lokalsamfunnet?  

 

Jeg ønsker å knytte arbeidsinnvandrernes sosiale innlemmelse i lokalsamfunnet med den 

sosiale kapitalen de selv besitter og de sosiale grensene som er mellom dem og majoriteten. 

Dette skal gjøres ved å se på samspillet mellom individenes samfunnsdeltakelse og sosiale 

nettverk – deres sosiale kapital – og faktorer som er med å påvirke denne deltakelsen. Jeg vil 

avklare hvordan deltakelse i foreningsliv og bruk av formelle og uformelle møtepunkter, som 

Hvervenbukta, idrettslag og lekeplasser, kan være viktige arenaer for læring av språk, norsk 

kultur og lover og regler. Oppgavens forskningsspørsmål vil konkretiseres ved hjelp av 

underspørsmålene:  

Hvilke aktiviteter deltar arbeidsinnvandrerne på i lokalsamfunnet og i byen, og hvordan 

opplever de disse tilbudene? Hvilke muligheter har de ulike aktivitetene til å gi brobyggende 

og/eller sammenbindende sosial kapital for deltakerne? 

Hvilke faktorer påvirker den sosiale og frivillige deltakelsen og dannelsen av sosiale nettverk, 

og dermed inneforstått den sosiale kapitalen til EØS-arbeidsinnvandrerne? Hva hindrer og 

hva muliggjør brobyggende sosial kapital og i Albas terminologi «uklare sosiale grenser»? 

Masteroppgaven er en del av prosjektet «The Multiethnic Rural Community: Exclusion or 

inclusion of immigrants?» (MultiRur) ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Hvorfor 

Søndre Nordstrand er valgt ut som sted, vil forklares mer inngående senere i dette kapittelet. 

Det samme vil tilknytningen oppgaven har til MultiRur-prosjektet, men først litt 

bakgrunnsinformasjon.  

1.3 Bakgrunnsinformasjon  

Den største innvandringen til Norge er fra andre land i Europa, og særlig fra de landene som 

inngikk i EU etter EU-utvidelsen i 2004. For bedre å forstå EU-borgerens plass og gjøremål i 

det norske velferdssamfunnet må det først gjøres rede for Norges forhold til EU. Disse 

innvandrernes rettigheter i Norge er dels regulert av nasjonal lovgivning, og dels av de 

internasjonale avtalene Norge har tilsluttet seg. Den avtalen som har fått størst konsekvenser 
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for Norge og for EU-borgernes rettigheter i Norge, er avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS-avtalen) fra 1993 (Friberg, Elgvin og Djuve 2013: 19).  

1.3.1 EØS-avtalen  

EØS-avtalen regulerer Norges formelle forhold til EU. Formålet med avtalen er å styrke 

handelen og det økonomiske forholdet mellom EUs medlemsland og EFTA-landene Norge, 

Island og Liechtenstein. Avtalen gir de sistnevnte landene tilgang på EUs indre marked slik at 

nasjonale hindre ikke står i veien for samhandel og kontakt. Kjernen i dette felles markedet er 

reglene om de «fire friheter» som åpner for fri flyt av varer, arbeid, tjenester og kapital (NOU 

2012:2: 64). En av de viktigste sidene ved EØS-avtalen er Norges fulle integrasjon i EUs 

«felles» arbeidsmarked. Innenfor dette markedet kan borgere fra alle landene i EU/EØS og 

EFTA fritt søke arbeid i inntil seks måneder, med de samme rettigheter og tilgang til sosiale 

ytelser som Norges egne borgere (NOU 2012:2: 427, 446). Den frie bevegeligheten av 

personer innebærer altså at all forskjellsbehandling av arbeidstakere fra EU-landene og 

EFTA-landene på grunnlag av statsborgerskap skal avskaffes når det gjelder sysselsetting, 

lønn og arbeidsvilkår. Den frie retten til bevegelighet gir rett til å ta arbeid på tvers av 

landegrensene, å flytte og oppholde seg for å arbeide i samsvar med de lover og forskrifter 

som gjelder for innenlandske arbeidstagere i hvilket som helst av disse landene, og å bosette 

seg fritt etter å ha hatt arbeid (jf. EØS-loven – EØSl 1992). EØS-borgere har dermed i praksis 

krav på å bli behandlet på samme måte som norske statsborgere så lenge de har lovlig 

opphold i landet (Friberg m.fl. 2013: 19-20). Etter fem års arbeid har man i tillegg krav på 

permanent opphold, og på visse vilkår kan oppholdstillatelsen også forlenges dersom man har 

havnet på trygd, attføring eller i pensjon (NOU 2012:2: 446).  

1.3.2 EØS-arbeidsinnvandrere i Norge – Hvem er de?  

I 2004 ble svært mange østeuropeiske land, de nye EU-landene, blant annet Polen, Litauen, 

Ungarn og Latvia, medlem av EU. I 2007 fulgte Romania og Bulgaria etter. Utvidelsen av EU 

østover gjorde at innvandringen til Norge fra EU/EØS-land økte kraftig. Frem til 2004 

utgjorde arbeidsinnvandrere, særlig fra ikke-nordiske land, tallmessig en svært liten del av 

innvandringen til Norge. På 1980- og 1990-tallet var det asylsøkere, flyktninger og 

familieinnvandrere som dominerte innvandringen. I løpet av få år etter EU-utvidelsen var 

derimot polske arbeidsinnvandrere blitt den største gruppen nye innvandrere til Norge, og 
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stod for nesten 40 prosent av nettoinnvandringen i 2010 (Brochmann og Hagelund 2010: 279; 

NOU 2012:2: 346).  

To tredjedeler av innvandrerne fra Europa kommer fra Øst-Europa, hvor Polen og Litauen er 

de to landene det har kommet flest fra (SSB 2016b). I 2015 hadde 90962 personer polsk 

landbakgrunn og 35901 personer litauisk bakgrunn i Norge (IMDI 2015a). Lavt lønnsnivå og 

stor arbeidsledighet i flere EU-land, sammen med vekst i etterspørselen etter arbeidskraft i 

Norge og høy gjennomsnittslønn, gjør at mange velger å dra til Norge. De siste par årene har 

mer enn 50 000 nye arbeidsinnvandrere ankommet hvert år. Disse mobile europeiske 

arbeidstakerne er dermed blitt den største gruppen innvandrere til Norge, og utgjør mer enn 

10 prosent av den norske arbeidsstyrken (Friberg m.fl. 2013: 11).  

Polakker og litauere er også de største gruppene som har registrert familieinnvandring som 

grunnlag for opphold i Norge. Selv om innvandrere fra EU/EØS har kort botid i landet, de 

fleste under fem år, kan den økende familieinnvandringen fra disse landene tyde på at flere 

ønsker å bosette seg permanent, noe tidligere forskning på feltet også viser (Epland og 

Kirkeberg 2014; Friberg m.fl. 2013).  

Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa er betydningsfulle i det norske arbeidslivet. De tilfører det 

norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere 

sektorer. Denne type migrasjon er ofte etterspørselsdrevet, og skiller seg derfor fra annen 

migrasjon som er mer tilbudsdrevet (Friberg m.fl. 2013: 8). På den andre siden er det mange 

av de som kommer fra EU-landene i øst som befinner seg i arbeidslivets lavere sjikt, med 

begrenset sosial og økonomisk mobilitet. De er sysselsatt innen bygg- og anleggsvirksomhet 

eller innen industri og primærnæringene. De fleste er sysselsatt innen privat formidling og 

utleie av tjenester (NOU 2012:2: 348, 355). Arbeidsmarkedet for denne gruppen innvandrere 

er også sterkt kjønnsdelt. Kvinnene er gjerne sysselsatt innen helsevesenet, i 

rengjøringsbransjen, eller i barnepass, mens mennene dominerer bygge-, olje- og 

industribransjen. I kjølevannet av finanskrisen var det spesielt mannlige polske 

arbeidsinnvandrere som ble hardest rammet av arbeidsledighet, men etter 2011 har ledigheten 

blant polske kvinner vært høyere enn blant polske menn. Ledigheten har ført mange 

arbeidsinnvandrere inn i NAV-køene. Kombinasjonen av å være i sårbare posisjoner i 

arbeidslivet og manglende språkferdigheter, bidrar til denne høye arbeidsledigheten. Mange 

tar heller ikke lenger til takke med de samme (lavtlønnede og farlige) jobbene som da de kom 

(Friberg m.fl. 2013). Arbeidsledigheten har ledet mange ut i et høyt forbruk av 
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dagpengeytelser. Hos NAV er det også en bekymring for at dette kan føre til et større forbruk 

av andre permanente velferdstjenester dersom de ikke lykkes med målrettet 

kvalifiseringsarbeid overfor arbeidsinnvandrerbefolkningen (Friberg m.fl. 2013: 80).  

 

I neste delkapittel vil jeg ta for meg Søndre Nordstrand som sted og lokalsamfunn. Et lite 

utvalg av bydelens foreninger og aktiviteter vil også presenteres. 

1.4 Presentasjon av Søndre Nordstrand  

Bydelen Søndre Nordstrand ligger lengst sør i Oslo og grenser mot Oppegård og Ski. Den er 

Oslos største arealmessige bydel, og består av fire delbydeler: Holmlia, Bjørndal, Mortensrud 

og Hauketo/Prinsdal (Guttu og Schmidt 2010: 23). Bydelens topografi lager noen tydelige 

naturlige grenser og adskillelser mellom disse fire delbydelene, noe som gjør at identitet og 

lokal aktivitet i størst grad er knyttet til delbydelene, heller enn til bydelen under ett. Bydelen 

har både mye blokkbebyggelse og drabantbyer, samt rekkehus, småhus og villastrøk. Lavere 

boligkostnader enn andre bydeler i Oslo gjør, at mange, særlig barnefamilier som trenger og 

ønsker seg mye plass, velger å bosette seg der. En stor andel av bebyggelsen i bydelen er også 

tilpasset og egnet til familier (Wiggen, Dzamarija, Thorsdalen og Østby 2015: 122).  

Nærmiljøene er preget av mye natur, skog og mark med lysløyper, rideskoler, strender og 

idrettsparker. Bydelen har i overkant av 37 000 innbyggere, hvor en tredjedel er under 20 år. 

Søndre Nordstrand er også Oslos yngste bydel, med boområder fra 1980-tallet (Ruud og 

Vestby 2011: 16).  

Et annet særlig kjennetegn ved Søndre Nordstrand er den høye befolkningsandelen med 

innvandrerbakgrunn
1
. Litt over halvparten av bydelens bosatte, dvs. 19 789 personer, har 

bakgrunn fra andre land enn Norge, og sammen representerer disse 147 land. Både blant 

innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre finner vi flest med bakgrunn fra Asia og 

Afrika, men den største veksten fra 2008 til 2014 har vært blant personer med bakgrunn fra 

EØS utenfor Norden. Mens andelen asiater blant innvandrere har gått ned fra 60 til 53 

prosent, har andelen med EØS-bakgrunn hatt en økning på 128 prosent (Wiggen m.fl. 2015: 

113-114). Ifølge Oslo kommunes statistikkbank var det i 2015 3 323 personer bosatt i bydelen 

med bakgrunn fra EU/EØS-land, hvor de fleste av disse har innvandrerbakgrunn fra Polen 

(Wiggen m.fl. 2015: 114). Både det faktum at Søndre Nordstrand er en svært multikulturell 

                                                 
1
 Innvandrerbakgrunn sikter til de som både har innvandret til landet og norskfødte med innvandrerforeldre.  
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bydel, og at andelen med EU/EØS-bakgrunn vokser, gjør bydelen til et godt sted å undersøke 

EU/EØS-innvandreres sosiale integrasjon i lokalsamfunnet. Fra å være en svært liten gruppe 

har EØS-innvandrerne begynt å bli mer synlige i bydelsbildet. Hvordan er de med på å 

påvirke lokalsamfunnet og hvordan påvirkes de av bydelens demografi?  

Søndre Nordstrand er også en bydel det har skjedd mye med de siste årene grunnet Oslo Sør-

satsingen, et samarbeid mellom Oslo kommune og staten etter initiativ fra Søndre 

Nordstrands bydelsutvalg. Satsingen, som kom i gang i 2007, og som er tenkt å skulle vare ut 

2017, har som formål å løfte bydelen ved å bidra til en sterkere integrering og inkludering, 

samt bedre folkehelsen og trygge bomiljøene i bydelen (Ruud og Vestby 2011: 12-13). 

Befolkningen er blitt oppfordret til å komme med forslag til tiltak som er med på å styrke 

lokalsamfunnet. Dette er også faktorer som gjør det fruktbart å bruke nettopp Søndre 

Nordstrand som case for dette forskningsprosjektet. Har Oslo Sør-satsingen klart å fremme 

integrering og inkludering også blant bydelens arbeidsinnvandrere? Videre vil det være 

interessant å undersøke den kjennskapen innvandrerne fra EØS-land har til det bydelen tilbyr 

av aktiviteter og foreninger for å få et innblikk i deres inkludering og deltakelse i 

lokalsamfunnet. 

1.4.1 Bydelens tilbud, aktiviteter og foreninger. Et lite utvalg   

Søndre Nordstrand er en bydel med et svært rikt organisasjonsliv og et stort mangfold av 

formelle og uformelle møtesteder. Disse møtestedene og organisasjonslivet kan på ulike måter 

sies å bygge opp om hovedmålene til Oslo Sør-satsingen om styrket integrering og 

inkludering, folkehelse og bomiljø. De retter seg mot ulike grupper av mennesker i bydelen 

og kan få forskjellige merkelapper eller kategoriseres ulikt. De fleste av tiltakene i bydelen 

retter seg mot barn og unge, men bydelen har også en rekke andre tiltak som ikke er spesielt 

beregnet på denne gruppen (Ruud og Vestby 2011: 22-24). Dette kan være felles 

bydelsaktiviteter som bydelsfestivaler eller sosiale og kulturelle foreninger og stiftelser. 

Nedenfor vil jeg nevne noen medvirkningsarenaer som er etablert av, eller for 

innvandrergrupper, og som kan være av interesse for bydelens arbeidsinnvandrere. Noen av 

disse møtepunktene brukte jeg også i arbeidet med å komme i kontakt med informanter, noe 

som vil drøftes mer inngående i metodekapittelet. Enkelte av informantene oppga også selv 

noen av disse møtepunktene under intervjuet da jeg spurte om hva de likte ved bydelen og hva 

de hadde oppsøkt.  
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Den polske klubben/Hvervenbukta 

Den polske klubben er en interesseorganisasjon for alle polakker i Norge og andre som er 

opptatt av polakkenes levekår i Norge. Klubben jobber med å gjøre polsk og norsk samtid, 

historie og kultur bedre kjent både for polakker og nordmenn gjennom felles 

integreringstiltak, foredragsvirksomhet og forskning. På Søndre Nordstrand holder klubben til 

ved Galleri Stylo og arrangerer blant annet St.Hans-feiring i Hvervenbukta (Bydel Søndre 

Nordstrand 2014a).  

Søndre Nordstrand innvandrerforening (SNI) 

Foreningen er en frivilligdrevet paraplyorganisasjon, og har tilholdssted på Mortensrud. Den 

fungerer som en sosial møteplass for grupper på tvers av kulturelle og religiøse bakgrunner. 

Foreningen tilbyr kurs i norsk, engelsk, data og kosthold, og de arrangerer temakvelder, turer 

og utflukter. Særlig er SNI blitt populær blant kvinner. I tillegg samarbeider de med Radio 

Voice of Norway og har ukentlige radiosendinger på fire språk (Ruud og Vestby 2011: 43; 

Bydel Søndre Nordstrand 2014a).  

Språkkafé  

Deichmanske bibliotek har språkkaféer på flere av sine filialer, blant annet på Holmlia. 

Språkkaféen på Holmlia er et tilbud til dem som snakker litt norsk og som ønsker å bli bedre.  

Denne «kafeen» er gratis, har ingen påmelding, og det blir servert te, kaffe og småkjeks
2
.  

Råd for integrering og mangfold (RIM) 

Et politisk oppnevnt råd hvor medlemmene skal representere de største språkgruppene i 

bydelen og nomineres fra organisasjoner, lokalmiljø og fra politiske partier. Rim skal være 

rådgivende for bydelsutvalget i saker som angår bydelens mangfold og har som mål å styrke 

beboernes, særlig de med minoritetsbakgrunn, deltakelse i lokalmiljøet (Bydel Søndre 

Nordstrand 2014a).  

 

 

                                                 
2
 For mer informasjon, se https://www.deichman.no/filial/holmlia 

https://www.deichman.no/filial/holmlia
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Vær stolt-festivalen 

Festivalen er årlig og arrangeres to dager på forsommeren ved Lusetjern på Holmlia, men er 

en felles arena for alle delbydelene. I 2009 var det anslått at festivalen hadde 15 000 

besøkende og 200 frivillige. Vær stolt-festivalen knytter sammen mennesker fra forskjellige 

kulturer og med ulik etnisk bakgrunn og omfatter alt fra mat fra ulike land til konserter innen 

ulike genre og forskjellige type opptredener (Ruud og Vestby 2011: 45).  

1.5 MultiRur 

Masteroppgaven er en del av prosjektet «The Multiethnic Rural Community: Exclusion or 

inclusion of immigrants?» ved NIBR
3
. Prosjektet ønsker blant annet å undersøke hvordan 

innvandring påvirker distrikts-Norge og hva som kjennetegner «det sosiale limet» i 

multietniske rurale lokalsamfunn. Målet med MultiRur-prosjektet er å få økt kunnskap om 

migrasjonsmønstre og inkludering/ekskludering i rurale lokalsamfunn som blir mer 

multietniske. Prosjektet gjøres på oppdrag fra Norges forskningsråd fra 2012-2017, og 

prosjektleder er Susanne Søholt. Selv om hovedfokuset for MultiRur er distrikts-Norge har 

prosjektet også interesse for Søndre Nordstrand i Oslo. Poenget er at erfaringene fra 

distriktskommunene skal sammenlignes med det mer urbane Søndre Nordstrand. Selv om min 

masteroppgave er knyttet til dette prosjektet har jeg likevel stått ganske fritt i utvelgelsen av 

tema og forskningsspørsmål. 

1.6 Oppgavens struktur 

I kapittel 2 tar jeg for meg teori og tidligere forskning på feltet. Jeg starter kapitlet med noen 

begrepsavklaringer, før jeg tar for meg oppgavens hovedteorier om sosial kapital og 

stratifisering. Kapittelet avsluttes med tidligere forskning om østeuropeiske innvandrere i 

Norge.  

I kapittel 3 redegjør jeg for oppgavens metode, hvilke avgrensninger som er gjort, utvelgelse 

av informanter og forskningsetiske bemerkninger. 

                                                 
3
 For mer informasjon om prosjektet, se http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NIBR/Prosjekter/Prosjekter-norsk/The-multiethnic-rural-community-Exclusion-or-
inclusion-of-immigrants  

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Prosjekter/Prosjekter-norsk/The-multiethnic-rural-community-Exclusion-or-inclusion-of-immigrants
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Prosjekter/Prosjekter-norsk/The-multiethnic-rural-community-Exclusion-or-inclusion-of-immigrants
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Prosjekter/Prosjekter-norsk/The-multiethnic-rural-community-Exclusion-or-inclusion-of-immigrants
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Kapittel 4 er oppgavens første analysekapittel. Her presenteres empirien om 

arbeidsinnvandrernes deltakelse på Søndre Nordstrand, og de ulike møteplassene og 

aktivitetene drøftes opp mot mulighetene de gir for sosial kapital.  

Kapittel 5 er det andre analysekapitlet. Her drøftes forhold ved informantene og Søndre 

Nordstrand som kan være betydningsfulle for informantenes sosiale kapital og muligheter for 

innlemmelse i lokalsamfunnet. Forhold som påvirker de sosiale grensene mellom 

arbeidsinnvandrerne og majoriteten, vil også drøftes.  

I kapittel 6 redegjøres det for den siste delen av analysen. Her besvares 

hovedproblemstillingen på grunnlag av drøftelsene gjort i kapittel 4 og 5.  

Kapittel 7 er et oppsummerende kapittel hvor konklusjoner trekkes og oppgavens funn 

oppsummeres. 
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2 Teori og tidligere forskning 

I dette kapitlet vil jeg presentere teoretiske perspektiver og tidligere studier som handler om 

integrasjon, samfunnsdeltakelse og de nye EØS-arbeidsinnvandrerne. Med utgangspunkt i 

integrasjonsbegrepet og teorier som omhandler sosial kapital og sosiale grenser, vil jeg se 

arbeidsinnvandrerne på Søndre Nordstrand som en gruppe som faller mellom to stoler. De er 

både innvandrere som på best mulig måte skal innlemmes i samfunnet, samtidig som at de 

verken har rett eller plikt på offentlige tiltak som muliggjør denne innlemmelsen.  

2.1 Begrepsavklaringer   

For å forstå hva som menes med arbeidsinnvandrere og integrasjonspolitikk må først 

begrepene innvandring og integrasjon defineres. Dette er begreper som de fleste av oss 

kjenner til, men som likevel kan være vanskelig å definere. Hvordan man skal betegne 

kategorier av mennesker innen migrasjonsfeltet kan ofte være uklart. Integrasjonsbegrepet er 

likeså uklart, og kan ha flere betydninger.  

Spørsmål som «hvilke forskjeller er det mellom ulike innvandringsgrupper?» og «hva vil det 

si å være integrert i Norge?» vil være viktig å få svar på, for å kunne si noe om de hindringer 

og muligheter EØS-innvandrerne møter på i det norske samfunnet. 

2.1.1 Innvandrer og arbeidsinnvandrer 

Statistisk sentralbyrå skiller mellom innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 

(Andreassen, Dzamarija og Slaastad 2013: 12). En slik gruppering er nyttig for å skille 

mellom de som er født i utlandet og som faktisk har innvandret til Norge, og mellom de som 

er etterkommere av innvandrere, men er selv født i Norge. SSB gjør også et skille mellom 

innvandrere i henhold til hvor de kommer fra. Fra å snakke om «vestlige-» og «ikke-vestlige» 

innvandrere, grupperes nå innvandrere etter verdensdelene «EU/EØS, USA, Canada, 

Australia og New Zealand» og «Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og 

New Zealand, og Europa utenom EU/EØS» (Hagelund og Loga 2009: 9). Den gruppen 

innvandrere som oppgaven vil handle om, er de SSB kaller innvandrere, altså utenlands fødte 

med utenlands fødte foreldre, og som er fra verdensdelgruppen «EU/EØS, USA, Canada, 
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Australia og New Zealand». Jeg vil videre kun konsentrere meg om EU/EØS-innvandrerne 

fra de nye EU-landene i Øst-Europa. 

 

Hele 43 prosent av alle ikke-nordiske statsborgere svarer arbeid som årsak for å komme til 

landet, og den største innvandringsgruppen til Norge kommer fra Europa (SSB 2016b). De 

fleste som innvandrer til Norge er altså arbeidsinnvandrere fra Europa, og i 2014 var det 21 

400 personer som registrerte seg som dette. 

 

Ifølge
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet må utlendinger som skal jobbe i Norge, enten 

være statsborger i et EU/EØS-land eller ha oppholdstillatelse (IMDI 2015b).  

Statsborgere fra EU/EØS-land har rett til å arbeide og bo i Norge så lenge de har en jobb, men 

må registrere seg hos politiet hvis de skal bo i Norge i mer enn tre måneder. Etter minst 5 år i 

Norge kan arbeidsinnvandrere fra EU/EØS-land søke om varig oppholdsrett. Da trenger de 

ikke å dokumentere språkkunnskaper, i motsetning til arbeidsinnvandrere fra land utenfor 

EU/EØS. 

2.1.2 Integrasjon 

Det kan være nyttig å rydde i integrasjonsbegrepet for å kunne svare på spørsmålet om hva 

integrasjon er. Ordet integrere kommer fra latin og betyr «å gjøre hel». Ser vi på den direkte 

oversettelsen fra det latinske ordet kan vi tolke integrering som å gjøre ulike deler til en helhet 

eller enhet. Når noe eller noen står utenfor skal de innlemmes i helheten (Døving 2009: 8). 

Ordet integrering kan videre både være en tilstand og en prosess i retning av denne tilstanden. 

Er integrering en tilstand der mennesker med minoritetsbakgrunn er jevnbyrdige flertallet i 

samfunnet, samtidig som at de tar vare på store deler av egen kultur og religiøse særtrekk, 

eller er integrering veien fram til denne tilstanden (Kjeldstadli 2008: 107; Hagelund og Loga 

2009: 16)? Integrasjon som prosess kan ses på som læring av, og tilpassing til samfunnets 

verdigrunnlag, de prosesser som knytter enkeltmennesket til samfunnet, og som skaper 

tilhørighet og lojalitet (Brochmann 2010: 450). Integrasjon som en tilstand kan bestemmes 

etter noen objektive kriterier. «Integrering blir da altså dels sett på som et spørsmål om likhet 

i fordeling av goder, dels som et spørsmål om deltaking på felles arenaer.» (Kjeldstadli 2008: 

109).  
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Integrering kan på den andre siden handle om en tankemessig eller kognitiv mestring. Her kan 

vi blant annet snakke om en indre, eller subjektiv integrering, som handler om å mestre koder 

på ulike arenaer. I denne sammenheng er det den indre følelsesmessige identifikasjonen med 

samfunnet som er det viktigste ved integrering, men å måle følelser presist er vanskelig. 

Likevel, utestengning fra sosiale goder og politisk praksis kan nettopp føre til en slik 

følelsesmessig og mental avstand til samfunnet (Kjeldstadli 2008: 109). Av denne grunn 

synes jeg det vil være interessant å se videre på om respondentene mine føler seg, eller 

oppfatter seg selv som, inkludert i samfunnet.   

Ulike dimensjoner av integrasjon 

Integrasjon er, som behandlet i avsnittet over, ikke en entydig betegnelse. Ofte skilles det 

mellom ulike dimensjoner, eller sfærer av integrasjon som har betydning for minoritets- og 

integreringspolitikken. Denne inndelingen varierer i forskningslitteraturen på feltet. Jeg har 

valgt å se nærmere på en inndeling med fire dimensjoner av integrasjon; økonomisk, sosial, 

kulturell og politisk integrasjon. Denne inndelingen er basert på Han Entzingers (2003) 

tredeling, hvor den sosiale og økonomiske dimensjonen er samlet. Jeg ser det som nyttig å 

skille den økonomiske og sosiale dimensjonen for å gjøre et tydeligere skille mellom 

integrasjon gjennom arbeidsdeltakelse, og integrasjon målt i nettverk, tilgang til ulike sosiale 

relasjoner, mestring av sosiale koder, samt deltakelse i etablerte institusjoner og 

organisasjoner. Den politiske dimensjonen måles i samfunnsindividenes valgdeltakelse og 

identifikasjon med det politiske samfunnet, mens den kulturelle dimensjonen dreier seg både 

om etableringen av og deltakelse i etniske og kulturelle organisasjoner, samt deltakelse og 

kjennskap til mottakerlandets kultur (Entzinger 2003: 72-80).  

Thomas Hylland Eriksen (2010: 73) forklarer skillet mellom den sosiale og kulturelle 

dimensjonen nærmere. Kulturell integrasjon er den kulturelle mening individene i et samfunn 

har felles, altså at de forstår verden noenlunde på samme måte og dessuten forstår hverandre i 

større eller mindre grad. Eksempler kan være lik humorforståelse, eller behandling av eldre. 

«Sosial integrasjon, derimot, handler om personers relasjonelle tilhørighet, operative nettverk 

og sosiale kapital.» (Eriksen 2010: 70). Altså den sosiale samhandlingen mennesker i et 

samfunn har til hverandre – hvem man omgås og hvor ofte. 

En person kan være integrert innenfor noen av de ulike integreringsarenaene, uten å være det 

på andre (Kjeldstadli 2008: 107). En innvandrer kan for eksempel skåre høyt på den 
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økonomiske dimensjonen, ved at han eller hun er i fast jobb, men samtidig oppleve en avstand 

til den norske kulturen, og dermed skåre lavt på den kulturelle dimensjonen. Dette viser også 

viktigheten av både å undersøke innvandreres opplevelse av å være integrert, samt ulike mer 

objektive forhold, som samfunnsdeltakelse og arbeidstilknytning. Et annet viktig poeng er at 

kulturell integrasjon ikke nødvendigvis ledsages av sosial integrasjon, og man kan derfor 

være sosialt, men ikke kulturelt integrert, og vice versa (Eriksen 2010: 75).  

Tidlige innvandringspolitikk hadde en multikulturialistisk tilnærming til innvandring, der 

hovedfokuset var å tilrettelegge for at innvandrere skulle få bevare sin kulturelle identitet. I 

dag er politikken på dette området, ifølge Entzinger, mer opptatt av at alle skal integreres i de 

konvensjonelle institusjonene. Den nye tilnærmingen legger vekt på at hele samfunnet, ikke 

bare innvandrere, skal være objekt for integrasjonspolitikken. Likhetstrekk mellom 

majoriteten og minoritetene har i større grad blitt vektlagt, fremfor kulturelle særegenheter og 

forskjeller (Entzinger 2003: 81). Et slikt perspektiv på integrasjon dreier seg ikke bare om å 

sørge for like muligheter og bevilge kulturelle rettigheter. Det krever også en viss grad av 

deltakelse fra alle samfunnsmedlemmene uansett opphav. Samtidig krever det forpliktelse til, 

og identifikasjon med, det samfunnet en lever i (Entzinger 2003: 82). Nedenfor vil jeg se på 

hvordan den norske integreringspolitikken forholder seg til dette perspektivet, og de ulike 

integrasjonsdimensjonene. Arbeidsinnvandreres posisjon på de ulike arenaene vil bli 

analysert.  

Mål for integrering i Norge 

Den norske regjeringens fremste mål i integreringspolitikken er at alle som bor i Norge skal 

kunne bruke ressursene sine og bidra til felleskapet
4
. Dette innebærer at lovlig etablerte 

innvandrere skal ha like rettigheter, muligheter og plikter som resten av befolkningen. 

Regjeringen jobber med politikk og tiltak som skal imøtekomme dette, samtidig som de 

legger ansvaret om å benytte seg av disse mulighetene til den enkelte selv. 

Integreringspolitikken er styrt gjennom ordningen Mål for integrering (Barne- likestillings- 

og inkluderingsdepartementet 2015), som både er en statistikkoversikt over innvandrere i 

arbeid og utdanning, deres levekår og deltakelse i samfunnslivet, og et indikatorverktøy for å 

samordne alt som går innenfor denne politikken. Statistikken, som årlig publiseres i 

statsbudsjettet, har som hensikt å synliggjøre forskjeller og likheter mellom innvandrere og 

                                                 
4
For mer informasjon se: https://www.regjeringen.no/no/tema/asylsituasjonen/integrering/id2343461/  

https://www.regjeringen.no/no/tema/asylsituasjonen/integrering/id2343461/
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majoritetsbefolkningen, og skal være et hjelpegrunnlag for departementer og offentlige etater 

slik at de kan utvikle målrettet politikk og tiltak for å minske uønskede skjevheter (Justis- og 

beredskapsdepartementet 2016a). 

 

Statistikken viser at EØS-innvandrere skårer høyt på arbeid og sysselsetting, noe som kanskje 

ikke er så rart når tilgang på arbeid for mange av disse er selve årsaken for migrasjonen. 

Ifølge regjeringen er deltakelse i arbeidslivet selve nøkkelen til integrering. Av nettopp denne 

grunn kan det antas at arbeidsinnvandrere fra disse landene har størst mulighet til å bli 

integrert. Likevel var 8,3 prosent registrerte helt arbeidsledige fra Øst-Europa i 2014, bare 

innvandrere fra afrikanske land hadde en høyere prosentandel arbeidsledige. I tillegg var 

østeuropeere den gruppen med sterkest vekst i prosentandel registrerte helt arbeidsledige i 

2014 (Prop. 1 S 2014-2015: 193). Dette viser hvor sårbar denne gruppen er i det norske 

arbeidsmarkedet. Dette er en sårbarhet som samtidig setter dem i en vanskelig situasjon når 

det kommer til integrering. For i det de mister sitt arbeid, mister de også selve grunnlaget for 

muligheten til å bli integrert. Uten statlige integreringstilbud står denne ellers 

innvandringsprivilegerte gruppen i en krevende integreringsposisjon.  

Arbeidsinnvandreren og den sosiale dimensjonen av integrasjon 

For en innvandrer som er kommet til et nytt land på grunn av arbeid vil det ofte antas at den 

økonomiske sfæren, med arbeidsmarkedet, vil være den viktigste integreringsarenaen. Men 

som vi har sett i avsnittet over, så rammer arbeidsledighet også arbeidsinnvandrere. I og med 

at arbeidstilknytningen er svakere enn for etniske nordmenn må nøkkelen til inkludering for 

denne innvandringsgruppen også finnes andre steder, og skje på andre arenaer, enn på jobb. 

Nabolag og lokalsamfunn kan være eksempler på andre arenaer hvor denne inkluderingen kan 

foregå.  

Marko Valenta (2008: 355) vektlegger betydningen av sosiale relasjoner og kontakt med 

nordmenn for innvandreres etablering og innlemmelse i det norske samfunnet. Innlemmelse 

betyr å være del av, eller spille en rolle i, et større samfunn eller stat. Ordets motsats vil være 

passivitet og å holde seg for seg selv. Hoge og Foley (2007: 26) skiller mellom to typer av 

innlemmelse: social- and civic incorporation. Oversatt til norsk: sosial- og 

sivilsamfunnsinnlemmelse. Med sosial innlemmelse menes i hvor stor grad innvandrere har 

kontakt med de som er utenfor ens nærmeste familie og etniske eller religiøse sirkel. Deres 
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muligheter for økonomisk fremgang og sjanser for mobilitet, for eksempel innen 

skolesystemet eller arbeidsmarkedet. Sivilsamfunnsinnlemmelse defineres her som den 

graden innvandrere, og de organisasjonene de er medlemmer av, er aktive i nabolag- og 

samfunnsinnsatser, deres interesse for sivilsamfunnssaker og deltakelse i politiske prosesser. 

Eksempler kan være deltakelse i FAU, idrettslag, ideelle organisasjoner og borettslagsstyrer. 

De to typene av innlemmelse henger sammen i den forstand at sosial innlemmelse kan bane 

vei for en større sivilsamfunnsinnlemmelse, og sivilsamfunnsinnlemmelse kan gi mer av den 

sosiale innlemmelsen (Hoge og Foley 2007: 27).  

Tanken er at gjennom å delta i ulike organisasjoner og foreninger i sivilsamfunnet vil det ha 

en positiv effekt på den sosiale innlemmelsen. Gjennom bekjentskaper og nettverk med 

nordmenn kan innvandrere lære seg språket, de kulturelle kodene, samt innhente informasjon 

om arbeidsliv og velferdstilbud. For denne kontakten fungerer det frivillige foreningsliv og 

organisasjoner som en viktig sosialiseringsarena. Deltakelse i organisasjonslivet fører med 

seg en læring av demokratiske prosesser og verdier i praksis. Organisasjonslivets 

inkluderende funksjon ses her som trygge ankerfester for individene, som motvekter til 

marginalisering og sosial isolasjon (Hagelund og Loga 2009:15).   

Nært knyttet til de to inkorporeringsbegrepene finner vi begrepet om sosial kapital, et begrep 

som er velkjent innen sosiologiens ulike teoritradisjoner, og som ofte er blitt brukt i studier av 

innlemmelsen og den politiske mobiliseringen av etniske minoritetsgrupper (Furseth 2008: 

149). I denne oppgaven er det først og fremst Robert D. Putnams versjon av begrepet jeg vil 

benytte meg av. Dette fordi hans versjon av sosial kapitalbegrepet i stor grad legger vekt på 

hvordan deltakelse i lokalsamfunnet fremmer den sosiale kapitalen og dermed også beboernes 

sosiale innlemmelse.  

2.2 Sosial kapital teori 

Indikatorer på sosial kapital er tillit, sosiale normer og deres håndheving, sosiale nettverk 

preget av gjensidighet og engasjement for fellesskapets beste (Norges Forskningsråd 2005). 

Putnam (2007: 137) definerer sosial kapital som sosiale nettverk og deres assosierte normer 

om gjensidighet og tillit. Det er de ressurser vi trekker på når vi bruker våre sosiale kontakter. 

Ideen er at ved å bruke ens nettverk vil en nå posisjoner og ressurser som en ellers ikke ville 

hatt adgang til. Disse sosiale nettverkene har altså en verdi i seg selv. En verdi som først og 
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fremst gjelder for dem som befinner seg i nettverkene. For eksempel er arbeidsmarkedet, som 

forskningslitteraturen flere ganger har vist til, gjennomsyret av sosiale nettverk. Det er like 

stor sannsynlighet for å få en jobb grunnet hvem en kjenner som hva en kan (Putnam 2007: 

137). Ens sosiale nettverk kan derfor sies å påvirke ens jobbsjanser og lønn, men de kan også 

føre med seg flere andre positive følger for den enkelte. Forskning har vist at mennesker med 

nære venner, sterke bånd til familie og lokalsamfunn, har mindre sannsynlighet for å dø av 

ulike årsaker sammenlignet med mennesker som er sosialt isolert – med lav grad av sosial 

kapital (Putnam 2000: 327).  

Videre har de sosiale nettverkene også implikasjoner for eventuelle «tilskuere». Dette betyr 

for eksempel at en vil ha flere fordeler av å bo i et nabolag med høy sosial kapital framfor et 

med lav, selv om man ikke nødvendigvis selv er delaktig i nettverkene. De sosiale nettverkene 

ses her på som en ressurs ved lokalsamfunnet og ikke bare til enkeltindividene. En ressurs 

som gjør det mulig med en mer effektiv lokal koordinering, som igjen fører til lavere 

kriminalitet, skaper bedre helse for innbyggerne og bedrer den økonomiske veksten i 

nabolaget (Bottero 2005: 181).  

Putnam ser dermed sosial kapital både som noe relasjonelt, som en kollektiv gode, ved at 

individene sammen skaper nettverk av ressurser, og som et individuelt fenomen, som en 

mobil ressurs et individ kan ta med seg og nyttiggjøre seg av i nye relasjoner (Putnam 2000: 

20). Han beveger seg fra et mikro- til et makronivå. Verdien som ligger i de sosiale normene 

om pålitelighet, tillit, forpliktelser og gjensidighet hjelper oss å koordinere felles aktiviteter 

(Bottero 2005: 181). På denne måten tenker han seg at sosial kapital dannes som en utilsiktet 

følge av enkeltpersoners investering av tid, krefter og oppmerksomhet i samfunnet. Jo mer 

folk er engasjert i nettverk som omfatter nabolaget, jo mer sannsynlig er det for at 

medlemmene av samfunnet vil samarbeide for felles goder. En økning blant ulike menneskers 

frivillige deltakelse vil lede dem til å overskride forskjeller og heller få dem til å møtes over 

felles interesser og prosjekter (Cheong, Edwards, Goulbourne, Solomos 2007: 29-30). 

Slik knytter Putnam forskjeller i sosial kapital til deltakelse i organisasjonslivet og til 

demokratiet. De sosiale nettverkene som dannes gjennom deltakelse i organisasjoner er av 

avgjørende betydning for graden av tillit, stemming ved valg og medborgerlig deltakelse, som 

igjen vil ha effekt for et levedyktig demokrati (Hagelund og Loga 2009: 15).  
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I Bowling Alone ser Putnam på hvordan amerikanske lokalsamfunn er på vei mot kollaps fordi 

den sosiale kapitalen forvitres. Han trekker fram ulike årsaker til dette. Generasjonsskifter, 

tidsklemma, nye sosiale medier og TV-titting, og forstads- og drabantbybosetting som skaper 

lange reiseveier trekkes alle frem som faktorer på nedgangen (Putnam 2000).   

2.2.1 Bridging og bonding sosial kapital  

Putnam viser til at det finnes flere former for sosial kapital som alle har ulike konsekvenser og 

som det kan være konstruktivt å skille mellom. Særlig viktig er skillet mellom bridging- og 

bonding (Putnam 2000: 22).  

Bridging, eller brobyggende sosial kapital, er de bånd en har til mennesker som er ulik en selv 

på noen viktige sosial demografiske punkter, som etnisitet, religion, yrke, alder og kjønn. 

Disse nettverkene er åpne og utadrettede. De bringer mennesker med forskjellige bakgrunner, 

fra forskjellige samfunn og institusjoner sammen, og utruster dem med ressurser og 

muligheter de kanskje ikke ville hatt innen rammene av deres egne lukkede miljøer. For disse 

nettverkene er normer om respekt og gjensidighet mellom individene det viktigste. 

Brobyggende sosial kapital minner dermed litt om Mark Granovetters begrep om svake bånd. 

Svake bånd er de relasjoner en har til individer som er ulike en selv og som befinner seg i 

andre sosiale kretser (Hagelund og Loga 2009: 18). Disse relasjonene kan være mer nyttige 

for å komme seg «opp og frem» enn de sterkere relasjonene en har til individer som likner 

mer på en selv, og som en omgås hyppigere. Derav har vi utrykket styrken i de svake bånd.   

Bonding, eller sammenbindende sosial kapital, er de relasjoner en har til mennesker som er lik 

en selv, altså med dem en oppfatter en deler en felles sosial identitet med. Disse nettverkene 

karakteriseres som lukkede eller innadvendte og kjennetegnes av homogene grupper, hvor 

medlemmene kjenner hverandre godt og hvor tillit og gjensidighet er viktige normer. 

Individene utrustes videre kun med de ressurser og materielle og sosiale goder gruppen 

innehar (Hoge og Foley 2007: 31). Bonding sosial kapital knytter dermed oss i inn-gruppen 

sterkere sammen, ofte i motsetning til de andre i ut-gruppen. Etnisk baserte foreninger er et 

eksempel på denne typen sosial kapital. Mens sammenbindende sosiale nettverk fører til en 

sterkere inn-gruppe mentalitet, bidrar brobyggende sosiale nettverk til samhandling mellom 

ulike grupperinger. Derfor regnes brobyggende sosiale nettverk for å være de mest verdifulle 

for den sosiale kohesjonen i samfunnet. Vi kan se dette i sammenheng med en generell frykt 
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for at etniske minoritetsgruppers tette bånd skal gå på bekostningen av deres integrering i 

storsamfunnet.  

Woolcock har utvidet Putnams typologi og kommet med en tredje form for sosial kapital, som 

bringer staten inn på banen. Han kaller denne formen for linking social capital, som består av 

vertikale relasjoner mellom individ og stat. Denne sosiale forbindelsen hjelper individet til å 

få tilgang på ressurser fra samfunnets formelle institusjoner, som rettsvesenet, helsetjenester 

og forvaltere av ulike velferdsordninger. Begrepet peker på behovet for et offentlig 

engasjement, og ikke så mye på frivillige organisasjoner slik Putnam viser til i sin forståelse 

av sosial kapital. Det offentlige engasjementet sikrer folk tilgang på ressurser som kan hjelpe 

dem å spille en aktiv rolle i sivilsamfunnet. Når det gjelder innvandring antyder denne formen 

for sosial kapital behovet for en statlig innblanding i iverksettelsen av tiltak for å gi nye 

innvandrere samfunnsborgerskap. For en innvandrer vil disse vertikale relasjonene hjelpe dem 

i å få tilgang på formelle ressurser og gi tilgang på rettigheter de har krav på (Hagelund og 

Loga 2009; Woolcock 1998). 

 

Sosial kapital kan både ha positive og negative effekter, eller som Putnam (2000 350-363) 

formulerte det «the dark side of social capital». Brobyggende og bindende sosial kapital har 

ulike fordeler ved seg og er nyttig til forskjellige ting. Sterke bånd med nære venner kan være 

godt å ha når en er syk, mens svake bånd med distanserte bekjentskaper i større grad vil være 

nyttig i søken etter en ny jobb (Putnam 2000: 363). Sammenbindende sosial kapital kan på 

den negative siden føre med seg motstand mot ut-grupper. Av denne grunn kan det forventes 

å oppstå flere eksterne negative effekter av denne typen sosial kapital.  

På den ene siden kan det argumenteres for at sosiale bånd er mer verdifulle jo mer varierende 

og spredt disse båndene er, altså jo mer bridging sosial kapital man har. Innen en slik 

tilnærming vil individer som har bånd til mennesker fra blant annet ulike sosiokulturelle lag 

og etniske grupper nyte flere muligheter enn dem som kun har sosiale bånd til de en deler en 

sosial identitet med. I lyset av en integrasjons politisk kontekst vil brobyggende sosial kapital 

mellom innvandringsgrupper ses på som en positiv ressurs, mens sammenbindende sosial 

kapital vil ses på som mindre ønskelig (Cheong, m.fl. 2007: 30). På den andre siden innen 

sosial kapital-forskningsfeltet hevdes det at jo sterkere og tettere båndene er mellom 

medlemmene av innvandrermiljøer, jo større er sjansen for at de motstår og avviser 
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majoritetssamfunnets mindre gode verdier. For noen kan dette for eksempel være avvisningen 

av en drikkekultur (Hoge og Foley 2007: 31).  

 

Det er likevel viktig å huske på at forholdet mellom bridging og bonding ikke er et enten-

eller-forhold. Dette vil si at en gruppe, eller et individ ikke trenger kun å ha brobyggende 

sosial kapital eller sammenbindende sosial kapital. En kan både ha høy grad av brobyggende 

kapital og samtidig ha høy grad av sammenbindende kapital. For eksempel kan det i en 

kristen menighet både bygges bro mellom individer med ulik sosioøkonomisk bakgrunn, og 

knyttes sterke bånd mellom individer med samme religion eller etnisitet. Det vil derfor være 

mer nyttig å snakke om ulike former for sosial kapital med en mer-eller-mindre dimensjon 

(Putnam 2000: 23). Sosial kapital på ulike nivåer er likevel ofte gjensidig forsterkende, som 

vil si at de som i størst grad er med nære venner og familie også ofte er de som er mest aktive 

i lokalsamfunnene der bor (Putnam 2000: 362).  

 

I hvilken grad innvandrere er i nettverk som fremmer bonding og/eller bridging kan ha 

betydning for deres sosiale innlemmelse i majoritetssamfunnet. Det vil derfor være relevant å 

se på om arbeidsinnvandrerne fra de østeuropeiske EU-landene i størst grad orienterer seg 

utad mot majoritetssamfunnet, eller om de vender seg innover og mot sine egne. Hvis det er 

slik at lokalsamfunnet fungerer som inkluderingsarena for å sosialiseres inn i bestemte norske 

verdisett, kan arbeidsinnvandrernes mengde og type sosiale kapital ha konsekvenser for deres 

sosiale innlemmelse i lokalsamfunnet. Det kan tenkes at for en innvandrer vil det ha størst 

positiv effekt å ha mest av bridging sosial kapital hvis målet er å være integrert i 

majoritetssamfunnet. Hvis dette er tilfellet, vil det være interessant å kartlegge om deltakelse i 

homogene sammenbindende nettverk, med for eksempel kun en bestemt etnisk eller religiøs 

minoritet, også kan fungere som integrasjonsarena. For å få en lettere oversikt over hvordan 

arbeidsinnvandrernes sosiale kapital kan innvirke på deres sosiale innlemmelse på Søndre 

Nordstrand har jeg laget en skjematisk modell for å belyse denne sammenhengen 

Informantenes grad og sammensetting av sosial kapital blir her en forklaring på den sosiale 

innlemmelsen:  
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Modellen belyser hvordan både bonding og bridging sosial kapital kan spille inn på den 

sosiale innlemmelsen av arbeidsinnvandrerne.  

2.2.2 Sosial kapital i forstedssamfunn med etnisk mangfold  

I Bowling Alone hevder Putnam (2000) at forsteder med stor grad av sprawl, eller på norsk: 

byspredning, er svært ødeleggende for brobyggende sosial kapital. Dette er fordi slike 

forsteder ofte er assosiert med høy grad av segregering og sosial homogenitet, noe som gjør at 

deltakelse i og dannelse av sosiale nettverk som overskrider klasse og etniske skillelinjer blir 

vanskelig. I tillegg ser homogenitet ut til å redusere insentivene for å engasjere seg i 

sivilsamfunnet. Putnam (2000: 214) hevder videre at byspredning og lang reisevei mellom 

hjem, butikker og jobb er negativt for det lokale sosiale samholdet fordi denne separasjonen 

bidrar til å ødelegge avgrensningen av lokalsamfunnet som sosial arena (Røe 2009: 50-51). 

Om dette i like stor grad gjelder for en norsk kontekst vil vise seg senere i denne oppgaven.  

På den andre siden er Putnam også skeptisk til etniske mangfoldige samfunn og deres 

påvirkning på sosial kapital. I en artikkel fra 2007 om sammenhengen mellom innvandring, 

segregering, mangfold og sosial kapital finner Putnam at det er en rekke spenninger mellom 

ulike typer lokalsamfunn, deres ulike oppbygning og bruk av sosial kapital (Putnam 2007). I 

artikkelen skilles det mellom amerikanske lokalsamfunn med et bredt etnisk mangfold og 

homogene lokalsamfunn, altså samfunn med liten grad av forskjellige etniske grupper. 

Ifølge Putnam er toleranse for etniske forskjeller en nøkkelfaktor for at et samfunn skal kunne 

ha en vellykket integrering. På lang sikt vil innvandring og mangfold få viktige kulturelle, 

økonomiske og utviklingsmessige fordeler, fordi kontakt mellom ulike etniske grupper vil gi 

Sosial kapital 

Bridging 

Bonding 

Innlemmelse i 

lokalsamfunnet 
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tillit til og respekt for hverandres forskjeller
5
. Derimot, hevder Putnam, vil etniske forskjeller 

mellom grupper på kort sikt være negativt for tilliten mellom mennesker og dermed hemme 

sosial kapital og sosial solidaritet (Putnam 2007: 138; Furseth 2008: 153). Putnam finner at i 

mangfoldige fragmenterte samfunn vil mennesker ikke bare ha mistillit til dem en er 

forskjellig fra, men også til dem en er lik. Forskjeller ser derfor ikke ut til å vekke et slags 

inn-gruppe/ut-gruppe skille, men heller føre til anomi og sosial isolasjon
6
. Med anomi menes 

en samfunnsmessig tilstand der samhold og orden er blitt svekket, spesielt når det gjelder 

normer og verdier. Putnam bruker bildet om at «folk vil trekke seg tilbake inn i skallet sitt, 

som en skilpadde» (Putnam 2007: 149). Med dette mener han at samfunnsmedlemmene vil 

flykte fra det kollektive livet og dermed ende opp med å holde seg mer for seg selv. Den 

sosiale kapitalen vil være nesten ikke-eksisterende. Slike lokalsamfunn vil også skille seg fra 

mer homogene samfunn på andre områder enn deres etniske sammensetting. Mangfoldige 

samfunn ser ut til å være større, mer mobile, mindre egalitære og ha mer kriminalitet enn 

homogene samfunn. Individene i disse samfunnene vil i tråd med dette ha større sannsynlighet 

for å være fattige, ha lav utdannelse, snakke dårligere majoritetsspråket og leie i stedet for å 

eie boligen de bor i (Putnam 2007: 151).  

Innvandring og mangfold utgjør dermed også noen økonomiske utfordringer for sosial kapital 

og solidaritet. Løsningen på disse utfordringene er, ifølge Putnam, å skape en følelse av et 

nytt «vi», en rekonstruksjon av det etniske mangfoldet som ikke visker ut de etniske 

spesifikasjonene, men som skaper nye mer omfattende identiteter og nye former for sosial 

solidaritet (Putnam 2007: 164). Kun slik vil de negative effektene av forskjeller dempes og 

folk vil trå ut av skallet sitt. Så lenge ikke forskjellene og fragmenteringen overkommes, vil 

ikke mangfoldige samfunn lykkes i å oppnå tillit mellom samfunnsmedlemmene. For å oppnå 

dette krever det av innvandringspolitikken å skape en følelse av en felles identitet for alle. 

Putnam (2007: 164-165) trekker frem noen forslag for hvordan dette kan gjøres. For det første 

må folk reinvestere i lokale møtepunkter og aktiviteter igjen, fordi det er slike steder som har 

vært de mest effektive for inkorporering av innvandrere og for dannelsen av toleranse for 

forskjeller. For det andre bør offentlig språktrening ekspanderes og tilrettelegge for at det 

formes bånd mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen. For det tredje bør det gis 

nasjonal hjelp til lokalsamfunn som er preget av negative effekter av innvandring. Lokal 

                                                 
5
 Dette er i tråd med Allports kontaktteori, som går ut på at kontakt mellom majoritetsbefolkningen og 

minoriteter reduserer fordommer og negative holdninger til innvandring og innvandrere (Putnam 2007). 
6
 Dette er i tråd med det Abby Williamson har kalt «constrict theori», som vil si at mangfold vil redusere både 

bonding og bridging sosial kapital (Putnam 2007). 
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baserte programmer og prosjekter er virksomme verktøy for felles læring og til å skape felles 

identiteter på kryss og tvers av etnisiteter. Ofte kan også deltakelse i etnisk avgrensede sosiale 

grupper være et viktig steg mot en bredere sivildeltakelse. På denne måten kan 

sammenbindende sosial kapital være en forløper til brobyggende sosial kapital.  

I denne oppgaven vil det være interessant å undersøke hvordan den sosiale kapitalen framstår 

på Søndre Nordstrand i Oslo, en bydel som rimelig kan klassifiseres som et mangfoldig 

boområde med liten grad av etnisk segregering. Videre vil det være interessant å se nærmere 

på hvordan den sosiale kapitalen utspiller seg blant EØS-arbeidsinnvandrerne som bor der. 

Vil jeg finne et lokalsamfunn med individer som har liten grad av sosial kapital, altså et sted 

med isolerte mennesker, som har lav organisasjons- og foreningsdeltakelse, liten grad av 

kontakt med naboer, venner og bekjente og med høy grad av mistillit til lokalsamfunnet? Eller 

vil jeg finne individer som er komfortable med mangfoldet i bydelen, som har toleranse for 

hverandres forskjeller og som snakker om et større «vi»?  

2.2.3 Kritikk av Putnams sosial kapital teori  

Selv om Putnams forståelse av sosial kapital og lokalsamfunn er den mest brukte 

tilnærmingen til å forså lokalsamfunnsdeltakelse, har den også blitt kritisert for å ha noen 

begrensninger. Han er særlig blitt kritisert for å romantisere gruppedeltagelse og for å 

mislykkes i å fange variasjonen i ulike lokalsamfunn. Kritikere har også lagt vekt på hvordan 

sosial kapital ikke nødvendigvis er bundet til geografiske områder, slik Putnam antok, men 

heller at viktige sosiale nettverk ofte strekker seg over lokale geografiske grenser (Kirkby-

Geddes, King og Bravington 2012: 273). En annen kritikk mot sosial kapital begrepet er at det 

ofte både brukes som årsak og som virkning til et fenomen eller tilstand. Et eksempel kan 

være sosial tillit: sosial kapital leder til positive effekter, som tillit blant ulike mennesker, 

samtidig som at selve eksistensen til sosial kapital kommer av denne samme tilliten (Furseth 

2008: 153). Jeg har, i denne oppgaven, prøvd å overskride denne kritikken ved å se sosial 

kapital som en av årsakene til sosial innlemmelse, og ved å se på respondentenes sosiale 

kapital både på et lokalt-Søndre Nordstrand-nivå og på et Norges-nivå. 
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2.3 Bright and blurred boundaries 

Richard Albas begreper om bright and blurred boundaries kan være nyttige i forklaringen av 

arbeidsinnvandrernes muligheter til sosial innlemmelse. Hva slags sosiale grenser befinner 

seg mellom majoriteten og arbeidsinnvandrerne, og hvilke føringer kan disse grensene få for 

mulighetene innvandrerne har til å oppnå likestilling med majoriteten?  

De sosiale grensene som trekkes mellom ulike grupper er, ifølge Alba, konstruert fra rettslig, 

kulturelt og institusjonelt materiale, og manifestert på forskjellige måter innen ulike domener. 

De sosiale grensene skiller minoritetsgrupper fra majoritetsbefolkningen, og opprettholdes 

ofte av majoriteten for å lage sosial distanse og for å beskytte privilegier minoriteten ikke 

innehar (Alba 2005: 27).  For Alba ble det derfor interessant å undersøke hvordan minoriteter 

kan oppnå likhet i livssjanser og mobilitet med majoriteten, og på den andre siden; hvor og 

når de vil møte eksklusjon. Alba ser veien mot jevnbyrdighet som oppnåelig gjennom 

assimilasjon. Med assimilasjon mener han at etniske distinksjoner og deres tilhørende 

konsekvenser for kulturelle og sosiale forskjeller dempes og blir mindre fremtredende. Altså 

at et individs eller en gruppes etniske minoritetsopphav blir mindre og mindre relevant i 

relasjon med andre etniske grupper, typisk er det her snakk om den etniske majoriteten (Alba 

2005: 23). Begrepet, i Albas betydning, minner dermed mer på det norske 

integrasjonsbegrepet, som er beskrevet tidligere i denne oppgaven. Jeg vil senere i oppgaven i 

større grad bruke integrasjonsbegrepet når jeg drøfter empirien opp mot teorien, noe som 

skyldes at begrepet assimilasjon, i en norsk sammenheng, ofte assosieres med tvang overfor 

minoritetsgrupper. 

Denne prosessen mot likestilling og integrasjon, og dermed endring i de sosiale grensene, er 

ifølge Alba avhengig av den sosiale grensens natur, altså om den er bright – synlig eller 

blurry – utydelig (Alba 2005: 24). Endring i grenser kan likevel ikke forstås som én enkel 

prosess, men heller som flere typer av prosesser. Zolberg og Long skiller mellom prosessene 

grensekrysninger, grenseuklarhet og grenseskifte (Alba 2005: 21). Når et individ beveger seg 

fra å tilhøre en gruppe til å tilhøre en annen har han/hun gjort en grensekrysning. 

Grenseuklarhet impliserer at en grense har blitt mindre distinkt, altså at den sosiale 

distinksjonen har blitt utydelig. Grenseskifting innebærer at en grense er blitt flyttet på slik at 

noen som tidligere sto på den ene siden av grensen nå står på den andre (Alba 2005: 21).     
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Det som menes med den første av de to typene av sosiale grenser, og som Alba har kalt bright 

boundaries, eller klare/synlige grenser, er distinksjoner som er entydige, slik at en til enhver 

tid vet hvilken side av grenselinjen en står på. Hvis den sosiale grensen er klar vil 

assimilasjonen oftest skje i form av grensekrysninger, og vil som oftest oppleves som en 

konvertering av den som krysser grensen. Den andre typen, blurred boundaries, eller uklare 

grenser, vil si at synligheten i den sosiale distinksjonen mellom to grupper er blitt uklar, eller 

er på vei til å bli det (Alba 2005: 23-25; Alba og Nee 2005: 287). Det er med andre ord uklart 

hvilken side individene befinner seg på av grensen: de kan tilhøre begge sidene på en gang, 

eller bytte på hvilken side de står på. Individer som er favnet av en slik grense og som 

gjennomgår en assimilasjonsprosess vil dermed ikke føle noe sterkt brudd mellom enten kun å 

måtte delta i de dominerende institusjonene, eller i egne kulturelle og familiære praksiser. De 

blir ikke tvunget til å velge det ene framfor det andre (Alba 2005: 25). Slik 

grenseutydelighets-assimilasjon kan oppstå når den dominerende kulturen og identiteten er 

relativ porøs, og tillater inkorporeringen av kulturelle elementer fra innvandringsgrupper.  

Grensetype har også sammenheng med hvor mange som assimileres, altså om det er et individ 

fra en minoritetsgruppe som assimileres eller om det er en hel gruppe som blir assimilert. Når 

flere minoriteter assimilerer samtidig har de en større mulighet til å benytte seg av egne 

kulturelle ressurser, som sosiale nettverk for hjelp. Dette skyldes rett og slett at det er flere 

med samme bakgrunn å få hjelp av på steder som er forbundet med mobilitet. Et eksempel er 

asiatiske grupper i høyere utdanninger i USA (Alba 2005: 26). 

Om en grense er klar, uklar eller på vei til å bli uklar avhenger av hvordan den er 

institusjonalisert i ulike domener. Her trekker Alba fram statsborgerskap, religion, rase og 

språk som de viktigste domene hvor grenser konstrueres. Institusjonaliseringen gjør at enkelte 

ting blir tatt for gitt i samfunnet. Det som blir tatt for gitt påvirker den sosiale distansen 

mellom majoriteten og minoriteten, og gjør det vanskelig å bygge bro mellom dem. Et 

eksempel på en slik institusjonalisering som fungerer grenseskapende mellom majoriteten og 

minoriteten er den offentlige anerkjennelsen noen religiøse feiringer har, som andre mangler 

(Alba 2005: 26). I Norge er julefeiringen institusjonalisert, noe for eksempel feiringen av eid 

al-fitr ikke er. Institusjonaliseringen av de sosiale grensene er altså ikke bare knyttet til skillet 

mellom å være innfødt eller innvandrer, men også til andre distinksjoner som er assosiert med 

dette skillet, som språk- og religiøse forskjeller. Når slike forskjeller er manifestert innen 

ulike felt og forbundet med stor asymmetri i sosial status og makt, er det lite sannsynlig at 



27 

 

grensen er på vei til å bli uklar. Hvis det motsatte er tilfelle er den allerede blitt uklar, eller i 

hvert fall på vei til å bli det (Alba 2005: 25-26). 

De ulike innvandringsgruppenes og mottakerlandenes forskjellige historier formes til ulike 

etniske grenser som både har symbolske og sosiale sider. Disse etniske distinksjonene former 

individers handlinger, samt deres orientering mot andre. De er også innebygd i ulike sosiale 

og kulturelle forskjeller mellom grupper, og det er dette som gir den etniske grensen konkret 

betydning, og som gjør at en vil tenke «vi er ulik dem» (Alba 2005: 22).  

Særlig er det religion, rase og språk som influerer de klare, synlige sosiale grensene, og som 

er antatt å være hindrende for innvandreres innlemmelse i mottakerlandet de er kommet til 

(Valenta og Strabac 2010: 666). De nye EØS-innvandrerne vil dermed tenkes å møte færre 

hindringer på sin vei til inkorporering i det norske samfunnet enn det vil antas at muslimske 

innvandrere og flykninger med en ikke-hvit hudfarge vil møte (Valenta og Strabac 2011: 666; 

Rye 2016: 9). EU-innvandrere i Norge skiller seg ikke ut fra majoriteten i like store grad 

grunnet bright boundaries. Med unntak av språk har de en lignende religiøs bakgrunn samt lik 

hudfarge som nordmenn. Det kan dermed heller argumenteres for at øst-europeiske 

arbeidsinnvandrere er separert fra majoriteten av blurred boundaries. Som sagt tidligere er 

grenselinjene både konstruert fra et kulturelt materiale og fra et rettslig og institusjonelt 

materiale. Hvordan de ulike kulturelle, rettslige og institusjonelle grensene legger føringer for, 

og kan fungere hindrene for arbeidsinnvandreres innlemmelse i samfunnet, vil bli drøftet 

senere i oppgaven. 

Også sammenhengen mellom de sosiale grensene og mulighetene innvandrerne har for sosial 

innlemmelse på Søndre Nordstrand har jeg satt opp i en illustrasjon. Her vil blurry grenser 

være positivt for innvandrernes sosiale innlemmelse, mens grenser som er bright vil være 

hindrende for den sosiale innlemmelsen. 
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2.4 Tidligere forskning 

Tidligere forskning på arbeidsinnvandring, med særlig vekt på den frie flyten av arbeidskraft 

fra de nye EU-landene i Øst- og Sentral-Europa, har hovedsakelig konsentrert seg om 

migrasjonsmønstre, arbeidsinnvandrernes lønns- og arbeidsvilkår, samt hvordan Norge 

påvirkes av migrasjonen. Fafo og Frischesenteret står hovedsakelig bak forskningen som er 

gjort. Siden 2010 og frem til 2015 har de jobbet med prosjektet Kunnskapsutvikling om 

arbeidsinnvandring, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet (Friberg 2016: 5). Den 

tidligere forskningen på feltet jeg redegjør for her er hovedsakelig gjort innenfor dette 

prosjektet, men også relevant forskning fra andre forskningsmiljøer nevnes.  

Fafo har gjort to store kvalitative intervjustudier av arbeidsinnvandrere fra Polen i Oslo som 

har resultert i rapportene Polonia i Oslo – en studie av arbeids- og levekår blant polakker i 

hovedstadsområdet (2007) og Polonia i Oslo 1010 – Mobilitet, arbeid og levekår blant 

polakker i hovedstaden (2011). Disse studiene viser at arbeidsmigrasjonen hovedsakelig har 

vært økonomisk motivert, men at den også har en selvforsterkende dynamikk, ved at 

familiebånd og sosiale nettverk bidrar til at stadig nye innvandrere finner veien til Norge 

(Friberg og Eldring 2011). Jon Horgen Friberg (2016: 20) beskriver migrasjonsprosessen 

blant polske arbeidsmigranter i en sekvens av tre idealtypiske «stadier», hvor det første stadiet 

er midlertidig arbeid utenlands med klar målsetting om snarlig retur, så transnasjonal pendling 

på ubestemt tid, og til slutt en mer permanent bosetting og familieforening. Dynamikken i 

retning av mer varig bosetting vises også i at nye kohorter med arbeidsinnvandrere har høyere 

tilbøyelighet til å bosette seg. Dette henger nettopp sammen med at nyere arbeidsinnvandrere 

møter et etablert miljø av egne landsmenn som har gått opp løypa før dem, og som kan bistå 

med informasjon, støtte og felleskap (Friberg 2016: 21). 

Rapportene forteller også om en suksesshistorie, med høy sysselsetting og et svært lavt 

forbruk av velferdstjenester og –ytelser. Mange av de polske arbeidsinnvandrerne har 

rapportert at de ser det som en svært positiv mulighet og erfaring å bo i Norge. 

Gjennomgående er de litt mer fornøyd med tilværelsen i 2010 enn i 2006, men samtidig er det 

færre polakker i 2010 enn i 2006 som sier seg enig i at «norske arbeidstakere behandler 

polakker som likeverdige» (31 prosent i 2010, mot 42 prosent i 2006) og at «det er lett å få 

norske venner» (31 prosent mot 38 prosent). I tillegg til dette viser funnene at svært mange av 

polakkene i Oslo befinner seg innen lavlønnsnisjer med dårlig arbeidsmiljø, lite autonomi og 

mulighet for sosial mobilitet, mye ulovlig arbeidsforhold og lite jobbsikkerhet (Friberg og 
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Eldring 2011: 100). Likevel, blant dem som har fått arbeid innen andre bransjer enn de 

typiske polske nisjene bygg og renhold, ser de polske arbeidsinnvandrerne i langt større grad 

ut til å få ordinære stillinger og relativt ryddige arbeidsforhold.  

Undersøkelsen viser at polske arbeidsinnvandrere er svært sårbare overfor ledighet og 

utstøting fra arbeidslivet i nedgangstider. Mange har heller ikke noe sosialt sikkerhetsnett 

rundt seg om dette skulle skje, selv om de har jobbet lenge i Norge. Dette skyldes at 

arbeidsforholdene har vært så løse og uryddige at de ikke har rukket å opptjene seg rettigheter 

de normalt skulle hatt krav på som arbeidstakere i Norge. «Jo løsere tilknytning de har hatt til 

sine arbeids- og oppdragsgivere, jo større sannsynlighet har de for å bli arbeidsledige, 

samtidig som de har mindre sannsynlighet for å få tilgang til sosial beskyttelse gjennom 

dagpenger» (Friberg og Eldring 2011: 101-102).  

Arbeidsinnvandringen har videre påvirket arbeidsmarkedets organisering og virkemåte 

(Friberg 2016: 21). Den har blant annet medført kraftig lavtlønnskonkurranse og økt 

inntektsulikheten, svekket produktiviteten og redusert konkurranseutviklingen i sentrale 

næringer. Alle disse funnene peker i retning av at økt arbeidsmigrasjon har potensiale til å øke 

den sosiale ulikheten innad i det norske samfunnet. Dels ved at gevinster og tap av denne 

innvandringen er ujevnt fordelt mellom høytlønnede- og lavtlønnede-innenlandske grupper, 

og dels fordi arbeidsinnvandrerne selv fyller opp bunnsjiktet i lønnshierarkiet (Friberg 2016: 

36). 

På grunnlag av faktorer som oppholdets lengde i Norge, arbeidstid, lønn, ulike mål for legal 

status, oppfatning av diskriminering, trivsel og bruk av helse og velferdsgoder i Norge, har 

Friberg og Tyldum (2007: 96) laget en typologi bestående av fire idealtyper av polske 

innvandrere i Oslo. Disse fire idealtypene har de kalt «Den illegalt ansatte», «Løsarbeideren», 

«Den legale gjestearbeideren» og «Den integrerte polakk». Det er de to sistnevnte typene, 

som jobber i det legale arbeidsmarkedet, som er mest gjeldende for mine informanter. Den 

integrerte polakk er den med de beste arbeidsforholdene i en «norsk» jobb, snakker språket og 

har familien sin i Norge. Denne gruppen er likevel de som er mest frustrerte over 

forskjellsbehandlingen av polakker i det norske arbeidslivet. Den legale gjestearbeideren er 

den «typiske» polske arbeidsinnvandreren. De jobber gjerne i byggebransjen, og er kommet 

til Norge for å tjene penger, mens familien er hjemme i Polen. De bor trangt i brakker med 

kollegaer og snakker ikke norsk. Både løsarbeideren og den illegalt ansatte jobber i det 

illegale arbeidsmarkedet. Mens løsarbeideren jobber opp mot husholdninger og selger sine 
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tjenester direkte, jobber den illegalt ansatte under dårlige arbeidsforhold, med manglende 

rettigheter hvor de blir utnyttet og lurt av sine arbeidsgivere (Friberg og Tyldum 2007: 97-

98).        

Det er lite forskning på EØS-arbeidsinnvandreres tilknytning til lokal- og sivilsamfunnet. Når 

det gjelder den generelle innvandrerbefolkningen viser det seg at de er mindre delaktige i 

frivillige og lokale organisasjoner enn det majoriteten er (Hagelund og Loga 2009; Søholt, 

Tronstad og Vestby 2015). Innvandrere er derimot mer aktive i religiøse foreninger 

sammenlignet med nordmenn. Søholt m.fl. (2015: 128) finner også at lokalsamfunn- og den 

frivillige deltakelsen øker med stigende alder for innvandrere. Dette kan tolkes som at deres 

sosioøkonomiske posisjon eller status bedrer seg med årene, men det kan også skyldes at de 

yngste ofte er de senest ankomne, og de som ennå ikke er sosialisert inn på foreningslivets 

arenaer. For de av innvandrere som deltar i en eller flere organisasjoner, og som har en eller 

flere norske venner, er sannsynligheten for å være tilknyttet jobb større enn for innvandrere 

som ikke har tilsvarende nettverk (Søholt m.fl. 2015: 135). Denne oppgavens formål med å 

undersøke i hvor stor grad arbeidsinnvandrerne på Søndre Nordstrand er delaktige i 

lokalsamfunnet, og i så fall i hvilke foreninger og organisasjoner de deltar i, vil være et bidrag 

til den manglende forskningen på denne innvandringsgruppens sosiale deltakelse og 

etablering i det norske samfunnet.  
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3 Metode og data 

Kalleberg m.fl. (2010) legger vekt på forskningsspørsmålenes forrang i et forskningsopplegg. 

Med dette mener han at det er spørsmålene som gir ramme og retning for de andre 

momentene i forskningsopplegget; for svarene, erfaringsmaterialet som skal brukes og for 

selve analysen. 

Hovedformålet med denne masteroppgaven er å finne ut av EØS-arbeidsinnvandrernes sosiale 

innlemmelse på Søndre Nordstrand, og i hvilken grad deres og lokalsamfunnets sosiale 

kapital spiller inn på denne innlemmelsen. Dette er forskningsspørsmål jeg ser det mest 

hensiktsmessig å besvare gjennom bruk av kvalitativ metode fremfor kvantitativ, fordi jeg er 

ute etter en gruppe menneskers indre liv og opplevelser, heller enn representative tall. 

Kvalitativ metode innebærer nær kontakt mellom forsker og de som studeres. Gjennom en 

slik kontakt får forskeren fyldige data om det som undersøkes, noe som gir grunnlag for å 

oppnå en forståelse av disse fenomenene (Thagaard 2010: 11). Hva slags forståelse forskeren 

får vil videre være førende for fortolkningene og analysene av de sosiale fenomenene. 

Nedenfor presenteres oppgavens datainnsamlingsmetoder. 

3.1 Intervju 

Siden jeg vil finne ut av hvordan arbeidsinnvandrerne selv orienterer seg for å få informasjon 

om Norge og det norske språket, vil dybdeintervju være et godt utgangspunkt for å få tilgang 

på denne informasjonen. Ifølge Kvale og Brinkmann (2012: 23) er et (forsknings)intervju en 

samtale med en viss struktur og hensikt, og med en intervjuer, gjerne en forsker, som 

kontrollerer samtalen. Dette innebærer et asymmetrisk maktforhold hvor det er forskeren som 

definerer og bestemmer temaet for intervjuet, samt kritisk følger opp intervjupersonenes svar 

på spørsmålene. Intervjusamtaler er en god måte å få kunnskap på, blant annet om hvordan 

enkeltpersoner opplever og reflekterer over egen situasjon. Målet med intervjuet er å hente 

inn beskrivelser om informantenes livsverden, for så å kunne fortolke den. Gjennom mine 

intervjuer vil arbeidsinnvandrernes perspektiver på integrering synliggjøres. Thagaard (2010: 

61) legger særlig vekt på intervjuundersøkelsenes velegnethet for å få informasjon om 

hvordan informantene opplever og forstår seg selv og sin situasjon. Informantenes 

perspektiver og meninger vil derfor stå i fokus for analysen. 
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Jeg har valgt å ha delvis strukturerte intervjuer. En slik intervjuutforming kjennetegnes ved at 

temaene for intervjuet er fastlagt på forhånd, men rekkefølgen av temaene og spørsmålene 

bestemmes underveis (Thagaard 2010: 89). Informantene er på denne måten fri i utformingen 

av svarene sine, og kan lett presentere sin forståelse av situasjonen. Samtidig kan jeg sørge for 

å få informasjon om de temaene som var fastlagt på forhånd. Denne intervjutilnærmingen gjør 

det også enkelt for informantene å ta opp temaer som ikke var planlagt på forhånd. Dette viste 

seg å være svært analytisk konstruktivt, fordi jeg da fikk interessante fortellinger jeg ikke var 

forberedt på på forhånd. 

Min rolle som intervjuer blir å innhente intervjupersonenes erfaringer og kunnskap. Dette 

innebærer en fenomenologisk tilnærming til dataene (Kvale og Brinkmann 2012: 45). 

Fenomenologien tar utgangspunkt i den subjektive opplevelsen til informantene, og søker å 

oppnå en forståelse av den dypere meningen i deres erfaringer (Thagaard 2010: 38). Denne 

tilnærmingen vil ha betydning for hva jeg finner informasjon om, og danner et utgangspunkt 

for den forståelsen jeg legger i datamaterialet mitt.  

3.2 Deltagende observasjon 

«Deltagende observasjon innebærer at forskeren har en aktiv rolle i forhold til informantene 

og til en viss grad deltar sammen med dem» (Thagaard 2010: 70). For å få et innblikk i hva 

slags språkopplæringstilbud som er tilgjengelig for denne gruppen innvandrere bestemte jeg 

meg for å delta på et gratis språkkurs som holdes i bydelen. Kursholderen visste på forhånd at 

jeg skulle komme, slik at hun kunne presentere meg til de andre deltakerne, før jeg presenterte 

meg selv og min hensikt med å være med på kurset. Jeg tok en insiders rolle og deltok på lik 

linje som de andre deltakerne. Dette føltes riktig å gjøre i en klasseromsetting som et 

norskkurs er. Jeg opplevde også å få rollen som hjelper da jeg (naturlig nok) var den eneste av 

deltakerne, utenom læreren, som hadde norsk som morsmål. Å delta på språkkurset skjønte 

jeg fort kunne være en god måte å komme i kontakt med mulige informanter på. Ved å delta 

på dette tilbudet kunne jeg lett presentere meg selv og prosjektet. Det at jeg gikk fram på en 

tillitsvekkende måte og deltok på kurset tror jeg var årsaken til at aktuelle deltakere var villige 

til å snakke med meg i etterkant. Den deltakende observasjonen fungerte derfor ikke først og 

fremst som en datainnsamlingsmetode for meg, men heller som en måte å komme i kontakt 

på, bli akseptert av og få tillit fra aktørene jeg senere ønsket å intervjue.  
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3.3 Dokumenter 

Analysen av et skriftlig materiale kan variere, alt fra å bruke det rent deskriptivt, som 

utfyllende bakgrunnsinformasjon, og til mer inngående analyse (Fangen 2010: 185). 

Dokumenter som kombineres med andre datainnsamlingsmetoder, som intervjuer og 

deltakende observasjon, fungerer ofte som bakgrunnsinformasjon til det feltet som er 

gjenstand for studien (Fangen 2010: 186). Dette er tilfellet med min studie. Det skriftlige 

materialet kunne på denne måten både benyttes som validering av intervjusamtalene og som 

referansegrunnlag der noe trengtes å underbygges nærmere. Tekstmaterialet kan også 

kontekstualisere intervjumaterialet mitt bedre. Offentlig statistikk og dokumenter om bydel 

Søndre Nordstrand er i denne oppgaven viktige datakilder.  

3.4 Forprosjekt: Pilotintervju og intervju med 

prosjektlederen for Oslo Sør-Satsingen  

Å teste både seg selv som intervjuer og intervjuguiden med en venn eller familiemedlem kan 

ofte være lønnsomt i forkant av et kvalitativt forskningsopplegg. Ved å gjøre et pilotintervju 

kan man lettere se hva som funker/ikke funker med intervjuguiden, og man kan bli bevisst sin 

egen intervjuerstil. I forkant av mitt prosjekt intervjuet jeg en polsk venninne/kollega som har 

flere av de samme egenskapene som oppgavens informanter – arbeidsinnvandrer med 

ankomst til Norge for fire år siden. Likheter som gjorde at hun lett kunne relatere seg til og 

svare på de fleste av spørsmålene i intervjuguiden. Intervjuet ga flere pekepinner på hva jeg 

kunne forvente av informantene mine av opplevelser ved å migrere til et nytt land, problemer 

som kan oppstå og steder hvor man kan søke hjelp. Jeg opplevde det derfor som svært 

lønnsomt å gjøre dette pilotintervjuet for den videre bearbeidelsen av intervjuguiden. Denne 

vennen var også svært hjelpsom ved en senere anledning i arbeidet med masteroppgaven
7
. 

I starten av arbeidet med masteroppgaven ønsket jeg også å få en best mulig oversikt over 

bydelen Søndre Nordstrand. Jeg kontaktet derfor Inger Aguilar, som er prosjektleder for Oslo 

Sør-satsingen, og fikk et møte med henne 04.09.2015. Jeg opplevde møtet med Aguilar som 

svært konstruktivt. Som både ansatt og beboer i bydelen hadde hun både kunnskaper om 

bydelens tiltak, foreninger og aktiviteter, samt egne erfaringer med bydelens økende andel 

EØS-innvandrere.  

                                                 
7
 Se kapitel 3.5.3 om kontakt gjennom Facebook.  
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3.5 Utvalg 

Kvalitative studier baserer seg på strategiske utvalg. Dette innebærer at informantene velges 

ut fra noen egenskaper eller kvalifikasjoner de har som passer til problemstillingen og 

undersøkelsens teoretiske perspektiver. Seleksjonsmåten for min undersøkelse er basert på 

tilgjengelighetsutvalg, som vil si at informantene er valgt ut fra den tilgjengelighet de har for 

forskeren. Det viktigste er å sikre seg et utvalg som er villige til å være med i undersøkelsen 

(Thagaard 2010: 55-56). 

Tove Thagaard (2010: 57) hevder det er flere ting en må ta hensyn til ved bruk av 

tilgjengelighetsutvalg. Blant annet kan det være vanskelig å unngå at det skjer en 

selvrekruttering av informanter. Det kan for eksempel tenkes at de som er særlig villige til å 

delta i undersøkelsen har en følelse av at de i stor grad mestrer sin livssituasjon, og at de 

dermed ikke har noe imot innsyn fra forskeren. Et annet problem ved tilgjengelighetsutvalg er 

at det er en tendens til at slike utvalg representerer personer som er fortrolig med forskning.    

I kvalitative studier hvor informantene er selektert og strategisk trukket ut, er det klart at 

utvalgene ikke er representative, men tvert imot kan være «skjeve» (Thagaard 2010: 58). 

Faren er at man kan ende opp med å få klyngedata, altså at utvalget kan komme til å bestå av 

personer fra samme miljø eller nettverk. Grunnet denne faren var det viktig for meg å oppsøke 

informantene på ulike steder, slik at det var mindre sannsynlig for at de kjente til hverandre 

fra før av. 

3.5.1 Avgrensninger i utvalget 

Før jeg gikk i gang med datainnsamlingen hadde jeg gjort noen avgrensninger i hvem jeg 

ønsket å intervjue. Denne avgrensningen ble gjort for å sette noen oversiktlige rammer for 

oppgaven og for datainnsamlingen. Det første kravet til informantene var at de måtte bo på 

Søndre Nordstrand og være arbeidsinnvandrer fra Øst-Europa. De måtte kunne kommunisere 

på norsk eller engelsk. Dette valget ble gjort fordi jeg så det som svært tidkrevende å gjøre 

intervjuer på et språk jeg ikke kan. Å gjøre for eksempel intervjuer på polsk ville innebære 

bruk av tolk, og transkriberingen ville tatt lengre tid. Denne avgrensningen kan ha gjort at 

noen av de polske beboerne på Søndre Nordstrand har vært utilgjengelig for meg. Jeg har på 

den andre siden fått gode data om en gruppe som det kan tenkes har en større intensjon av å 

bli boende i Norge. Et annet kriterium var at informantene måtte være i det legale 

jobbmarkedet. Å velge bort de som arbeider illegalt så jeg som gunstig fordi denne gruppen 
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arbeidsinnvandrere befinner seg i en svært ulik situasjon, enn de som jobber legalt. Det ville 

derfor vært svært vanskelig å sammenligne disse to gruppenes opplevelser. Jeg ønsket også å 

snakke med innvandrere som hadde vært i landet i minimum et halvt år. Dette valget ble gjort 

fordi jeg anså seks måneder som god nok tid til å ha tatt stilling til om en vil lære seg norsk 

eller ikke, og til å ha hatt en formening om hvor lenge en ønsker å bli i Norge.  

3.5.2 Rekruttering og kontakt 

Rekrutteringen av informanter ble gjort gjennom ulike møteplasser, både i bydelen Søndre 

Nordstrand, og utenfor bydelen, hvor jeg så det som sannsynlig å møte på innvandrere fra de 

nye EU-landene. Jeg hadde ingen opplagt inngang til feltet og fant det dermed mest 

hensiktsmessig å finne informanter på denne måten.  

Mine to første informanter, av de totalt elleve jeg intervjuet, fikk jeg kontakt med via 

språkkurset nevnt tidligere i oppgaven under delkapittelet om deltakende observasjon. At jeg 

først ble introdusert av kurslederen og så presenterte meg selv og ba de som var interesserte 

komme til meg, tror jeg gjorde at ingen følte seg presset eller tvunget til å snakke med meg. 

Jeg gikk dermed frem på en mer etisk måte, enn om jeg hadde tatt direkte kontakt med 

deltakerne en og en. Siden denne framgangsmåten fungerte så godt, oppsøkte jeg samme sted 

ved en senere anledning. Denne gangen fikk jeg en informant til. Intervjuene med disse tre 

informantene ble holdt på Deichmanske biblioteker i Oslo. Dette fungerte bra, noe som 

skyldes at informantene var godt kjent på disse bibliotekene og dermed lett kunne slappe av. 

Det var også rolig rundt oss, da vi satt på egne rom i bibliotekets lokaler. 

De andre informantene kom jeg i kontakt med på flere ulike måter. Jeg benyttet meg både av 

portvoktere i den katolske kirken St. Olav i Oslo og snøballmetoden. Betegnelsen portvakt 

henviser til personer som har myndighet til å åpne eller blokkere tilgangen til et miljø 

(Thagaard 2010 :67). Snøballmetoden er en fremgangsmåte som går ut på at man gjennom 

noen etablerte kontakter oppnår kontakt med flere andre personer som også har de aktuelle 

egenskapene for undersøkelsens problemstillinger. «Analogien med en snøball er at utvalget i 

begynnelsen er lite, men gradvis utvides, som en snøball som vokser etter som den ruller» 

(Thagaard 2010: 56). 

Den katolske kirken fungerte som en portvakt for videre kontakt med informanter, men den 

førte også til noen bomturer, noe jeg kort vil fortelle om her. Etter å ha lest pamfletten De er 
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kommet for å bli. Polakk. Hvordan vil det gå? utgitt på Frekk Forlag i 2011, tok jeg kontakt 

med Lilia Grube, rådgiver for nasjonalsjelesorgen i Oslo katolske bispedømme, og en av de 

som ble intervjuet i pamfletten. Grube var svært hjelpsom og ga meg navn og telefonnummer 

på en pastor i kirken jeg kunne kontakte, noe jeg også gjorde. Planen var, etter endt 

telefonsamtale med pastoren, å bli med på en polsk messe i St. Olav domkirkemenighet og 

etter messens slutt, bli introdusert av pastoren. Slik kunne jeg rekruttere personer til 

undersøkelsen. Denne planen gikk derimot ikke som forventet. For da jeg møtte opp i kirken 

kl. 08:00 en søndagsmorgen for å være med på messen, fikk jeg ikke noen introduksjon av 

pastoren. Antageligvis hadde han glemt avtalen vår eller misforstått min hensikt da vi snakket 

i telefonen. Angsten for å gå bort til noen av de oppmøtte uten en presentasjon fra pastoren 

ble for stor, og den fullstappede kirken ble raskt tom, og jeg måtte gå hjem uten en eneste 

informant. Jeg ga likevel ikke opp kirken som portåpner, så etter denne skuffende turen ringte 

jeg en annen ledende skikkelse i den katolske kirken. Møtet med henne brakte med seg mer 

hell, og jeg ble satt i kontakt med en aktuell person jeg kunne intervjue. Og slik rullet 

snøballen da denne informanten satte meg i kontakt med to andre informanter. 

Deretter oppsøkte jeg en åpen barnehage i bydelen hvor jeg fikk en informant til. Fra denne 

informanten fikk jeg tips om å oppsøke babysang som også arrangeres i bydelen, og der fikk 

jeg to informanter til: et ektepar. Tilslutt skrev jeg i aktuelle forum på Facebook hvor jeg fikk 

kontakt med et par til. Etter åtte intervjuer med elleve informanter, sa jeg meg fornøyd.  

3.5.3 Kontakt gjennom Facebook  

Bruk av sosiale medier for å finne informanter er kanskje ikke den vanligste fremgangsmåten 

for dette. Likevel fant jeg det konstruktivt og effektiv å bruke Facebook. Facebook er en 

plattform der det er mulig å møte mange på en gang. På den andre siden er det mange som 

ikke er på Facebook og som jeg derfor ikke vil nå ut til. Disse faktorene må alle med i 

betraktningen når en skal benytte seg av digitale sosiale medier. Stina Bengtsson (2011: 121) 

hevder digitale miljøer tilbyr flere fordeler når det gjelder å få tak i gode intervjupersoner: 

«Når man er medlem av én eller flere grupper, kan man f.eks. sende ut en forespørsel til 

medlemmene i gruppen om interesserte deltakere». Jeg ble medlem av to Facebook-grupper
8
 

som jeg så det sannsynlig at EØS-arbeidsinnvandrere på Søndre Nordstrand ville være 

medlem av. I begge gruppeinnleggene skrev jeg tydelig hva undersøkelsen dreide seg om, hva 

                                                 
8
 Den første gruppen har 974 medlemmer per dagsdato 20.05.16, mens den andre har 4149 medlemmer.   
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de ulike kriteriene for deltakelse var, og at de som var interessert skulle ta kontakt med meg 

på mail eller telefon. 

I den første gruppen skrev jeg et innlegg på norsk. På dette innlegget fikk jeg ingen respons. 

Innlegget til den andre gruppen fikk jeg oversatt til polsk av den polske venninnen min fra 

pilotprosjektet, før jeg la det ut i Facebook-gruppen. Dette innlegget fikk jeg mye mer respons 

på, men flere av de som tok kontakt passet ikke til beskrivelsen min av respondent. Som nevnt 

tidligere var det likevel én av dem som tok kontakt som passet alle informantkriteriene. Jeg 

intervjuet både denne personen og samboeren noen dager etterpå.  

Når man innhenter informanter fra digitale miljøer må man være bevisst at de som svarer, ofte 

kan skille seg ut fra de andre deltakerne i gruppen, for eksempel ved at de har et ønske om å 

være talsperson for gruppen eller den kulturen de tilhører (Bengtsson 2011: 121). Det kan 

godt være tilfellet at dette samboerparet ønsket å snakke polakkers og arbeidsinnvandreres sak 

i Norge. Det kan også være de ønsket å vise at polakker i Norge ikke bare består av 

bygningsarbeidere, men også av unge utdannede par, som dem selv. Uansett, intervjuet viser 

hvordan livet til en arbeidsinnvandrerfamilie på Søndre Nordstrand kan være, noe som jo er 

oppgavens formål. At intervjuet i tillegg viser hvor mangfoldig gruppen av polakker i Norge 

er, synes jeg heller styrker det kvalitative forskningsopplegget enn å svekke det.  

3.5.4 Intervjupersonene  

Alle de elleve EØS-arbeidsinnvandrerne jeg snakket med, utenom en fra Litauen, er fra Polen. 

De har alle, utenom et par som er usikre, både lyst til og tenkt å bli boende i Norge i 

fremtiden. Botiden deres i Norge varierer fra tre til tolv år. Flere av dem eier sin egen bolig, 

eller har lyst til å kjøpe seg en, og alle utenom to bor sammen med familiemedlemmer 

og/eller partner. Fem av informantene har barn. Alle informantene er voksne med noe 

variasjon i alder. Den yngste er sent i 20-årene og den eldste i 50-årene. Fem av informantene 

er for øyeblikket ikke i jobb, men det er kun for en av disse at det skyldes faktisk 

arbeidsledighet. To av de andre er sykemeldte, og to er i fødselspermisjon.      

Informantene mine befinner seg i svært ulike bransjer i arbeidsmarkedet hvor både 

byggebransjen, helsesektoren, barnehage, kontor- og profesjonsarbeid er representert. Noen er 

også studenter, eller har studert, i Norge. Dette skiller seg fra det Friberg og Eldring (2011: 

37) har funnet om polske arbeidsinnvandrere i Oslo, hvor flertallet jobber innen bygge- og 
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renholdbransjen. Mitt utvalg kan derfor ikke sies å være representativt for hele gruppen 

arbeidsinnvandrere, men dette er heller ikke meningen. Mine intervjupersoner viser heller 

hvor mangfoldig gruppen med polakker som kommer til Norge faktisk er. Mange av dem som 

har reist fra Polen etter 2004 for å prøve lykken andre steder, er utdannede, gode i engelsk, 

foreldre og unge. Ikke alle som kommer hit er mannlige, litt eldre bygningsarbeidere. Likevel 

må det nevnes at flere av informantene mine startet sitt opphold i Norge innen bygge-, 

renhold- og hotellbransjen, for senere å skifte til andre type jobber, noe også Friberg og 

Eldring (2011: 47) har funnet er vanlig å gjøre blant polske immigranter i Oslo.  

Intervjuene i denne undersøkelsen er hovedsakelig gjort på norsk. Det var kun under to 

intervjuer hvor engelsk også ble brukt. Informantene mine har dermed i gjennomsnitt bedre 

norskkunnskaper enn den typiske gjennomsnittlige arbeidsinnvandreren (Friberg og Eldring 

2011: 14). Kjønnsfordelingen er noe skjev med overtall av kvinner: syv mot fire menn. I tre 

av intervjuene mine intervjuet jeg to personer samtidig, noe jeg vil komme tilbake til.  

Arbeidsinnvandrerne jeg har snakket med er med andre ord en etablert gruppe innvandrere. 

Dette henger sammen med at Søndre Nordstrand er en eier bydel. Leieboligmarkedet er lite, 

noe som skaper en stabil befolkning. Mange innvandrere flytter fra mindre plass i sentrum for 

å kjøpe seg en større bolig på Søndre Nordstrand. Dette stemmer også for mine informanter. 

At de fleste arbeidsinnvandrerne jeg har fått rekruttert til denne undersøkelsen ikke er mobile 

arbeidsmigranter innen byggebransjen er dermed ikke så rart, siden disse gjerne bor andre 

steder i Oslo.   

3.6 Intervjusituasjonene  

Intervjuene startet med at jeg fortalte kort om meg selv, mitt prosjekt og hvorfor jeg var 

interessert i å intervjue nettopp dem. I forkant av noen av intervjuene hadde informantene fått 

tilsendt samtykkeerklæringen på mail, resten fikk den under intervjuet. Jeg ba dem lese 

igjennom erklæringen, samtidig som jeg kort fortalte hovedtrekkene i den og om bruk av 

opptaksutstyr. Selve spørsmålstillingen startet med forholdsvis enkle spørsmål om 

informantenes personalia og arbeidstilknytning i Norge. Etter hvert som samtalen utviklet seg, 

kom vi gradvis inn på vanskeligere spørsmål som kunne være mer emosjonelt ladet. Nesten 

alle intervjuene, unntatt fire, ble gjort hjemme hos informantene. Tre av de fire andre ble, som 

nevnt tidligere i denne oppgaven, gjort ved to Deichmanske bibliotek. Det siste ble gjort ute 
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på trilletur. Det var informantene selv som fikk velge hvor intervjuene skulle gjøres. At de 

fleste ønsket å gjøre intervjuene hjemme hos seg selv, skyldes nok først og fremst av 

praktiske grunner for dem, men jeg merket også at flere av informantene var svært stolte av 

hjemmet sitt og kanskje ønsket å vise det fram. At intervjuene ble gjort på hjemmebane 

framfor bortebane, tror jeg også gjorde at informantene følte seg trygge og fortrolige i 

intervjusituasjonen. Flere av informantene tok også fort rollen som vertskap med å servere 

meg kaffe eller te. I noen av intervjuene, særlig i dem som ble gjort på bibliotekene, opplevde 

jeg å få en slags rolle som lærer, eller nærmere sagt «norskretter». Ved flere tilfeller ble jeg 

spurt om ord og utrykk og om grammatiske rettelser. Etter endt intervju var det også et par 

personer som uttrykte at de syntes det hadde vært fint å få snakke norsk, og dermed få øvd seg 

på norsken sin. Dette opplevde jeg å være en positiv opplevelse både for meg og for 

informantene.  

Som nevnt tidligere ble noen av informantene mine intervjuet i par. Det første paret besto av 

en mor og hennes svigerdatter, som også bodde sammen. Det andre paret var 

ektefeller/samboere og det tredje kjærester/samboere. Intervjuet som ble gjort ute på trilletur 

kan ses på som å være et go-alongs-intervju, som vil si at intervjuet ble gjort gående i området 

hvor informanten bor. Nedenfor vil jeg drøfte fordeler og ulemper ved disse to ulike 

intervjusituasjonene. 

3.6.1 Intervjuer i par 

I de intervjuene som ble gjort med to om gangen ble samspillet i intervjuet noe annerledes enn 

der hvor det bare var meg og én informant. I to av de tre intervjuene var den ene av 

informantene betydelig bedre i norsk enn den andre. Dette førte til en skjevhet i snakketid 

mellom de intervjuede, hvor den som snakket best norsk generelt tok mer ordet, samt fullførte 

den andres setninger. Jeg opplevde derfor at min rolle som moderator var ekstra viktig i disse 

to intervjuene. På den andre siden var det også svært konstruktivt å intervjue parene sammen, 

fordi de kunne diskutere et emne frem og tilbake. Etter at den første hadde sagt sitt om en sak, 

kunne den andre fortsette og gi sine synspunkter. Den parten som behersket norsk best kunne 

også oversette til polsk til den andre om han/hun ikke forsto spørsmålet mitt. Siden hvert av 

parene også kjente hverandre godt, kunne de minne hverandre på ting den andre hadde glemt. 

Jeg fikk også et innblikk i familielivets mer emosjonelle problemstillinger – hvilke fremtidige 

planer de har for livet i Norge og enigheter og uenigheter rundt alt fra integrering og 
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språkopplæring til ønske om barn/flere barn og ekteskapsinngåelser – da dette fort ble temaer 

for disse intervjuene. Hvis jeg hadde intervjuet dem hver for seg hadde muligens ikke disse 

emosjonelle og ekspressive synspunktene kommet frem. På den andre siden kunne jeg 

kanskje fått mer data fra dem som snakket minst i intervjuene om jeg hadde intervjuet dem 

hver for seg.  

3.6.2 «Go-alongs» 

Et av intervjuene ble gjort mens vi gikk tur rundt i området der informanten bor. Jeg hadde 

oppsøkt denne informanten i åpen barnehage og fikk tillatelse til å intervjue henne på vei 

hjem fra barnehagen. Go-alongs innebærer at man sammen med mennesker beveger seg i 

deres nærmiljøer, gjerne til fots, for å hente inn stedssensitivt empirisk materiale om deres 

nærmiljø (Holgersson 2011: 215). Selv om dette intervjuet ikke var planlagt å være et go-

alongs intervju vil jeg likevel argumentere for at det fungerte som et. Under spaserturen 

informanten og jeg tok, kunne både hun og jeg peke på ting i omgivelsene rundt oss. Dette 

gjorde det både lettere for informanten å fortelle om områder på Søndre Nordstrand hun har 

besøkt, og jeg ble mer oppmerksom på hva bydelen har å by på av fritidsaktiviteter.  

Intervjuet ble svært kort (38 min) og jeg fikk ikke spurt om alt i intervjuguiden, da det var 

vanskelig å holde oversikt mens vi spaserte. At vi gikk, gjorde at jeg ikke fikk tatt notater 

underveis, men samtalen fløt på den andre siden svært godt. Det føltes til tider som to 

venninner som gikk tur, heller enn at jeg var forsker og gjorde et intervju. Denne uformelle 

stemningen intervjuet fikk, kan skyldes den naturlige formen denne go-alongsen hadde: 

trilleturen ville uansett ha funnet sted, med eller uten meg.  

3.7 Analyseprosessen og arbeidet med 

datamaterialet  

I analysen av intervjutekster er det viktig å være oppmerksom på de spesielle krav som er 

knyttet til forskjellige analyseformer. Koding, fortetning og kategorisering av de ofte 

omfattende intervjutekstene gir både struktur og overblikk. De hjelper til å «organisere 

intervjutekstene, konsentrere meningsinnholdet i former som kan presenteres relativt 

kortfattet, og hente frem implisitte meninger i det som ble sagt» (Kvale og Brinkman 2012: 

208).  
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3.7.1 Analysestrategier  

Som allerede nevnt, er det både de individuelle personenes meninger som er i sentrum for 

analysen og hvordan disse informantene representerer en gruppe mennesker: EØS-

arbeidsinnvandrere bosatt på Søndre Nordstrand i Oslo. Jeg fant det derfor nyttig å basere 

fremgangsmåten for analysen på to analysestrategier. En temasentrert analytisk tilnærming og 

en meningsbasert. En tematisk analyse sammenligner informasjon om hvert tema fra alle 

informantene. Et hovedpoeng er å gå i dybden på noen utvalgte temaer, og sammenligne 

informasjonen fra alle informantene om disse temaene, før man ser dette opp mot den 

sammenhengen teksten er en del av (Thagaard 2010: 171-172). I temasentrerte tilnærminger 

deles teksten inn i kategorier. Kategorier som representerer temaer som er sentrale for 

undersøkelsen. En systematisk måte å sammenligne enhetene på, er å bruke matriser. Ofte kan 

det være analytisk konstruktivt å benytte matriser i kombinasjon med mer helhetsorienterte 

tilnærminger for å ivareta et fortolkende perspektiv (Thagaard 2010: 173). I arbeidet med mitt 

datamateriale satte jeg opp en slik matrise. 

Informantene mine ble satt opp i den vertikale inndelingen i matrisen, mens den horisontale 

inndelingen representerte kategoriene eller temaene for analysen. For at innholdet i matrisen 

også skulle være meningsbærende brukte jeg gode sitater fra tekstene i tillegg til at 

hovedpoeng ble konsentrert og tatt med. Å presentere datamaterialet sitt i matriser kan både 

legge et grunnlag for temasentrerte analyser og for teoriutvikling (Thagaard 2010: 173). 

Matrisen min lagde jeg på en slik måte at den både var beskrivende og tolkende, ved at 

teoretiske begreper ble brukt i matrisen som bidrag for å utvikle en forståelse av tekstens 

meningsinnhold. På denne måten startet jeg tidlig i prosessen med å gjøre en teoretisk 

refleksjon av materialet.  

3.7.2 Bruk av opptaksutstyr og transkripsjon av intervjuene  

Under intervjuene brukte jeg opptaksutstyr, i tillegg til at jeg tok noen håndskrevne notater på 

intervjuguiden jeg hadde med meg. Jeg valgte å ta opp intervjuene av flere grunner. For det 

første ville det frigjøre meg mer i intervjusituasjonen ved at jeg lettere kunne konsentrere meg 

om informantene og det de fortalte. Alternativet ville bli å sitte med bøyd hode over pc-

skjermen for å prøve å få skrevet ned alt som ble sagt. Hvis jeg kun hadde tatt notater under 

intervjuet, ville jeg også mest sannsynlig gått glipp av aktuelle oppfølgingsspørsmål, fordi jeg 

hadde vært for opptatt med å ta notater. For det andre tenkte jeg at det ville være gunstig å 
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kunne lytte til intervjuet på et senere tidspunkt, i tilfelle det var noe jeg ikke hadde fått med 

meg under selve intervjusituasjonen. Siden intervjuene ble gjort med personer som ikke hadde 

språket intervjuene foregikk på som sitt morsmål, kunne i tillegg lydopptakene være med på å 

klarne opp i eventuelle misforståelser grunnet språkproblematikk. Ord og meninger som 

kanskje ikke kom godt nok frem kunne også bli mer forståelig ved å lytte til opptaket. 

Ofte bestemmes mengden som transkriberes av det muntlige intervjuet, og transkripsjonens 

form bestemmes av materialets natur og undersøkelsens formål. Hva som skal tas hensyn til 

er blant annet om en skal ha en ordrett talespråkstil eller skriftspråkstil. Skal uttalelsene 

transkriberes ordrett, ord for ord med alle gjentakelser og med registrering av alle «eh-»er og 

liknende, eller bør intervjuet omformes til en mer formell skriftlig stil (Kvale og Brinkmann 

2012: 189-190). Mine intervjuer ble så å si transkribert i sin helhet, men innimellom rettet jeg 

på det muntlige språket for å gjøre det skriftlige mer forståelig. Særlig grammatiske feil rettet 

jeg opp i, der det var nødvendig for at meningen i det som ble sagt, skulle komme frem. Jeg 

måtte også flere ganger lytte til deler av båndet gjentatte ganger for både å høre og skjønne 

det som ble sagt. Gjentakelser ble heller ikke alltid skrevet ned. Disse valgene ble gjort siden 

jeg ikke var interessert i å gjøre analyser med fokus på språk, men heller av meninger om 

noen temaer.  

3.8 Validitet og reliabilitet 

Validitet i samfunnsvitenskapene handler om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det 

den skal undersøke (Kvale og Brinkmann 2012: 250). Det spørsmålet som blir aktuelt å stille i 

denne sammenhengen er: i hvilken grad vil mine intervjuer reflektere det fenomenet jeg 

ønsker å vite, og si noe om? Altså den sosiale innlemmelsen av, og deltakelsen til, 

arbeidsinnvandrere på Søndre Nordstrand. Hvor gyldig er tolkningene jeg gjør, for det som 

skal undersøkes? Validitet når det kommer til intervjuer har å gjøre med intervjupersonenes 

troverdighet og intervjuets kvalitet, altså min rolle som intervjuer og den posisjonen jeg har i 

forhold til dem som studeres. Under selve intervjuet handler denne valideringen om at jeg må 

være oppmerksom på det som blir sagt, slik at jeg kan komme med oppfølgingsspørsmål, 

samt spørre opp igjen om det er ting de sier jeg ikke forstår.  

Reliabilitet har med forskningsresultatenes konsistens og troverdighet å gjøre. Er forskningen 

pålitelig? Dette handler om tolkningenes kvalitet, om andre forskere vil finne det samme, 
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altså om resultatene kan reproduseres av en annen forsker ved et senere tidspunkt (Kvale og 

Brinkmann 2012: 250). Reliabiliteten kan styrkes ved å gi detaljerte beskrivelser av 

forskningsstrategi og analysemetoder. På denne måten kan forskningsprosessen vurderes trinn 

for trinn. Forskerens teoretiske ståsted, og som dermed representerer grunnlaget for 

tolkningene bør også legges detaljert frem for å sikre reliabiliteten (Thagaard 2010: 199). 

Forholdet mellom teori og empiri bør derfor komme tydelig fram i all forskning. En 

beskrivelse av denne oppgavens teorigrunnlag, samt en gjennomgang av hvordan teori og 

empiri henger sammen, er gjort i kapitel 2. 

3.8.1 Min interesse og forforståelse til feltet  

Hvordan intervjuene fortolkes er påvirket av forskerens forforståelse. Denne forforståelsen 

kan være med på å styre forskerens blikk i analysen av datamaterialet, samt gjøre seg 

gjeldende i de spørsmålene som stilles til informantene (Kvale og Brinkmann 2012: 218). Det 

viktigste blir å legge fram de bevis og argumenter som ligger i en fortolkning, slik at 

fortolkingen kan testes av andre lesere. Å reflektere over ens subjektivitet og fordommer 

innebærer å ha en refleksiv objektivitet og vil være med på å gi oppgaven reliabilitet (Kvale 

og Brinkmann 2012: 247). Denne sensitiviteten med hensyn til ens fordommer og 

subjektivitet er noe enhver forsker bør strebe etter.  

I mitt tilfelle har frivillig arbeid i Norsk Folkehjelp både vært basis for interessen jeg har for 

arbeidsinnvandring og for min forforståelse. Som frivillig ledet jeg grupper med 

spansktalende innvandrere, både fra Europa og fra Sør-Amerika, i norsk språktrening. Dette 

arbeidet resulterte i en sterkere interesse for arbeidsinnvandreres sosiale og kulturelle liv i 

Norge. At jeg har hatt direkte erfaring med innvandreres bestrebelser med å lære seg det 

norske språket, kan selvfølgelig være med på å forme mitt blikk i analysen. Likevel, selv om 

jeg har jobbet direkte med innvandrere, mener jeg at jeg har klart å beholde en refleksiv 

objektivitet til datamaterialet mitt. For det første har jeg holdt en klar avstand mellom mitt 

arbeid i Norsk Folkehjelp og mine informanter. Disse to gruppene er også til dels forskjellige 

i form av hvilke rettigheter de har knyttet til oppholdstillatelse, og ikke minst er de 

forskjellige når det kommer til landbakgrunn. Når det er sagt, har min motivasjon til å forske 

på migrasjon, innvandring og integrering absolutt blitt forsterket etter arbeidet i Norsk 

Folkehjelp, noe jeg heller ser på som positivt for undersøkelsen, enn som et handikap.  
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3.9 Forskningsetikk og etiske betraktninger 

Det er flere etiske problemstillinger knyttet til å gjøre intervjuer. For det første må forskeren 

strebe etter å få deltakernes frie og informerte samtykke. Dette krever åpenhet ovenfor 

informantene om forskningen og hva den skal brukes til. For meg var det derfor viktig å 

informere informantene om tilknytningen jeg har til NIBR og prosjektet MultiRur. 

Informantene skal i så stor grad som mulig informeres om formålet med forskningen, fordeler 

og ulemper ved å delta, samt muligheten for å avbryte sin deltakelse til enhver tid (Thagaard 

2010: 26). Det neste etiske prinsippet som må følges er kravet om konfidensialitet. Det 

respondentene sier og informerer om må med andre ord behandles konfidensielt, noe som 

innebærer en anonymisering av informantene (Thagaard 2010: 27). Jeg har anonymisert 

informantene med fiktive navn, samt unngått å nevne alder. Jeg synes det har vært 

hensiktsmessig for analysen og tolkninger å nevne arbeidsinnvandrernes jobbtilknytning og 

stilling. Arbeidssted nevnes derimot ikke. Med henblikk på hvor mange EØS-innvandrere det 

bor på Søndre Nordstrand, tror jeg denne anonymiseringen har vært tilstrekkelig. 

I tillegg til disse retningslinjene er det også viktig å tenke på hvilke etiske krav som stilles til 

forskeren. Særlig i forbindelse med intervjuer krever det av forskeren en moralsk forsvarlig 

forskningsatferd (Kvale og Brinkmann 2012: 92). Intervjuer med innvandrere som ofte har en 

annen kultur og snakker et annet språk kan videre være problematisk på visse områder. Det er 

ikke sikkert alle respondentene kan godt nok norsk eller engelsk til å gjøre seg forstått hele 

tiden. Dette har jeg måttet ta hensyn til, både under utvelgelsen av informanter, under selve 

intervjuene og ved transkriberingen av intervjuene.  

I det neste kapitelet vil de ulike møteplassene, som EØS-arbeidsinnvandrerne på Søndre 

Nordstrand bruker, presenteres. Disse møteplassene vil også drøftes opp mot mulighetene de 

gir for etablering og opprettholdelse av sosial kapital for informantene. Kapitlet vil være det 

første av tre analysekapitler.  
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4 Beskrivelse av feltet: møteplasser 

og aktiviteter 

I dette kapitelet vil jeg presentere det empiriske datamaterialet jeg har samlet inn om EØS-

arbeidsinnvandrere bosatt på Søndre Nordstrand i Oslo. De ulike aktivitetene, organisasjonene 

og de formelle og uformelle møteplassene respondentene mine snakker om og har benyttet 

seg av skal beskrives. Jeg vil også drøfte den muligheten disse gir for dannelsen og 

opprettholdelsen av sosial kapital og sosiale grenser.  

I dette delkapittelet vil følgende problemstillinger besvares: Hvilke aktiviteter deltar EØS-

arbeidsinnvandrerne på i lokalsamfunnet og i byen, og hvordan opplever de disse tilbudene? 

Hvilke muligheter har de ulike aktivitetene til å gi brobyggende og/eller sammenbindende 

sosial kapital for deltakerne? Oppgavens funn og empiri vil hovedsakelig bli diskutert opp 

mot teori og tidligere forskning som omhandler sosial kapital, særlig med tanke på hvordan 

sosial kapital både produseres og opprettholdes i lokalsamfunn gjennom beboernes innsats. 

Albas teoretiske rammeverk om sosiale grenser vil også brukes i drøftelsen. Det må tilslutt 

sies at respondentene mine også nevnte andre steder og aktiviteter som ikke er tatt med her. 

Det hadde blitt for omfattende å ta med alt som ble nevnt. Aktivitetene og møteplassene som 

derimot er tatt med, oppfattet jeg som ekstra viktige for informantene.  

4.1 Turområdene rundt på Søndre Nordstrand 

Det er uunngåelig ikke å snakke om friluftsområdene på Søndre Nordstrand i drøftelsen av 

EØS-innvandrernes aktivitetsdeltakelse. Bydelen er blitt, etter Oslo Sør-satsingen, et område 

med et svært rikt organisasjonsliv. Satsingen har, som sagt tidligere, hatt som formål å trygge 

barn og unges oppvekst, samt utjevne forskjeller og levere likeverdige tjenester til alle 

bydelens innbyggere (Søndre Nordstrand bydelsutvalg 2013). Av tilbud i aktiviteter har 

bydelen mye å by på, og særlig gjelder dette muligheter for fysisk aktivitet ute. For 

arbeidsinnvandrerne jeg snakket med var bydelens skog og mark viktig både for trivselen ved 

å bo i området og for fysisk aktivitet. En fellesnevner for nesten alle informantene var 

aktiviteten å gå tur. Den korte avstanden til turområder, ski- og bademuligheter ble satt høyt 

på listen over hva de likte ved området. Særlig er Hvervenbukta, som ligger i Holmlia 

delbydel, et turmål for flere. Ewa, fra Litauen og som har vært åtte år i Norge, beskriver det 

slik: «Det er veldig koselig bare å gå rundt. Før gikk vi til stranda. Det er et veldig fint sted. 
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En veldig fin vei å gå, for du går først gjennom skogen, og så kommer du til enden av skogen, 

og der er det strand og fin natur.» For Teodor fra Polen, er Hvervenbukta et ypperlig sted for 

aktiv trening. «(…) Hvervenbukta om sommeren. Jeg liker akkurat dette området. Jeg pleide å 

løpe der for å trene til maraton.» Om vinteren er det bydelens skiløyper som brukes aktivt av 

informantene. Trebarnspappaen fra Polen Mariusz sier det slik: «Vi har skibane her. Vi liker å 

gå på ski (…) Det tar bare et par minutter fra hjemmet og så kan vi gå på ski.» Teodor og 

samboeren Janina går også mye på ski:  

Ja, i dag var vi på langrenn. Vi pleier å gjøre det. Vi begynte å lære å gå på ski da vi 

kom hit, og det var spennende. Jeg trodde det var kjedelig å gå på langrenn, ikke noe 

hastighet, men etter hvert, ble vi bedre og bedre, og hun [Janina] hadde et ønske om å 

gå mer, og hun motiverte meg. 

Slike uformelle møtesteder og aktiviteter er lettere å oppsøke enn mer organiserte aktiviteter, 

og blir nok derfor i større grad brukt av beboerne. Bruken av uteområdene kan på lik linje 

med bruk av formelle organisasjoner skape trygge og ordentlige – sosial kapital ressurssterke 

– nabolag. Dette er fordi et «hei» fra naboen på tur i skogen kan virke gjensidig 

tillitsvekkende hos turgåerne og føre med seg en følelse av «vi er lik dem». Enkeltindividers 

bruk av lokalmiljøets uteområder og andre offentlige steder, vil også kunne føre til at det 

settes inn offentlige ressurser til å bygge idrettsparker, og til at lysløyper for langrenn bli kjørt 

opp. Slik blir et individuelt gode – å gå tur – transformert til å bli et kollektivt gode alle i 

nærområdet kan nyte godt av. Disse løse brobyggende nettverkene av turgåere har dermed, 

slik Putnam ville fremlagt det, en verdi for de som går turene, og for andre som ikke 

nødvendigvis går turer selv, men som bor i områdene hvor tur-nettverkene befinner seg.  

Videre kan det å gå tur, både på beina og på ski, sies å være en norsk kulturell verdi og del av 

en felles norsk identitet. Ifølge Statistisk sentralbyrå er nordmenn aktive friluftsmennesker 

som er glade i å gå turer i både skog og fjell (SSB 2015). «I 2014 oppga 85 prosent av 

befolkningen 16 år og over at de hadde vært på en kort spasertur, og 80 prosent hadde vært på 

en kort fottur i skogen eller på fjellet. Halvparten av befolkningen hadde vært på en lengre 

fottur de siste tolv månedene» (SSB 2015). Entzinger skiller mellom ulike dimensjoner av 

integrasjon. Det å gå turer vil være del av den kulturelle dimensjonen. Når EØS-

arbeidsinnvandrerne jeg har snakket med sier de ofte går turer, deler og produserer de en 

felles verdi med nordmenn (Eriksen 2010: 75). Når Teodor og Janina forteller om at de lærte 

seg å gå på langrenn da de kom til Norge, viser de at de både har kjennskap til den norske 

kulturen og deltar i den. Dette vitner om at de har et ønske om å identifisere seg med den 
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norske skikulturen. En kulturell likhet som kan være avgjørende for deres grad av kulturell 

integrasjon i samfunnet. De delte verdiene turgåing og uteliv, kan også være avgjørende for at 

en prosess mot grenseuklarhet mellom EØS-innvandrere og nordmenn, skal være mulig. 

4.2 Hvervenbukta og Den polske klubben  

Selv om Hvervenbukta kan sies å være et felles møtepunkt for hele bydelens befolkning, er 

den særlig et møtepunkt for bydelen og byens polakker. Den polske klubben har sine møter i 

et av lokalene på Hvervenbukta. Organisasjonen jobber med å bygge bro på tvers av 

nasjonale, religiøse og kulturelle skillelinjer. Den årlige og felles St. Hans feiringen klubben 

er med å arrangere skal bygge bro mellom slaviske og norske tradisjoner med blant annet 

norsk og polsk kunst og kultur. Janina, samboeren til Teodor, forteller: «St. Hansaften-feiring. 

Det er visst en del polakker som arrangerer. (…) Etter hvert har de blitt mer og mer aktive 

synes jeg. For fem år siden var de ikke så aktive.» I 2014 var det rundt 5000 som tok del i 

feiringen, noe som vitner om at dette er et arrangement med stor popularitet. Andre 

arrangementer organisasjonen holder handler ofte om å fremvise polsk kultur og mat. Da 

møter gjerne både nordmenn og polakker opp for å være med på festen. Det er ofte frivillige 

som står bak arrangementene. Anielka – barnehageansatt med tre års botid i Norge – er en av 

dem som både deltar og jobber som frivillig på disse ulike festene: «Jeg har jobbet der som 

frivillig tre ganger. Da hjalp jeg til med å organisere, og jeg lagde mat og solgte mat til 

nordmenn. Polsk mat. Jeg tror det alltid er polakker og norske folk der.».  

Arrangementene som arrangeres av den polske klubben og det som skjer på Hvervenbukta, er 

altså viktig for skapelsen av et felles nærmiljø for bydelens beboere. Hvervenbuktas uformelle 

karakter i form av å være et bade- og friluftsområde, samt dets mer organiserte aktiviteter, 

muliggjør møter på kryss og tvers av etnisiteter, og gjør det til en plass hvor det bygges bro 

mellom bydelens multikulturelle befolkning og majoriteten. Det polske nettverket som 

befinner seg i Hvervenbukta kan dermed ses på som en ressurs som kommer hele 

lokalsamfunnet til gode. Gjennom arrangementer med fokus på å fremme polsk kultur, og 

som har som hensikt å treffe alle i bydelen, er den polske klubben med på å skape kulturelle 

møter hvor deres polske sosiale kapital transporteres til andre miljøer. At Anielka legger vekt 

på at hun serverer polsk mat til nordmenn når hun jobber som frivillig, viser nettopp hvordan 

slike arrangementer fører mennesker med ulik bakgrunn sammen og muliggjør brobyggende 

nettverk.  
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Likevel er Hvervenbukta en plass hvor også sterke bånd mellom likesinnede kan 

opprettholdes og bygges. For Anielka er det særlig viktig å ha et sted hvor hun kan møte 

andre polakker. «Jeg liker å være med mange polakker. Vi trenger vårt selskap. Vi trenger og 

liker å være med hverandre. Vi pleier å ha kontakt, vi feirer ting sammen og vi hjelper 

hverandre.» Da jeg spør om deltakelsen på de ulike festene i bydelen, gjør at hun får en 

sterkere følelse av tilhørighet til bydelen, svarer hun: «Jeg tenker ikke over det faktisk. Jeg vil 

bare hjelpe disse som jeg kjenner fra Polen, fordi vi pleier å hjelpe hverandre. Jeg har ikke 

tenkt på Søndre Nordstrand når jeg jobber som frivillig.» Selv om Anielkas deltakelse ikke 

nødvendigvis skyldes et brennende ønske om å tilhøre noe lokalsamfunn på Søndre 

Nordstrand, kan hennes deltakelse likevel være med på å danne sosial kapital i 

lokalsamfunnet, noe som er i tråd med hvordan Putnam så for seg dannelsen av sosial kapital. 

I følge Putnam dannes sosial kapital som en utilsiktet konsekvens av enkeltpersoners 

investering av tid, krefter og oppmerksomhet i samfunnet.  

Eksemplet med Hvervenbukta og den polske klubben viser hvordan gruppers sosiale kapital 

ikke er et spørsmål om enten sammenbindende eller brobyggende sosial kapital. 

Organisasjonens både brobyggende arbeid mellom polakker og majoriteten, og dets arbeid 

med å forsterke polakkers bånd seg imellom i Norge, viser til hvordan en gruppe både kan ha 

høy grad av sammenbindende sosial kapital og høy grad av brobyggende sosial kapital.     

Heller ikke enkeltmenneskers sosiale kapital er et enten-eller-spørsmål. Anielkas arbeid som 

frivillig på de ulike arrangementene, er både en måte for henne å holde kontakten med polske 

venner på, og en måte å komme i kontakt med nordmenn på. I tillegg til å være frivillig på 

arrangementer på Søndre Nordstrand, har hun også vært frivillig på ulike skiarrangementer i 

Holmenkollen. I arbeidet med disse arrangementene var det særlig muligheten til å bli kjent 

med nordmenn som hun likte: «Jeg liker å delta, og å bli kjent med folk. Snakke norsk. Du 

blir kjent med norske folk og du snakker med dem. Du trenger norsk også. Så det liker jeg».  

4.3 Idrett, fotballbaner og treningsstudio  

Bendek, som for tiden er sykmeldt bygningsarbeider, deltar ikke i like stor grad som Anielka 

på aktiviteter og arrangementer, men denne mangelen i deltakelse, skyldes heller uvitenhet 

om hva som finnes av organisasjoner og aktiviteter, enn lite lyst til å delta. Da jeg spør han 

om den polske klubben blir han både overrasket og glad: 
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Den polske klubben? Her i bydelen? Har vi den polske klubben. Jeg visste ingenting, 

men jeg skal sjekke det, kanskje. (…) For jeg har lyst til å skaffe meg venner og jeg 

trenger kontakt med andre folk. Jeg har sittet de siste tre årene sånn her. Jeg forlot 

alle mine kamerater i andre land, og her kjenner jeg veldig få folk. Jeg må være aktiv i 

andre ting, så jeg kan bli kjent med noen folk. 

Det er mangelen på informasjon om hvilke tilbud som finnes, og savnet av et nettverk som 

kan fortelle han om tilbudene, som er den største hindringen for hans manglende deltakelse i 

lokalmiljøet.  

«(…) Holmlia er en ganske stor delbydel, men det er ikke så mye informasjon om for 

eksempel hvilke kurs som finnes. Vi kan kanskje danne sånne kurs som kan integrere 

folk her. Jeg kjenner for eksempel til en iransk familie. Det er vanskelig for meg å 

integrere med dem, for de har et stengt miljø. De snakker veldig bra norsk og går på 

skole her, men de holder bare vennskap med sine fra samme land. (…) kanskje de, 

bydelen, kommunen, kan starte med idrettskamper for å bedre integreringen. Kamper 

som kan integrere folk og samle folk.» 

Bendek ser her idretten som et sted for integrering, på grunn av dens brobyggende funksjon 

mellom ulike mennesker med ulik bakgrunn. I følge Putnam (2000) må individer overskride 

sine sosiale, politiske og profesjonelle identiteter for å kunne knytte seg til mennesker som er 

ulik seg selv. Slik skapes brobyggende sosial kapital. Å spille fotball sammen, akkurat som å 

synge sammen, krever ikke en delt ideologi, eller delte sosiale eller etniske likheter mellom 

individene som deltar. Han ser derfor på lagsport som gode arenaer for skapelsen av sosial 

kapital (Putnam 2000: 411). Også Mariusz ser behovet for et sportsmiljø i nærområdet. «Jeg 

vil gjerne ha en gruppe som spiller fotball. De har ikke oldboys gruppe her.» Mariusz forteller 

at det ikke er mangel på fotballbaner i nærheten og at det finnes fotballag for unge, men 

ingenting for de litt eldre. For både Bendek og Mariusz er fotball en arena hvor de ser for seg 

at kontakt med andre kan oppstå. Bendek legger særlig vekt på den brobyggende og 

integrerende funksjonen fotball og andre ballsporter kan ha, mens Mariusz i større grad ser 

fotballen som en aktivitet han kan ha med jevngamle fotballentusiaster som bor i nabolaget.  

At det finnes arenaer hvor personer med ulik bakgrunn kan møtes over en felles aktivitet, kan 

altså være viktig for den sosiale kapitalen til individene i et lokalsamfunn. Kan det også være 

avgjørende for følelsen av å være inkludert og innlemmet i samfunnet? Dette vil jeg se 

nærmere på i kapittel 6.   

Ania – i tyveårene fra Polen og barnehageansatt – snakker mye om trening da jeg spør henne 

om hva hun gjør på fritiden. Trening, idrett og sport er møteplasser som har stort potensiale 
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for å føre med seg brobyggende sosiale nettverk, noe som skyldes at idretten muliggjør 

samvær med folk man ikke kjenner så godt. Den er også internasjonal, reglene er enkle og den 

krever ikke særlig sterke språklige ferdigheter (Hagelund og Loga 2009: 54). Tanken om at 

idrett skal føre til brobyggende forhold, hviler på antakelsen om at nye relasjoner mellom 

mennesker med ulik bakgrunn, utvikles gjennom idretten. Ania trener derimot på 

treningsstudio. Treningsstudio gir riktignok færre muligheter enn organisert idrett til å bli 

kjent med andre, siden det er en individuell treningsform. Ania trener på flere treningssentre. 

På det ene er det, ifølge Ania, kun polske jenter som kommer. Dette er et ganske nytt 

treningsstudio, og det første i Norge med den treningsformen/aktiviteten de tilbyr. Både 

instruktørene og oppretterne av treningssenteret er polske. Treningen er likevel åpen for alle, 

og på deres hjemmesider står informasjon skrevet både på norsk og polsk. De prøver altså å 

nå et større publikum enn polske jenter. At treningsstudioet likevel i sterkest grad treffer 

polske jenter, tyder på at det kan være vanskeligere å nå andre målgrupper. Dette kan ha 

sammenheng med at treningsstudioets rykte kun har spredd seg i polske kretser og ikke nådd 

majoritetsbefolkningen enda. På den annen side, kan det være tilbudet fremstår som kun å 

være for det sammenbindende nettverket «polske jenter», og dermed virke ekskluderende på 

andre grupper.  

4.4 Den norske- og den katolske kirke  

Katolisisme er den dominerende trosretningen i Polen. Rundt 90 prosent av befolkningen 

bekjenner seg til denne religionen
 
(Flottorp 2012). Dermed vil også de fleste polakker som 

kommer til Norge være katolske. Av mine informanter var det særlig to stykker, Mariusz og 

Antonina, som nevnte den katolske kirken som et sted hvor de deltar aktivt. Begge to, samt 

flere andre av informantene mine, har brukt kirkens ulike norskopplærings tilbud. Særlig i 

begynnelsen av oppholdet var kirken et sted hvor de kunne lære norsk, men som Mariusz sier 

så var disse kursene «mest for nybegynnere. (…) jeg har tatt litt opplæring i norsk i den 

polske kirken Halvard på Tøyen. (…) I begynnelsen var det okay, men for å lære det [norsk] 

grundig og ordentlig var det ikke nok». For Mariuz og Antonina er derimot søndagsmessen 

kanskje den viktigste begivenheten og tilknytningen de har til kirken. Og mens Mariusz tar 

med seg familien på polsk messe i den katolske kirken St. Halvard på Tøyen i Oslo, går 

Antonina ofte på norske messer i den lokale kirken på Holmlia:  
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Vi bruker Holmlia kirke, fordi Holmlia kirke leier ut en time til katolikker kl. 17:00 på 

søndager. Det er katolsk messe på norsk. Så, så jeg at det var flere vietnamesere fra 

området som gikk der, og da begynte jeg også å gå der ofte. Det er nærmere enn i 

byen. Bedre på norsk. Så det er også en måte å lære seg norsk.  

Både St. Halvard og St. Olav menighet i Oslo sentrum har messer på vietnamesisk, polsk, 

engelsk og norsk. De ulike språkvalgmulighetene den katolske kirken har, gjør det lett å møte 

troende med lik landbakgrunn. Dette er noe Mariusz benytter seg av. For han er kirken et sted 

han kan møte andre polakker, noe som kommer fram da han karakteriserer St. Halvard som 

den polske kirken, og ikke som den katolske. På denne måten kan den katolske kirken ses på 

som et sted hvor de polske arbeidsinnvandrerne skaper sterke bånd til hverandre. Kirken blir 

her, ved å ha språkspesifikke messer, både en skaper og opprettholder av sammenbindende 

sosial kapital.  

På den andre siden kan kirken ha en funksjon som brobygger mellom ulike mennesker. 

Putnam og andre forskere har først og fremst vært opptatt av kirken som et sted for bridging 

sosial kapital. Dette skyldes kirkens evne til å forene mennesker med ulik bakgrunn om felles 

religiøse interesser og verdier. Gjennom et felles språk – norsk – og felles «åpne-for-alle-

aktiviteter» som arrangeres i kirken, kan bånd knyttes på tvers av nasjonaliteter. I tillegg kan 

det norske språket læres som en uintendert konsekvens, slik Antonina forteller om. Mariusz 

forteller at han og familien ofte er med på både påske- og julefeiringer i kirken. Antonina har 

også hørt om slike arrangementer: «(…) når jeg er på messe hører jeg at de arrangerer 

samlinger, sånn advent laging, pynt til jula. Det er katolske grupper, så det er ikke bare for 

polakker. Det er noen polakker der, men det er mest vietnamesere, tror jeg, noen fra asiatiske 

land». Selv om Antonina forteller om den katolske kirkens innsats i å legge til rette for at 

individer med ulik bakgrunn kan møtes, er det likevel lite som tyder på at hun selv benytter 

seg av disse aktivitetene for å få kontakt med andre innvandringsgrupper. «I kirken [på 

Holmlia] er det kanskje fem – seks polakker, og resten er asiater eller afrikanere. Jeg kjenner 

ikke de folka, så jeg vet ikke hvor de kommer fra. Vi snakker ikke sammen. Jeg bare går dit 

for gudstjeneste og så tilbake.» For henne er gudstjenestene og deltakelsen i kirken kun blitt et 

sted hvor hun kan få høre Guds budskap. Kirken som en skaper av brobyggende nettverk var 

derimot mer viktig for henne i starten av oppholdet i Norge: «Når jeg var i den kirken, som 

jeg begynte å fortelle om [Mortensrud kirke], så var de andre norske i det kirkemiljøet veldig 

åpne og inviterte oss med. Det var veldig koselig».  
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Her har jeg sett på hvordan kirken kan være et sted hvor både brobyggende- og 

sammenbindende sosiale nettverk utvikles. Funnene mine peker også i retning av at de ulike 

kirkene gir ulik menge brobyggende og sammenbindende sosial kapital, samt at de kan ha 

ulik påvirkning på kirkegjengernes deltakelse i lokalsamfunnet eller nabolaget de bor i. At de 

katolske kirkene i Oslo tilbyr messer på ulike språk, gir et godt grunnlag for sammenbindende 

sosial kapital, fordi det muliggjør møter mellom mennesker fra samme land og/eller med 

samme språk. De tilhørende menighetene til den norske kirke – Holmlia- og Mortensrud kirke 

– har på den andre siden større potensiale for integrering, og for det Putnam kaller 

brobyggende relasjoner i nabolaget hvor informantene bor. Dette kan forekomme på ulike 

måter. For det første kan messer på norsk føre til at mennesker med samme religiøse 

overbevisning møtes, selv om de har ulik språkbakgrunn. De muliggjør bekjentskaper og 

vennskap mellom mennesker som ellers kanskje aldri ville møttes. At Holmlia kirke også leier 

ut til den katolske kirken kan gjøre det lettere for kristne i bydelen å møtes på tvers av retning 

innen religionen ved at de har en felles møteplass.  

For det andre har kirkenes geografiske plassering en integrerende funksjon. At kirkene 

omfatter små områder – Holmlia kirke sogner til Holmlia og Mortensrud kirke til Mortensrud 

– gjør at de kan ha særskilte interesser for nærområdet kirken tilhører. De kan være 

informasjonskanaler for aktiviteter som arrangeres i bydelen. For eksempel står det på 

nettsiden til Holmlia menighet at ett av deres tre satsningsområder er å være en kirke i 

nærmiljøet: «Vi samarbeider med andre krefter i nærmiljøet om tiltak for solidaritet og 

rettferdighet» (Holmlia kirke 2014). Antonina kan bekrefte kirken som en medskaper av 

lokalsamfunnets sosiale kapital: «Når jeg er i kirken på Holmlia, så hører jeg av og til at de 

arrangerer noen ting for området». Kirkens arbeid for lokalsamfunnet kan videre gagne alle 

som bor i området, også de som ikke direkte er delaktig i kirken. Nærmiljøkirken som et 

sosialt nettverk kan ses på som en ressurs ved lokalsamfunnet. Gjennom samarbeid med andre 

instanser i lokalmiljøet, og som arrangør av ulike nærmiljøaktiviteter, kan kirken fungere 

brobyggende mellom mennesker med ulike sosiokulturelle bakgrunner.  

I motsetning til den norske kirke, som har godt over 20 menigheter i Oslo (Den norske kirke 

2014), finnes det i dag kun tre katolske menigheter i Oslo
9
. Disse menighetene skal omfatte 

hele Oslo kommune og deler av Akershus. For eksempel kommer det katolikker fra hele Oslo 

for å være med på messer i St. Olav-kirke. En mulig positiv konsekvens av få menigheter kan 
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være at mennesker med samme tro lettere kan få sosiale nettverk som strekker seg utover 

nærområdet hvor de bor. Dette funnet støtter i så fall kritikken av Putnams sosial 

kapitalbegrep som ses på som å være for stedbundet
10

. Viktige sosiale nettverk kan være 

uavhengig av sted, og trenger ikke være bundet til et geografisk område. Det overordnede 

nettverket av katolske troende kan være vel så viktig for polakkene i Norge, som et nettverk 

av naboer i nabolaget.  

4.5 Fester og festivaler i borettslagene og i bydelen 

Paret Janina og Teodor har både vært på festivaler og fester som arrangeres i regi av bydelen 

eller borettslaget de bor i. I sommer var de på Vær Stolt-festivalen på Holmlia. En festival 

som har som hensikt å knytte bånd mellom mennesker fra ulike kulturer og etniske 

bakgrunner: «Det var et fint initiativ, synes jeg. Vi fikk smake mat fra ulike land. Var første 

gang i fjor [2014], da hadde vi akkurat flyttet hit. Det regnet. Vi var der en gang etter det. Da 

var det sol.»  

Paret setter stor pris på at det arrangeres ulike ting i bydelen og skulle gjerne sett mer av 

aktiviteter som fremmer det flerkulturelle: «Det at det bor så mange utlendinger her kan 

faktisk bidra til at det blir organisert ganske forskjellige ting.» Ifølge Putnam (2000) vil slike 

frivillighetsbaserte arrangementer, som har som hensikt å treffe alle i et nærmiljø, styrke den 

kollektive sosiale kapitalen i området. Gjennom de frivilliges innsats og engasjement for 

fellesskapets beste, dannes sosial kapital nærmest som en utilsiktet konsekvens. Dette fordi jo 

mer enkeltindivider er engasjert i nettverk som omfatter samfunnsengasjement i nabolaget 

eller lokalsamfunnet sitt, jo mer vil samfunnsmedlemmene bryte ned forskjeller, sosial 

mistillit og sosial ulikhet. Det blir heller det felles prosjektet, i dette tilfellet: Vær Stolt-

festivalen, som kommer i fokus.  

Mens Vær Stolt-festivalen knytter brobyggende bånd mellom mennesker på et bydels-nivå, 

kan nabolagsfester sies å styrke båndene mellom naboer på et mer geografisk avgrenset 

område. Disse nabolagsfestene kan være viktig for følelsen av å tilhøre et lokalsamfunn. 

Marta, som bor sammen med mannen sin Pawel på Mortensrud, forteller om da de hadde 

sommerfest i borettslaget: «Nesten alle kom. Det var grilling og kaker og aktiviteter for barn. 

Det var veldig hyggelig, og vi ble kjent med nesten alle.» I Putnams termer kan det sies at 
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denne festen er med på å styrke borettslagets sosiale kapital. Arrangementer som denne 

sommerfesten og Vær Stolt-festivalen danner nettverk mellom personer i samme område og 

skaper tillit mellom bydelens mangfoldige befolkning. Forhold som ifølge Putnam (2000) kan 

overføres til å bli trygge og hyggelige nabolag, med naboer som kjenner hverandre og 

«overvåker» hverandre. Det blir vanskelig å gjøre kriminelle handlinger i et område hvor man 

risikerer å bli oppdaget av noen en kjenner. Lokale begivenheter kan altså styrke forholdet 

mellom beboerne i et nabolag, men de kan også ha en bakside. Nabolagsaktiviterer hvor 

formålet er å inkludere alle i nabolaget kan virke ekskluderende for enkelte grupper hvis de er 

basert på verdier eller tradisjoner som ikke deles av alle som bor i nabolaget. 

Teodor forteller om da de var med på noe som minner om en tradisjonell norsk juletrefest: 

«Når det gjelder sameie, nabolaget her, er det hvert år juletretenning. Og alle synger 

julesanger og spiser. Det er koselig, jeg liker det. Det hjelper å (…)». Janina avbryter Teodor: 

«(...) bli kjent med folk. Bli kjent med naboene.». Juletrefester og ofte offentlige fester som 

holdes i jula. Som Janina sier kan en slik fest være et godt sted å bli kjent med naboer og 

dermed fungere samlende. Likevel kan en slik fest få den utilsiktede konsekvensen eksklusjon 

av visse grupper. Jula forbindes ofte med kristendommen. Alba snakker om hvordan grenser 

mellom grupper av mennesker konstrueres når de blir institusjonalisert i ulike domener, for 

eksempel innen et religiøst felt. I Norge er feiring av jul en institusjonalisert grense som 

skiller de som feirer jul fra de som ikke feirer jul. Feiring av jul er både en polsk og en norsk 

tradisjon, selv om selve feiringen nok gjøres litt forskjellig fra det ene landet til det andre. At 

Janina og Teodor deler verdien «feiring av jul» med de fleste nordmenn, kan gjøre at 

distinksjonen mellom dem blir mindre, og at sannsynligheten er stor for at den sosiale grensen 

mellom dem og majoritetsbefolkningen er på vei til å bli uklar. På den andre siden, for 

grupper som ikke feirer jul, kan den sosiale distansen mellom dem og majoriteten, virke 

synligere under slike høytider. Dette kan gjøre at det blir vanskeligere å bygge bro mellom 

dem og majoriteten enn det er for kristne europeere.  

4.6 Deichmanske bibliotek på Holmlia  

Deichmanske bibliotek har to av sine filialer på Søndre Nordstrand. Et på Holmlia og et på 

Bjørnholt. Blant mine informanter er det den førstnevnte filialen de har oppsøkt. Holmlia 

Deichmanske bibliotek tilbyr flere aktiviteter for ulike grupper mennesker. Alt fra babysang, 

fortellerstund og babykino for de minste, til Språkkafé og norsktrening for de med 
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innvandrerbakgrunn. Det store utvalget i aktiviteter går inn under bibliotekets visjoner om å 

være åpen, inkluderende og kunnskapsbærende. På deres hjemmeside står det: «En by med et 

godt bibliotek er en by med unike rom for å møtes på tvers, som skaper tillit mellom byens 

borgere og gjør oss sterkere i møte med en felles, ukjent fremtid» (Deichmanske bibliotek 

2014). Deichmanske bibliotek trakter etter å være et sted hvor brobyggende sosial kapital 

skapes. Både Bendek, Anielka, Ewa, Marta og Matylda har brukt bibliotekets aktiviteter og 

tilbud. Matylda fra Polen, og med kortest tid i Norge av informantene mine, forteller om hvor 

viktig språktreningen ved biblioteket har betydd for henne:  

Det er veldig bra fordi … jeg vet ikke. Can I say it in English? [jeg: yes.] After I 

started to go to Språkkafé, I really got self-secure, because it was so stressful for me to 

… Det var veldig vanskelig for meg å snakke og si noe. Så her på Språkkafé kan jeg 

snakke og jeg vet at de som hører meg kan hjelpe meg, og de blir ikke sint på meg når 

jeg ikke forstår, så det er veldig viktig for meg å komme hit.  

Matylda beskriver her et trygt og åpent miljø. Gjennom Språkkafeen opplever Matylda de 

sosiale normene om pålitelighet og gjensidighet Putnam hevder må være tilstede for at sosial 

kapital skal kunne eksistere. Normer som også, slik Putnam ser det, hjelper dem å koordinere 

den delte aktiviteten Språkkafé. Ved at Matylda og de andre som deltar på dette tilbudet 

møtes, og hjelper hverandre for å nå et felles mål; å bli bedre i norsk, skapes brobyggende 

sosiale nettverk. I arbeidet med masteroppgaven oppsøkte jeg selv biblioteket ved flere 

anledninger. Jeg deltok blant annet på noen av disse Språkkafeene, og fikk selv erfare 

hvordan dette tilbudet bidrar til nettverksbygging mellom mennesker med ulik bakgrunn.  

Språkkafeen er, som Matylda beskriver, viktig både for å komme i kontakt med andre for å 

snakke norsk og bli trygg på seg selv. For Bendek som etterlyser «kontakt med andre folk», er 

nettopp biblioteket på Holmlia et sted hvor nettverk kan skapes og bånd knyttes. 

Babysang er at annet tilbud Deichmanske bibliotek på Holmlia har, og som to av 

informantene mine, Ewa og Marta, deltar på. Dette er en aktivitet det er mulig å være med på 

når man har veldig små barn. Ewa sier det slik: «Nå er jeg litt opptatt av (…) hvor jeg kan 

være med barn, hvem han kan leke med, være med. Jeg tenker mer på han. Så derfor går jeg 

til åpen barnehage, og til biblioteket for barnesang.» Ewa sier dette samtidig som at hun sier 

at hun ikke har mye tid til seg selv og egne interesser. Det hun gjør utadrettet, og som 

innebærer kontakt med andre enn hennes nærmeste, innebærer møteplasser som nettopp har 

småbarnsforeldre som sin målgruppe. Babysangen muliggjør for at nybakte foreldre som 

befinner seg i så å si samme situasjon, og som kanskje ellers ikke hadde møttes, kan treffes en 
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gang i uka og bli kjent. Sammen så utrustes deltakerne med ressurser og kunnskaper de 

kanskje ellers ikke ville hatt om de kun holdt seg til sine nærmeste og ikke oppsøkte slike 

potensielle brobyggende nettverk. 

4.7 Folkeuniversitetet og Caritas  

Å lære seg norsk har vært en høy prioritet for flere av informantene mine. Mange legger vekt 

på at det er dyrt å betale for kursene, men at det er et nødvendig onde. «Språk er uten pris», 

som Bendek sier. Andre prøver å benytte seg av det de finner av gratiskurs, som Deichmanske 

biblioteks Språkkafe. Likevel har så å si alle på et eller annet tidspunkt betalt for norskkurs.  

Flere nevner at de har tatt kurs ved Folkeuniversitet
11

. Bendek forteller om Folkeuniversitetet 

som et sted hvor brobyggende sosiale nettverk kan forekomme: «Det kommer mange elever 

som er fra andre land (…) og hvis du snakker med dem får du informasjon fra andre folk som 

også går på norskkurs. Vi er fra EU, men mange fra Sør-Amerika har forskjellig informasjon 

som er viktig for oss.» Ved å delta på Folkeuniversitetets språkkurs kan Bendek og andre 

innvandrere møte hverandre på kryss og tvers av landbakgrunn. I tillegg til at deltakerne på 

kursene kan gi hverandre informasjon er også Folkeuniversitetet i seg selv en viktig formidler 

av informasjon til ulike grupper nyankomne til Norge. «(…) på Folkeuniversitetet. Der er det 

en kjempestor tavle med informasjon og sånn, og annonser med rettigheter.» (Bendek). 

Flere av informantene mine nevner også at de har gått til Caritas for informasjon og 

språkopplæring. Caritas Norge
12

 er en hjelpeorganisasjon og en selvstendig stiftelse. 

Organisasjonen driver et informasjons- og ressurssenter for arbeidsinnvandrere i Oslo. Dette 

informasjonssenteret er åpent fire ganger i uka og drives av en håndfull ansatte og en rekke 

frivillige. Senteret har som formål å gi veiledning til nyankomne arbeidsinnvandrere i 

arbeidssøking og hvilke lover og rettigheter som gjelder for arbeid og bolig. Friberg m.fl. 

(2013) har sett på hvordan Caritas i dag fyller et behov som ikke blir ivaretatt av andre. 

«Ingen offentlige instanser har et tilsvarende tilbud, der det både sitter saksbehandlere som 

kan ulike språk, og der man kan få en bred orientering om hvordan systemer fungerer i 

Norge» (Friberg m.fl. 2013: 61). Caritas ser dermed ut til å være et mellomledd mellom 

staten, representert ved NAV, og arbeidsinnvandrerne. Mange som kommer innom Caritas for 

informasjon og formalia blir sendt til NAV, men da gjerne med instrukser om hvordan de skal 

                                                 
11

 For mer informasjon se: http://www.folkeuniversitetet.no/sprakkurs/norskkurs/kat-id-421/  
12

 For mer informasjon se: http://www.caritas.no/om-caritas-norge/  

http://www.folkeuniversitetet.no/sprakkurs/norskkurs/kat-id-421/
http://www.caritas.no/om-caritas-norge/
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gå fram, hvilke skjemaer de trenger, og i blant med følgebrev på norsk (Friberg m.fl. 2013: 

61). Denne mellomleddposisjonen Caritas har fått, kan være en konsekvens av at ingen 

offentlige instanser ser ut til å besitte en slags linkende sosial kapital. Woolcock (1998) har 

beskrevet hvordan vertikale relasjoner mellom sivilbefolkning og stat, kan være viktig for å 

sikre individene tilgang på ressurser fra samfunnets formelle institusjoner. Denne mangelen i 

et slikt offentlig engasjement som retter seg mot gruppen av EØS-arbeidsinnvandrere ser 

derimot ut til å fylles av det ikke-statlige alternativet Caritas. 

4.8 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg sett på ulike møtesteder og aktiviteter som er mer eller mindre viktige 

for informantene mine, og som de har deltatt på. Særlig nevner flere turområdene rundt om i 

bydelen som viktig for bostedstrivselen deres. Å gå turer kan, som drøftet i dette kapittelet, gi 

sosial kapital i form av svake brobyggende sosiale nettverk av turgåere. Flere av informantene 

mine har også vært knyttet til institusjoner som gir dem tilgang på brobyggende sosial kapital. 

Her kan Deichmanske bibliotek, Den katolske kirken og Folkeuniversitet nevnes. Alle disse 

institusjonene åpner opp for møter på tvers av kulturelle og sosiale bakgrunner. På en annen 

side, kan kirken også være et sted hvor de østeuropeiske innvandrerne får styrket båndene 

sine til mennesker med samme tro og samme landbakgrunn. I neste kapittel vil jeg se på 

hvilke forhold ved samfunnet og individenes sosiale liv som påvirker mulighetene de har til å 

delta i sivilsamfunnet og opprette vennskap og/eller bekjentskap. Hvilke faktorer er med på å 

påvirke informantenes sosiale kapital og de grenser de er omfattet av? 
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5 Faktorer som spiller inn på den 

sosiale kapitalen og grensesettingen  

I dette kapitelet vil jeg ta for meg problemstillingene: Hvilke faktorer påvirker den sosiale og 

frivillige deltakelsen og dannelsen av sosiale nettverk, og dermed inneforstått den sosiale 

kapitalen til EØS-arbeidsinnvandrerne? Hva hindrer og hva muliggjør brobyggende sosial 

kapital og i Albas terminologi «uklare sosiale grenser»?  

Arbeidsinnvandrerne skal beskrives langs en rekke forhold som har påvirkning på deres 

sosiale kapital. Faktorer som spiller inn på hvilke sosiale grenser som finnes mellom EØS-

arbeidsinnvandrerne og majoritetsbefolkningen vil også drøftes. Disse faktorene er knyttet til 

rettslige forhold, kulturforskjeller og opplevelse av fordommer og diskriminering, jobb og 

utdanning, tilgjengelighet på informasjon, bo- og familieforhold, geografiske og demografiske 

forhold, språkkunnskaper og evne til integrering. 

5.1 Lovfestede og juridiske forhold 

Arbeidsinnvandrere fra EØS-land skal etter EØS-avtalen likebehandles med norske borgere 

(Friberg m.fl. 2013: 7). Ved å jobbe i Norge eller gjennom arbeid i andre EØS-land har de 

opparbeidet seg den samme retten til arbeidsbaserte ytelser som norske statsborgere. Ved 

lovlig opphold i Norge har de også rett på de samme bostedsbaserte ytelsene. 

Arbeidsmigrasjonen fra Øst-Europa har også lenge vært etterspørselsdrevet, hvor det har vært 

arbeidsgiverne som har etterspurt arbeidskraften deres. Mange av EØS-innvandrerne, særlig 

de fra Øst-Europa, har derfor allerede blitt tilbudt arbeid før ankomst til Norge, eller fått det 

svært tidlig etter ankomst (Friberg m.fl. 2013: 8). Innvandring fra disse landene har vært 

velkommen, og blitt sett på som positivt for den norske økonomien (Blom 2015: 29). EØS-

arbeidsinnvandrernes gode arbeidsbaserte og bostedsbaserte rettigheter, i tillegg til at de har 

arbeid som oppholdstillatelse, gjør at de i større grad antas å være i stand til å klare seg selv 

enn det andre innvandringsgrupper gjør. Sammenlignet med asylsøkere og flyktninger har de 

på den annen side begrensede rettigheter til den offentlig assisterte integreringen. Dagens 

tolkning av regelverket tilsier at NAV heller ikke har lov til å tilby språkopplæring som del av 

sitt kurstilbud til arbeidsledige arbeidsinnvandrere (Friberg m.fl. 2013: 8). De har heller ikke 

rett til deltakelse i introduksjonsordningen eller gratis norskopplæring (NOU 2011:7: 89-94). 
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5.1.1 Oppfattelse av diskriminering 

Særlig eksklusjonen fra integrasjonsprogrammet er noe informantene mine har følt sterkt på. 

Bendek forteller om hvordan han opplever forholdet mellom arbeidsinnvandrere og 

flyktninger som at flyktninger har flere rettigheter enn han som er arbeidsinnvandrer: «Jeg vet 

at flyktninger får bedre rettigheter til å jobbe. De sier de har rett fra NAV som betaler for 

dem, (…) og de er veldig late på jobb fordi de har beskyttelse fra NAV. De sier til leder (…): 

«du kan sparke meg, jeg får penger likevel».» Diskrepansen mellom den faktiske gode 

arbeidssituasjonen de østeuropeiske arbeidsinnvandrere befinner seg i og Bendeks opplevelse 

av å bli diskriminert av myndighetene, må forklares nøyere. 

Selv om europeiske arbeidsinnvandreres situasjon ofte er bedre ved ankomst til Norge enn 

den er for andre innvandringsgrupper når det kommer til bo- og arbeidsrettigheter, gjør det 

usikre arbeidsmarkedet at mange befinner seg i en situasjon der de fort kan møte problemer 

ved økonomiske nedgangstider eller sykdom. I kjølvannet etter finanskrisa som rammet 

verden høsten 2008 ble polakker rammet betydelig hardere enn den øvrige befolkningen 

(Friberg og Eldring 2011: 71). I Polonia-undersøkelsen (2011: 74) oppga hele 43 prosent av 

de intervjuede polakkene å være uten jobb i 2010. Arbeidsledigheten blant polakker i Norge 

er med andre ord betydelig høyere enn i befolkningen ellers. Bendeks opplevelser av å bli 

urettferdig behandlet i forhold til flyktninger, må dermed forstås i lys av de omstendighetene 

han befinner seg i. Hans oppfattelse av å bli diskriminert kan delvis forklares som resultat av 

forhold på makronivå, som manglende arbeidsmarkedstiltak og økonomiske 

omstruktureringer og nedgangstider. Oppfattelsen kan også dels forklares av personlige 

faktorer, som det å ha få nettverk i relevante miljøer, ha en ikke-kompatibel utdannelse og 

dermed ha få muligheter for omskolering. 

Følelsen av å bli diskriminert i forhold til andre innvandringsgrupper når det kommer til 

norskopplæring, er noe flere av informantene mine nevner. Antonina – sykepleier midt i 40-

årene fra Polen – utrykker frustrasjon over ikke å få hjelp: 

De som er flykninger, asylsøkere og familieinnvandrere har det mye lettere. De har 

mange ting, eller mye mer. De har flere ting som er gratis. Så Norge er veldig fokusert 

på å hjelpe de, men ikke arbeidstakerne, nei. Som sagt, jeg har bare bedt om penger til 

norskkurs, ikke til livet, for jeg ville jobbe, og jeg har jobbet i tolv år nå. 100 prosent 

fra første dag jeg flyttet. Man føler at man ikke blir likebehandlet. Ja, det er sant at jeg 

ikke hadde krig i Polen og kunne dra tilbake, men hva skal de [Norge] gjøre uten 

sykepleiere og bygg-folk fra utlandet?     
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Selv om EØS-avtalen legger til rette for at EØS-arbeidsinnvandrerne skal likebehandles med 

norske arbeidstakere har ikke informantene mine følelsen av å bli det. Dette kan ha 

sammenheng med den rettslige og sosiale mellomposisjonen denne gruppen er i. De regnes 

verken som å være innvandrere som skal integreres eller som fullverdige norske borgere med 

norsk statsborgerskap
13

 og som mestrer fullt ut det norske språket, og de kulturelle kodene. 

Når mange av EØS-borgerne likevel trer ut av rollen som mobil arbeidsmigrant og trer inn i 

rollen som innvandrer med et ønske om å bygge seg et liv i Norge, havner EØS-migranten i 

en situasjon hvor den norske velferdsstaten ser ut til å svikte dem. For eksempel opplever 

mange NAV-ansatte lovverket som uklart når det kommer til hvem som har rett på de 

skjønnsbaserte ytelsene knyttet til arbeidsmarkedstiltak og sosialhjelp (Friberg m.fl. 2013: 

84).  

Arbeidsinnvandrerne, som skal klare seg selv, får ikke særlig hjelp til å forstå hvordan 

lovverket fungerer, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å oppnå jevnbyrdighet med 

nordmenn hvor den «riktige» jobben, «korrekt» integrering og oppadgående sosial mobilitet 

inngår. En konsekvens kan bli at noen vil ta en hvilken som helst jobb som dukker opp. 

Tidligere forskning på polske arbeidsinnvandrere i Norge har særlig vært opptatt av 

arbeidsinnvandrernes situasjon i arbeidslivet, hvor sosial dumping, lavlønnskonkurranse og 

urettmessige vilkår generelt har vært viktige temaer (Friberg og Eldring 2011: 53). En av 

informantene mine har erfart slike urettmessige lønnsvilkår, noe som tilslutt gjorde at hun 

sluttet i jobben og skaffet seg ekstern hjelp:  

Denne jobben var veldig bra, men sjefen var ikke så bra. Så jeg måtte slutte fordi det 

var mange problemer med lønn og med penger. Kollegaene mine hadde også 

problemer med å få penger. (…) Jeg var i et arbeidsforbund, og de hjalp meg med å få 

lønn og feriepenger, og med papirer og skatt. Og jeg snakket med en advokat og hun 

sa hva jeg skulle gjøre. (Matylda, polsk, nesten tre år i Norge) 

Matylda var heldig og fikk tilslutt den lønnen hun hadde rett på. Hun er nå registrert som 

jobbsøker hos NAV og har opparbeidet seg retten til dagpenger. Likevel kan det se ut som at 

grensene, som er tuftet på et juridisk og institusjonelt materiale (Alba 2005: 27), mellom 

arbeidsinnvandrere og nordmenn, gjør det mulig for norske arbeidsgivere å fortsette å 

rekruttere østeuropeere til midlertidige og atypiske stillinger med lav lønn og dårlige 

mobilitetsmuligheter (Friberg m.fl. 2013: 85). Når distinksjonene mellom disse to gruppene er 

                                                 
13

 «EØS-borgere kan normalt få varig oppholdsrett etter fem års sammenhengende lovlig opphold i Norge». 
Mer om EØS-borgeres oppholdsrett på: http://www.une.no/no/sakstyper/Oppholds--og-arbeidstillatelse-for-
EOS-borgere/  

http://www.une.no/no/sakstyper/Oppholds--og-arbeidstillatelse-for-EOS-borgere/
http://www.une.no/no/sakstyper/Oppholds--og-arbeidstillatelse-for-EOS-borgere/
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assosiert med en slik stor asymmetri i sosial status og makt, er det lite sannsynlig for at 

grensen mellom dem er på vei til å bli uklar.  

Til nå har jeg sett på hvordan juridiske retningslinjer, og opplevelser av å få mindre hjelp og 

støtte ved arbeidsledighet og språkopplæring, kan spille inn på de sosiale distinksjonene 

mellom arbeidsinnvandrerne på den ene siden og majoriteten og andre innvandringsgrupper 

på den andre. Nå vil jeg ta for meg hvordan møte med fordommer kan spille inn på den 

sosiale kapitalen til arbeidsinnvandrerne og konstruere sosiale grenser mellom dem og 

majoriteten.  

5.1.2 «(…) hva gjør jeg med en østeuropeer?»: Møte med 

fordommer fra nordmenn 

Det kan antas at europeiske innvandrere i liten grad skiller seg fra den norske majoriteten 

grunnet grenser som kan trekkes basert på kulturelle særtrekk. Gjennom det europeiske 

samarbeidet og til dels lik historie har de europeiske landene en noenlunde felles forståelse av 

verden. Likevel er det flere av mine informanter som snakker om at de har opplevd å bli sett 

på som kulturelt forskjellig fra den norske majoriteten både i jobb og i hverdagslivet. Disse 

kulturelle distinksjonene kan gjøre det vanskelig for EØS-arbeidsinnvandrerne å føle seg 

jevnbyrdig med majoriteten, eller sagt på en annen måte, oppleve seg som integrert i det 

norske samfunnet. Flere hadde opplevd fordommer fra norske på jobb. Anielka forteller at 

hun noen ganger føler at de andre ansatte i barnehagen hvor hun jobber ikke alltid er så 

imøtekommende mot henne, noe som gjør at hun ikke føler seg inkludert: «De snakker ikke så 

mye med meg. De svarer ikke hei til meg. (…) da føler jeg meg utenfor. Det er ikke greit å 

gjøre sånn, og kanskje er det på grunn av at jeg ikke er norsk. Jeg er ikke sikker, men jeg tror 

det.» Både Marta, Ewa og Janina har opplevd å bli krenket på grunn av hvor de er fra. Marta – 

regnskapsfører i mammaperm – forteller om en tidligere kollega: «(…) en som var veldig 

opptatt av at jeg var østeuropeer, og hun var veldig opptatt av å vise at hun hadde penger og 

sånne ting, og; «hva gjør jeg med en østeuropeer?», på en måte.» Ewa forteller også om møte 

med fordommer i starten av oppholdet sitt i Norge. 

Hva var vanskeligst …? For meg det var kanskje at nordmenn, eller det inntrykket jeg 

har fått av hva nordmenn tenker om oss, tenker at vi kommer fra den tredje verden, og 

ikke vet noen ting. Vi kan ingenting, og vi sammenlignes med afrikanere og andre 

land. Det er veldig kjipt å høre, eller ikke høre, men føle det.  
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Janina og Teodor forteller om hvordan de har blitt møtt av det de anser som uvitenhet fra 

nordmenn som ikke har vært i Polen:  

Teodor: De som har vært i Polen vet at det ikke er noen tredje verden. At det ikke er så 

farlig. At man ikke blir stjålet fra, og slike mennesker er det også lettere å ta kontakt 

med. Fordi de er mindre skeptiske.  

Jeg: men har dere møtt noen som sier det om tredje verden? Eller som er veldig 

skeptiske?  

Teodor: noen ganger ja. Jeg har hatt en slik erfaring med noen som ikke har vært i 

Polen, som sa; ja, det er veldig store forskjeller mellom levenivå i Polen og i Norge. 

Janina: jeg fikk spørsmål en gang fra en mann jeg møtte; har dere kjøleskap, internett? 

Det har jeg opplevd en gang. Det var litt rart. Men kanskje det var et tullete spørsmål. 

Det som går igjen hos informantene, er følelsen av å bli sett på som mindre økonomisk 

ressurssterke og opplyste. Dette kan, ifølge Alba (2005: 22), ha en sammenheng med Norges 

og Polens historiske bakgrunner og kulturelle forskjeller. Polen er et land med et svært lavt 

lønnsnivå i forhold til Norge. «I industri, bygg og anlegg og handel lå det polske lønnsnivået 

på omtrent en femtedel av det norske i 2008. Gevinsten for polske arbeidstakere ved å 

emigrere til Norge, er altså fortsatt svært høy» (Frieberg og Eldring 2011: 18). Dette er med 

på å forme de sosiale grensene mellom polakker og nordmenn. Polens fortid som 

kommunistisk og styrt av Sovjetunionen, kan også være med på å prege disse kulturelle 

distinksjonene og former individenes orientering mot hverandre. Disse nevnte kulturelle, 

sosiale og historiske forholdene og flere til, er det som gir den etniske grensen mellom 

polakker og nordmenn konkret betydning og gjør at en tenker: «vi er ikke som dem fordi …», 

slik Marta opplevde den tidligere kollegaen gjorde.  

Disse arbeidsinnvandrernes følelse av å bli sett på som mindreverdige er motstridende av hva 

tidligere forskning på holdninger til arbeidsinnvandrere viser. Dette kan ha sammenheng med 

den «positive stereotypien» som denne gruppen innvandrere har fått tildelt. Ofte ses de på 

som å være hardtarbeidende, problemfrie og billig arbeidskraft (Valenta og Strabac 2011: 

673). Denne stereotypien er også formet av de sosiale og kulturelle forskjellene mellom den 

polske innvandrergruppen og den norske majoritetsgruppen. Mine respondenter forteller 

derimot en annen versjon av denne virkeligheten. De kulturelle forskjellene, eller 

forestillingene om dem, mellom nordmenn og polakker kan derfor se ut til å være en fordel 
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for arbeidsinnvandrerne i arbeidsmarkedet, men ikke likefullt i en integrasjons- og 

inkluderings kontekst.  

Uansett om dette handler om antatte holdninger de østeuropeiske arbeidsinnvandrerne tror 

nordmenn har, eller om det handler om faktisk erfarte fordomsfulle utsagn, kan det likevel 

argumenteres for at det de opplever er sosiale distinksjoner mellom dem selv – innvandrerne – 

og majoriteten.  

Samtidig som at flere av informantene mine forteller om en grensesetting de føler nordmenn 

setter opp mellom seg og dem, setter arbeidsinnvandrerne selv opp sosiale grenser mellom seg 

og andre innvandringsgrupper, gjerne fra afrikanske land, som Ewa tydelig gjør i sitatet over. 

Denne distanseringen vil jeg se nærmere på i delkapitlet under. 

5.1.3 Fordommer mot innvandrere fra «den tredje verden» 

Sitatene over viser at EØS-arbeidsinnvandrerne jeg har snakket med ikke vil sammenlignes 

med innvandrere fra afrikanske og asiatiske land, og er derfor opptatt av å distansere seg fra 

disse innvandrerne. Samtidig som at de føler de blir møtt med fordommer fra nordmenn, 

utrykker de selv sterke generaliserte fordommer overfor flyktninger. Bendeks beskrivelser av 

flyktninger som late og slappe på jobb
14

, uten selv å ha jobbet med denne gruppen: «Men jeg 

har aldri jobbet med flykninger. Jeg har jobbet med polakker og litauere.» kan stå som 

eksempel på dette. Mens arbeidsinnvandrerne setter opp sosiale og kulturelle grenser mellom 

seg og andre innvandrere, særlig de med muslimsk bakgrunn, gjør de skillene mellom seg og 

majoriteten mindre synlige. Denne avstanden de viser muslimer kan med andre ord også være 

en måte å vise en sosial og kulturell likhet med nordmenn på. Marta sier det slik: «Ja, og vi 

snakker om kulturforskjeller mellom norske og polakker, tenk hvor store forskjeller det er 

mellom europeere og …» I kontrast til de kulturelle grensene mellom henne og asylsøkere 

virker forskjellene som skiller henne fra nordmenn som små. Når hun også bruker 

fellesbetegnelsen europeere, i stedet for polakker eller nordmenn, dempes forskjellene mellom 

disse to gruppene ved at de utrustes med den samme identiteten: europeer. For Bendek 

handler forskjellene, eventuelt likhetene, i større grad om religion: «Og jeg forstår ikke en 

ting: hvorfor muslimer ikke kan flytte til muslimske land. Og de vil flytte til kristne land her i 

Europa. Og det er mange som vil gjøre verden muslimsk (…).» Bendek oppfatter dermed de 
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sosiale grensene som svakere mellom han og nordmenn, enn mellom han og muslimer. Dette 

er i tråd med Albas teorier om dannelsen av klare og uklare grenser. Arbeidsinnvandrernes 

like religion og mer eller mindre delte europeiske bakgrunn med den norske majoriteten gjør 

tanken om «vi er ulik nordmenn» mindre distinkt, enn tanken «vi er ulik muslimer», som blir 

mer fremtredende.  

På den andre siden ser informantene mine det store kulturelle og etniske mangfoldet i bydelen 

som positivt. Janina synes bydelen kan utnytte befolkningsmangfoldet mer enn det de gjør i 

dag: «Det at det er så mange utlendinger her kan faktisk bidra til at det bli organisert ganske 

forskjellige ting. At man benytter seg av de som bor her». At det bor mange med ulike 

nasjonale bakgrunner i bydelen kan også gjøre at arbeidsinnvandrerne føler seg mer 

komfortable med å være utenlandske, enn om de hadde bodd på et område med få 

innvandrere. Dette vil jeg drøfte senere i kapitelet om demografiske forhold
15

. 

5.2 Sosiokulturelle særegenheter  

Kulturforskjeller trekkes ofte frem som en viktig faktor for et samfunns sosiale kapital. De, og 

forestillingene om dem, legger føringer for hvilke sosiale grenser som trekkes mellom 

majoritetsgruppen og minoritetsgruppene i et land. Som jeg så på i forrige delkapittel er det 

flere av informantene mine som nevner å ha blitt konfrontert med påstander om hvordan deres 

hjemland er ulikt fra Norge. Her vil jeg se videre på hvordan kulturelle forskjeller og likheter 

henger sammen med den sosiale kapitalen til både informantene mine og til det norske 

samfunnet som helhet. 

5.2.1 «Det er et stengt miljø»: Norsk sammenbinding og inn-

gruppe/ut-gruppe tendenser 

Annika Forsander legger vekt på hvordan sterke majoritetsbånd kan legge hindringer for 

minoriteters dannelse av brobyggende sosial kapital. Hun hevder de nordiske landene preges 

av en type båndbyggende sosial kapital som gjør det vanskelig for nyankomne å bli inkludert 

(Hagelund og Loga 2009: 22). Denne båndbyggende norske mentaliteten blir bekreftet av 

mine informanters holdninger til nordmenn. «Det er et stengt miljø. Her i Oslo er det veldig 

vanskelig å skaffe vennskap med nordmenn. De vil bare holde seg til sitt miljø.» Følelsen 
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Bendek har av et lukket og innadvendt norsk miljø nevner også Marta: «Kanskje de, jeg vet 

ikke, de vil ikke så lett komme i kontakt, de vil ikke komme i kontakt med oss.» I spørsmålet 

om arbeidsinnvandreres mengde og grad av sosial kapital, er det uunngåelig ikke også å ta for 

seg majoritetsbefolkningens sosiale kapital. Den norske velferdsmodellen er basert på 

gjensidig tillit, homogene normer og tette sosiale bånd. Skandinavia og Norge skårer derfor 

høyt på sosial kapital skalaen med høy grad av tillit og mange medlemskap i frivillige 

organisasjoner (Forsander 2004: 209). De tette sosiale nettverkene gjør samfunnene 

transparente, byene kontrollerbare, ansvarlige og produktive. Denne positive effekten av de 

nordiske formene for sosial kapital kan også få negative utfall for innvandrere som prøver å 

entre samfunnet. Forsander (2004: 219) har særlig lagt vekt på hvordan den nordiske 

velferdsmodellens sammenbindende sosiale kapital har gjort at innvandrere ofte har havnet i 

randsonen av arbeidsmarkedet. Min studie viser i tillegg hvordan nyankomne også kan føle å 

bli ekskludert fra det norske sosiale, og mer private delen av livet. Marta Bivand Erdal & 

Aleksandra Lewicki (2016: 119) som har gjort intervjuer med polske innvandrere i Norge, har 

pekt på hvordan opplevelsen av nordmenn som innestengte av natur, kan gi påfallende 

begrensninger for følelsen av å være inkludert i lokalsamfunnet. For eksempel kan nordmenns 

helgeflukter til hytta få som utilsiktet konsekvens at inkluderingen og følelsen av tilhørighet 

blir vanskeligere for de polske innvandrerne som blir «etterlatt» i byen.  

Også andre innvandringsgrupper på Søndre Nordstrand beskrives som lukkede, noe som gjør 

det vanskelig å få kontakt med dem. Bendeks oppfatning av en iransk 

andregenerasjonsfamilie kan eksemplifisere dette: «De snakker veldig bra norsk og går på 

skole, og holder bare vennskap med sine fra samme land.» Marta og Pawel tror denne 

eksklusjonen fra andre etniske grupper enn sin egen, er gjensidig. «Jeg tror at de som kommer 

lever i egne samfunn. Sånn som vi som har mest polske venner, og jeg tror at de som kommer 

fra India og Asia også har det sånn». Dette inn-gruppe/ut-gruppe skillet informantene mine 

forteller om, står i strid til det Putnam (2007) hevdet ville skje med samfunnsmedlemmene i 

samfunn preget av diversitet. Ifølge han ville innbyggerne av slike mangfoldige samfunn få 

mistillit til både de en er lik og til de en er ulik. Marta tror derimot at de ulike gruppenes 

sammenbinding og trekning mot sine egne kommer av kultur- og språkforskjeller: «Det er 

enklere på grunn av språk og kultur. Jeg tror det er enklere å snakke morsmålsspråket sitt og 

derfor velger vi å være litt mer sammen med polske.» Ifølge Forsander kan det derimot også 

være den norske sammenbindingen som gjør at det oppstår enklaveformasjoner fordi det blir 

vanskelig for innvandrere å entre majoritetssamfunnet. På en annen side er det flere av 
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informantene mine som forteller om tendenser til det jeg ser på som lav grad av brobyggende 

sosial kapital blant arbeidsinnvandrere generelt i Norge. Dette vil jeg se nærmere på nå.  

5.2.2 «Mange polakker føler sjalusi mot hverandre» 

Anielka som i stor grad vektlegger kontakt med andre polakker: «Jeg liker å være med mange 

polakker. Vi trenger vårt selskap. Vi pleier å ha kontakt med hverandre, vi feirer ting sammen 

og vi hjelper hverandre.», forteller samtidig, da jeg spør henne om polakker og integrasjon, at 

polakker i Norge preges av sjalusi og lite hjelpsomhet. 

Jeg tror at polakker ikke er så godt integrert, dessverre. Jeg tror det er fordi polakker 

ikke har noen institusjoner. Og det synes jeg er trist, men det er på grunn av veldig 

dårlig integrasjon mellom polakker. Jeg tror at de ikke er så godt integrert fordi 

mange polakker føler sjalusi mot hverandre; «at noen har mer enn meg». Det er sånn 

mellom polakker (...) Mange vil ikke hjelpe hverandre. Mange vil ikke snakke. 

Denne dualismen rundt polakkers forhold til andre polakker i Norge kan lettere forstås i 

Putnams termer. Informantenes nærmeste venner består hovedsakelig av individer med 

samme landbakgrunn som dem selv, noe som tyder på at disse nettverkene består av 

sammenbindende sosial kapital. Kontakten som går utover deres nærmeste, ser derimot ut til å 

være nesten ikke-eksisterende. Denne kontakten er derfor verken tuftet på sammenbindende 

eller brobyggende sosial kapital. Matylda beskriver denne mangelen på svake bånd mellom 

polakker slik: «Polakker i Norge er ikke så snille mot andre polakker. Vi kjenner noen og vi 

har noen venner, men vi søker ikke andre polakker. Nei, vi trenger ikke det.» Disse 

holdningene til, og den begrensede lysten til å hjelpe andre polakker minner om det Hein de 

Haas (2010: 1602) har kalt for migrant gatekeepers. Gatekeepers, eller portvoktere, betyr i 

denne sammenhengen etablerte migranter som i større grad vektlegger ulempene enn 

fordelene med mer innvandring. Særlig kan denne negative holdningen til andre innvandrere 

være en effekt av det usikre jobbmarkedet mange EØS-arbeidsinnvandrere befinner seg i. To 

konsekvenser av en større innvandring fra EØS-områdene kan være økende konkurranse om 

de samme jobbene, siden de fleste befinner seg i, og søker seg til, enten bygge- eller 

rengjøringsbransjen, samt at det blir lagt mer press på de allerede lave lønningene som er 

innenfor disse nisjene. Dette kan legge demper for villigheten og/eller mulighetene etablerte 

EØS-migranter har for å hjelpe andre nyankomne (de Haas 2010: 1604). Denne forklaringen 

kan være årsak til polakkenes lave grad av brobyggende sosial kapital. 



67 

 

Når det kommer til hvorfor polakker generelt i Norge har lav grad av sammenbindende sosial 

kapital mellom seg, kan dette muligens forklares med at polakker i Norge er en svært ung og 

lite stabil innvandringsgruppe. De mangler også et eget polsk møtepunkt som et institutt eller 

en polsk institusjon, slik Anielka er inne på i sitatet over. Uten felles møtepunkter, som en 

egen etnisk forening, er det vanskelig å få en inn-gruppe mentalitet som preger de 

sammenbindende nettverkene. Den polske klubben kan mulig fungere som en slik etnisk 

organisasjon, men denne gruppens legitimitet er det sterke uenigheter om blant mine 

informanter. Da jeg begynner å spørre Marta og Pawel om den polske klubben blir de stille, 

sier noe på polsk til hverandre, før Pawel sier: «Probably, we are in another club. And I think 

these clubs are against each other. (…) There are persons that do not like each other.». Dette 

bygger oppunder fortellingen om at den polske innvandringsgruppen i Norge ikke deler en 

slags lik identitet, slik Putnam hevder kjennetegner sammenbindende nettverk. Gruppen med 

polakker i Norge er i stedet svært fragmentert. Dette kommer også fram i intervjuene i 

pamfletten Polakk – De er kommet for å bli (Meisingset, Kawecka og Czapka 2011) 

I teorikapitlet så jeg på hvordan brobyggende sosial kapital kan minne om Granovetters 

begrep om svake bånd. For mine informanter er det særlig mangelen av slike svake bånd som 

savnes. Da jeg spør Anielka om fremtidige jobbmuligheter svarer hun «Det er vanskelig for 

meg, for jeg kjenner ikke mennesker. Det er alltid bedre å kjenne noen mennesker som kan 

hjelpe deg.» Jeg har tidlige beskrevet Anielka som en med mye sosial kapital (hun jobber mye 

frivillig og har mye kontakt med andre polakker) likevel er denne mangelen på svake bånd, 

som er sosiale relasjoner som kan være mer nyttige for å komme seg «opp og frem» enn de 

sterkere relasjonene en har til de en omgås hyppigere, en hindring for å få drømmejobben. 

Dette viser at «det er mulig å ha et stort sosialt nettverk uten av den grunn å få tilgang til 

attraktive jobber – dette forutsetter jo at nettverket ditt befinner seg i posisjoner hvor de kan gi 

deg slike jobbtilbud.» (Hagelund og Loga 2009: 22). Denne polske kulturen av misunnelse, 

sjalusi og lite hjelpsomhet som er funnet blant polakker i Norge, kan altså se ut til å være en 

faktor som spiller inn på deres sosiale kapital. 

5.3 Arbeidslivets både inkluderende og 

ekskluderende egenskaper 

«Jeg tenkte i begynnelsen at jeg kunne lære god norsk på arbeidsplassen, men siden jeg jobber 

om natta, og det da er bare utenlandske som jobber, er det dårlig norsk» (Antonina) 
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Antonina forteller her om en arbeidssituasjon mange av de østeuropeiske arbeidsinnvandrerne 

i Norge befinner seg i. Behovet etter arbeidskraft har vært stort i flere ulike sektorer, og 

mange har fått jobb uten norskkunnskaper (Søholt 2016: 22-27). Uten å ha måttet lære seg 

norsk, eller hvordan det norske samfunnet fungerer, er det ikke bare vanskelig å finne ny jobb 

ved eventuell arbeidsledighet, men det kan også være vanskelig å opprette sosiale relasjoner 

på tvers av språkbakgrunn. Hvordan ulike arbeidsforhold og jobb innen ulike sektorer, kan 

påvirke den sosiale innlemmelsen av innvandrerne der de bor, vil være tema for den videre 

analysen.  

5.3.1 Pawel om bonding på jobb 

Tidligere forskning på arbeidsinnvandring har gjentatte ganger belyst arbeidsinnvandrernes 

språkhomogene arbeidsforhold. Ofte jobber polske arbeidsinnvandrere, og særlig gjelder dette 

de som jobber i byggebransjen, i polske team (Friberg og Eldring 2011: 42). Dette er også 

gjeldende for enkelte av informantene mine. Å kun jobbe med andre som er lik en selv på 

flere demografiske punkter fører med seg, slik Putnam ser det, lukkede, homogene og 

innadvendte nettverk. Ifølge Putnam utrustes individene i slike nettverk kun med de ressurser 

og materielle og sosiale goder gruppen innehar. Det blir derfor vanskelig å opparbeide seg, 

eller motta, andre impulser og kunnskaper. For en polsk arbeidsinnvandrer i Norge, kan 

arbeid kun i polske team, derfor gjøre det vanskeligere å lære seg norsk, komme i kontakt 

med nordmenn og rett og slett tilegne seg brobyggende sosial kapital.  

Frieberg m.fl. (2011: 97) har sett nærmere på hvilke konsekvenser arbeid i homogene 

arbeidslag kan få: «Når ulike nasjonalitetsgrupper jobber adskilt fra hverandre, blir det 

vanskelig å vise fram sine potensielle ferdigheter for potensielle arbeidsgivere, og det kan lett 

oppstå oppfatninger om at ulike nasjonalitetsgrupper egner seg for ulike type jobber». Pawel 

som er elektriker er en av de som har jobbet i arbeidsteam bestående av kun polakker: «Det er 

et norsk firma, men bare polakker som jobber der.» Marta, kona til Pawel, utdyper: «(…) alle 

han jobber med er polske, eller ikke norske i hvert fall. Så han får ikke snakket så mye med 

andre [nordmenn] på jobben. (…) og i tillegg når de drar til et sted og det er et stort prosjekt, 

er det bare utlendinger som jobber der». Særlig Marta opplever dette som et problem. Hun 

skulle ønske mannen ville lære seg mer norsk, særlig med tanke på at datteren deres blir eldre 

og snart skal begynne i barnehage. «(…) det hadde vært hyggelig om pappa kunne snakke 

norsk, for eksempel når han skal hente henne i barnehagen. Til sånne daglige ting.» (Marta). 
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Et språklig segregert arbeidsmiljø trenger altså ikke bare få konsekvenser for 

arbeidsinnvandrernes fremtidige arbeidsmuligheter, men også for hverdagslivet og mestring 

av dagligdagse oppgaver.  

At Pawel har vanskeligheter med å snakke norsk gjør også at den etniske grensen mellom han 

og majoriteten virker synligere, altså «brighter», enn den mellom Marta og majoriteten. De 

sosiale grensene som skiller henne og majoriteten er i større grad på vei mot å bli uklar, altså 

«blurry». Alba peker på at forskjeller i språk er en viktig årsak til hvordan genser mellom 

grupper både konstruerer og endres. Språkdistinksjonen mellom Pawel og majoriteten, som 

opprettholdes av at han jobber i et språkhomogent arbeidsmiljø, gjør det vanskeligere for han 

å oppnå jevnbyrdighet med majoriteten, enn det er for Marta som snakker godt norsk og har 

kontakt med nordmenn på jobb. Polonia-undersøkelsen (2011: 98) trekker også særlig frem 

språkkunnskaper som en viktig kilde for integrering i form av sosial mobilitet: «dårlige 

muligheter til å lære norsk i jobben (…) har vært et hinder for sosial mobilitet innad i 

arbeidslivet». Videre har Alba (2005: 26) sett på hvordan en institusjonalisering av grenser 

gjør at enkelte ting i samfunnet blir tatt for gitt, noe som kan være med på å påvirke den 

sosiale distansen mellom grupper. Hvis vi ser på det polske språket som institusjonalisert i 

visse deler av byggebransjen, er det lett å tenke seg hvordan det kan bli tatt for gitt etterhvert 

at det nettopp er polakker som egner seg best til å utføre disse arbeidsoppgavene.  

Selv om denne oppgaven først og fremst handler om arbeidsinnvandreres sosiale kapital i 

lokalsamfunn og nabolag, kan det være interessant å se på hvordan arbeidslivet kan ha 

påvirkning på individenes sosiale kapital i lokalsamfunnet. Når Pawel jobber i homogene 

arbeidslag kan dette få påvirkninger for hans deltakelse i lokalsamfunnet. En fersk rapport fra 

NIBR over sysselsetting av innvandrere viser at det er en klar sammenheng mellom 

innvandreres deltakelse i arbeidslivet og deres deltakelse i lokalsamfunnet (Søholt, Tronstad, 

Vestby 2015). Vi kan videre tenke oss at type bransje og arbeidssituasjon en befinner seg i vil 

ha en påvirkning på den sosiale kapitalen den ansatte tilegner seg, og som igjen kan få 

konsekvenser for type deltakelse og nettverk utenfor jobb. Pawel har størst grad av 

båndbyggende sosial kapital; han har flest polske venner både fra jobb og fra en polsk 

innvandrerorganisasjon, og han har en svært liten tilknytning til nabolaget de bor i, noe som 

forklares ut fra deres manglende deltakelse i lokalsamfunnet: «Vi er ikke aktive i det hele tatt. 

Men det er litt vår skyld». Denne individuelle sammenbindende sosiale kapitalen Pawel 

innehar kan være vanskeligere å overføre til et kollektivt gode for lokalsamfunnet. Dette er i 
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tråd med Putnams teorier om at det særlig er den brobyggende kapitalformen som er viktig for 

å styrke lokalsamfunn, mens sammenbindende sosial kapital er viktig for å styrke 

medlemmene i en gruppe.  

Hittil har jeg sett på hvordan et arbeidsliv med sammenbindende sosial kapital kan gjøre det 

vanskeligere å anlegge brobyggende nettverk i lokalsamfunnet. Nå vil jeg, på den andre siden, 

ta for meg hvordan deltakelse i et brobyggende arbeidsliv er med på å skape brobyggende 

sosial kapital mellom EØS-arbeidsinnvandrerne og den norske majoriteten også i 

lokalsamfunnet slik Søholt m.fl. fant i sin undersøkelse.  

5.3.2 Mariusz om bridging på jobb 

Mariusz har jobb i hjemmehjelptjenesten. En jobb hvor han både har svært mange norske 

arbeidskollegaer, samtidig som at flere av de eldre han passer på, er nordmenn. Hans 

arbeidshverdag er dermed svært ulik Pawels:  

Egentlig passer det meg veldig bra, for jeg liker å få kontakt med folk. Det er veldig 

interessant på mange områder. For eksempel så liker jeg historie, og det er derfor 

kjempefint å treffe gamle folk som snakker om 2. verdenskrig. De kan fortelle ganske 

spennende historier herifra. Og det er spesielt for oss [polakker], for vi lærte mye, 

men ikke om skandinavisk historie, om hva som skjedde her. (…) Jeg må si jeg har 

truffet mange folk fra alle slags folk. 

Mariusz er altså i en jobb med mye brobyggende sosial kapital. Det dannes bånd blant annet 

på tvers av alder, etnisitet, kjønn, yrkesstatus og kulturelle bakgrunn. Norsk er arbeidsspråket, 

og gjennom samtaler med nordmenn utveksles erfaringer og kunnskaper. Dette mangfoldige 

miljøet og erfaringene med å være i det, er noe Mariusz også tar med seg videre når han ikke 

er på jobb. Da jeg spør han om nettverket hans og venner sier han:  

Ja, jeg har mange venner. På grunn av jobben min, og så er jeg litt aktiv i sport. Så 

hvis noen sier til meg «god dag», så svarer jeg «god dag», og så kan vi begynne å 

snakke sammen. (…) Jeg tror jeg har kontakt med alle som bor rundt meg her. Jeg 

synes en god kamerat kan være fra Pakistan, fra India, fra Afrika. Han kan være polsk 

eller fra Litauen. Det spiller ingen rolle. Mann er mann. (…) Nei, jeg kan ikke klage 

på nabomiljøet. Det er kjempefint. 

Mariusz har kontakt også lokalt med mennesker som har ulike bakgrunner. At han er åpen 

mot andre som ikke nødvendigvis deler en lik identitet med han kan bidra til at den kollektive 

sosiale kapitalen i lokalsamfunnet styrkes. Når han viser tillit og tar kontakt med andre i 
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nabolaget er dette med på å styrke hele nabolagets sosiale kapital. Det er dette Putnam mener 

med at individers personlige og individuelle sosiale kapital overføres som en utilsiktet 

konsekvens til det kollektive nabomiljøets sosiale kapital.  

5.3.3 Betydningen av å ha «riktige» individuelle egenskaper 

Ania er også i en jobb hvor hun har kontakt med mennesker med ulik bakgrunn. Som ansatt i 

en barnehage på Søndre Nordstrand jobber hun i et multikulturelt miljø med kollegaer med 

ulike nasjonale bakgrunner. Hun har også kontakt med mange foreldre som bor i nærområdet. 

Jobben til Ania gir henne, i motsetning til Pawels jobb, mulighet til å bli kjent med mennesker 

på tvers av identiteter og nasjonaliteter. Hun kan derfor sies å være medlem av et bridging-

nettverk på jobb. Selv om Ania har kontakt med mange i området på grunn av jobben, gir 

dette henne likevel ikke nødvendigvis et brobyggende sosialt nettverk i lokalmiljøet på 

Søndre Nordstrand: «Jeg går bare til jobben og tilbake. Jeg bruker ikke noen aktiviteter her på 

Søndre Nordstrand, men jeg har kontakt med folk fra Søndre Nordstrand. De kommer med 

barn og jeg snakker med dem. Men det er bare snakk om barna.» Hennes brobyggende-

nettverk er kun jobb-basert, og er ikke overført til lokalsamfunnet i like stor grad slik det er 

for Mariusz.   

Eksempelet med Ania viser hvor avgjørende også individuelle egenskaper er for innvandreres 

muligheter for bridging. Både jobben til Mariusz og Ania er omsorgsarbeid, og det er 

ingenting ved selve jobbene deres som tilsier at den ene framfor den andre skal gjøre det 

lettere for den ansatte å tilegne seg brobyggende sosial kapital. Å jobbe i barnehage burde 

altså ha den samme effekten på sosial kapital som det å jobbe som hjemmehjelp. Individuelle 

egenskaper må derfor vektlegges, og vil alltid være viktig for den enkeltes evne til å få 

kontakt med andre. Mariusz er selv klar over sine utadvendte sider, og tror dette er mye av 

forklaringen på hans brobyggende nettverk:  

Jeg tror at jeg er en så spesiell person. Jeg prater ikke som om det er noe spesielt. Jeg 

snakker mye. Og hvis de [nordmenn] aksepterer meg; okay, og hvis ikke; så sier jeg 

ingenting, men viser at jeg kan snakke med andre mer enn med dem, ikke sant? Så jeg 

prøver selv å finne mine venner og kamerater.  
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5.4 Demografiske og geografiske forhold 

Lokalsamfunn er forskjellige. Det er også menneskene som bor der. Her vil jeg se på hvordan 

demografiske og geografiske forhold på Søndre Nordstrand er med på å påvirke dannelsen av 

samfunnets sosiale kapital og følelse av tilhørighet blant informantene.   

5.4.1 «(…) du kjenner alle»: Demografiske forhold 

Jeg har tidligere beskrevet Søndre Nordstrand som en multikulturell drabantby. Ifølge Putnam 

vil et slikt etnisk mangfold på lang sikt få viktige kulturelle, økonomiske og 

utviklingsmessige fordeler, fordi kontakt mellom ulike etniske grupper fører med seg tillit til, 

og respekt for, hverandres forskjeller. Etnisk homogene og sosiale samfunn derimot, så han på 

som ødeleggende for den sosiale kapitalen (Putnam 2007). Denne forskjellen mellom 

heterogene og homogene samfunn er også noe Ewa, som bor på Holmlia, har bemerket seg:  

Nå er vi blitt kjent med alle naboene, det er veldig koselig. Du går på butikken og du 

kjenner alle og du kjenner de som jobber i butikken. (…) Det opplevde jeg ikke da jeg 

bodde på Slemdal
16

, for der bor det egentlig bare norske. Og så leide vi en hybel der. 

Aldri opplevde jeg at noen sa hei til meg. Bare de vi bodde hos, de var veldig koselige 

og norske, men aldri naboene. Kanskje de så at: de er utlendinger. Men når vi flyttet 

hit var det mange som kom og sa at «hvis dere trenger hjelp er det bare å komme der 

og der. Jeg bor i den rekka». Det er sånn det skal være. På Slemdal så var alle norske, 

okay, så vi så uansett ikke ut som norske, særlig ikke min mann som er litt mørk i 

huden. Men uansett de vet ikke, kanskje vi hadde kjøpt hus der. 

Ewa forteller om hvordan hun følte at hun og mannen hennes skilte seg ut blant den norske 

majoriteten i det mer homogene området Slemdal. En følelse hun ikke har på Holmlia. Hvis vi 

knytter mangfoldige samfunn, som Søndre Nordstrand, til Albas grenseendringer kan det se ut 

som disse samfunnene er preget av grenseuklarhetsprosesser. Dette er fordi prosessen mot 

mindre distinkte sosiale grenser ofte oppstår når den dominerende kulturen og identiteten er 

relativ porøs og tillater inkorporering av kulturelle elementer fra innvandringsgrupper (Alba 

2005). Søndre Nordstrand har de senere årene lagt vekt på å fremme og gi tilskudd til 

møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper i befolkningen (Oslo 

kommune 2016). Bydelens oppmuntring til en inkorporering av innvandrergruppers kultur 

kommer også tydelig fram i det store mangfoldet bydelen har av innvandrerorganisasjoner. 

                                                 
16

 Slemdal ligger i bydelen Vestre Aker i Oslo: et område med en svært lav andel med innvandrerbakgrunn (Oslo 
kommune statistikkbanken) 
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Grunnet det store mangfoldet på Søndre Nordstrand kan det altså være lettere for minoritetene 

som bor der, både å holde på sine egne kulturelle praksiser og tradisjoner, samt delta i de 

dominerende institusjonene. Det er med andre ord ingen motsetningsforhold mellom å delta 

på den ene arenaen eller den andre. Slik jeg tolker Alba, vil minoriteters muligheter til 

integrasjon og innlemmelse dermed se ut til å være større i etnisk mangfoldige samfunn 

framfor i de mer homogene.  

Putnam (2007: 151) så derimot flere utfordringer med mangfoldige samfunn. Han så slike 

samfunn som preget av svært lite sosial kapital, blant annet med mye kriminalitet, leieboliger 

og sosiale forskjeller med fattige, mindre utdannende og språksvake individer. Denne 

beskrivelsen passer ikke helt til en norsk kontekst med Søndre Nordstrand som eksempel. 

Likevel, det må først nevnes at Søndre Nordstrand skårer noe lavere på levekårsundersøkelser 

enn gjennomsnittet i Oslo totalt. Fullføringsgraden til alle elever i Søndre Nordstrand i 

videregående opplæring ligger noe bak gjennomsnittet i Oslo, spesielt for guttene. Andelen 

sysselsatte (73 prosent) er også litt lavere enn den er i resten av Oslo (80 prosent), og 

inntektsnivået målt per innbygger ligger under gjennomsnittet i Oslo totalt, men over 

gjennomsnittet i bydelene Grorud, Stovner og Alna (Wiggen m.fl. 2015) Søndre Nordstrand 

skiller seg likevel fra Putnams lokalsamfunn på noen vesentlige punkter. For det første er 

bydelen preget av en mer stabil befolkning; mange eier boligen de bor i, og botiden er lang, 

noe som også gjelder for de med innvandrerbakgrunn, og for det andre er kriminaliteten i 

bydelen synkende (Bydel Søndre Nordstrand 2014b). I tillegg har bydelen et rikt foreningsliv 

med flere arenaer som muliggjør kontakt, noe som generelt kjennetegner det norske 

sivilsamfunnet (Ødegård, Loga, Steen-Johnsen og Ravneberg 2014: 46).  

Disse kontekstuelle forskjellene mellom Norge og USA kan forklare ulikhetene i den sosiale 

kapitalen mellom Putnams etnisk mangfoldige lokalsamfunn og Søndre Nordstrand i Oslo. 

For at et samfunn skal kunne lykkes med en integrering av sine samfunnsmedlemmer må det, 

ifølge Putnam, tilrettelegges for kontakt og felles arenaer hvor individene kan møtes (Putnam 

2000; Ødegård m.fl. 2014). Også lokalbaserte prosjekter som har som hensikt å løfte 

boområder med stor grad av diversitet, så han som en viktig faktor for en vellykket 

integrering. Dette er noe Søndre Nordstrand jobber med, blant annet gjennom Oslo Sør-

satsingen (Ruud og Vestby 2011: 21-24). Søndre Nordstrand ser dermed ut til å ha både den 

befolkningsmessige eller sosiale stabiliteten som er nødvendig for utviklingen av sterke 
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sosiale bånd, og de strukturelle ordningene Putnam mente måtte til for å lage gode 

inkluderende samfunn. 

Videre er det ikke bare demografiske forhold som kan få konsekvenser for et samfunns 

sosiale kapital og individenes muligheter for å bli integrert, også geografiske forhold ser ut til 

å spille inn. 

5.4.2 «Jeg har alt på Mortensrud»: Geografiske forhold 

Søndre Nordstrand er en arealmessig stor bydel i utkanten av Oslo. Botettheten er lav, noe 

som frigjør mye plass til store områder med skog og mark. Bydelens fire delbydeler fremstår 

som langt unna hverandre og oppsplittet noe som skyldes bydelens topografi, veisystem og 

beliggenheten til sentrale funksjoner og bydelens tre sentre (Gutta og Schmit 2010: 22-23). 

Bydelen er knyttet til Oslo-sentrum gjennom et kollektivtransportnett med tog, t-bane og buss. 

Som med flere av de andre drabantbyene i Oslo jobber de fleste av innbyggerne på Søndre 

Nordstrand i bykjernen, hvor arbeidsplassene hovedsakelig er lokalisert. Til tross for at det 

alltid har vært arbeidsplasser og ulike typer tjenestetilbud, butikker, skoler og idrettslag i 

forstedene bærer de fleste forsteder fortsatt preg av å være bosteder (Røe 2009: 45, 48).  

Her er det mye potensiale. Det hadde vært fint om det hadde vært mulig å gjennomføre 

tiltak. Da kunne også folk vært mer i denne bydelen. Og det hadde ikke bare vært en 

drabantby, som alle pendler herfra til sentrum, og bare sover her. (…) Det er store 

sentre ved Mortensrud torg. Jeg ser folk møtes der, bare der. Det er litt trist å bare 

møtes på kjøpesentre. Det er mange andre muligheter som finnes i sentrum, men ikke 

her. 

Janinas beskrivelse av Mortensrud som en soveby er i tråd med Putnams (2000: 214) 

beskrivelser av forsteder. Putnam så boligspredning som et onde for den kollektive sosiale 

kapitalen, både for de som pendler til og fra jobb og for hjemmesittere. Ifølge han vil ens 

arbeidsbaserte nettverk i stedet for å styrke ens bostedsnettverk, heller bli en konkurrent til 

det. Den lange avstanden mellom arbeid og hjem vil føre med seg at man må velge mellom å 

bruke tid og kvelder på kollegaene sine eller naboene sine. I verste fall ville man være så 

sliten etter reiseveien at man heller bare ville blitt hjemme alene. For Anielka har denne 

problematikken vært gjeldende: 

Jeg er ikke veldig fornøyd. For hvis du spør meg om fritid, da føler jeg at når jeg er 

ferdig på jobb, drar jeg tilbake til hjemmet mitt. På en måte føler jeg da at dagen min 

er ferdig, for jeg er hjemme kl. 17:00, ca. kl. 17:00, og hvis jeg tenker at jeg har lyst til 
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for eksempel å dra til andre steder og møte noen andre, blir jeg sliten av å tenke på 

det. Det er så dårlig kollektivtransport, så det gjør jeg ikke. Ofte blir jeg bare hjemme 

etter jobb.        

Selv om det er mange likheter mellom Søndre Nordstrand og Putnams sosial kapital-fattige 

forsteder er det også mange forskjeller. Avstandene og seperasjonen mellom arbeidsplass, 

bolig og butikker er blant annet ikke så stor som den er i USA. Det er flere av informantene 

mine som, i motsetning til Anielka, beskriver området de bor på som nært knyttet til 

bykjernen. 

Denne forskjellen i holdninger kan forklares med hvor i bydelen de enkelte bor. Mens de som 

bor sentralt på Mortensrud og Holmlia er mer positive til stedet de bor på, er de som bor på 

Bjørndal og lengre unna t-banen mindre fornøyde. Mariusz, som bor på Mortensrud, beskriver 

forstadslivet i det jeg vil kalle en frihetsdiskurs: «Jeg synes det er kjempefint å bo her, for det 

er rolig og stille. Spesielt dette området. Du hører ingenting. Du har skogen og fin natur, og 

hvis du vil dra ned til sentrum med kamerater og spille litt og drikke litt, går det også, og du 

kan komme tilbake.» Nærområdet er for Mariusz et sted han kan dra fra, og komme tilbake 

til, som han vil. Avstanden mellom puben i Oslo-sentrum og hjemmet på Mortensrud er ikke 

lengre enn en t-banetur. Derfor har han ikke opplevelse av å måtte velge mellom nettverk.  

Ania har, i motsetning til flere av de andre informantene mine, hele sitt sosiale nettverk på 

Søndre Nordstrand: «Før bodde jeg i byen, så jeg tenkte det var bra. Jeg tenkte jeg har alt, 

men her er det bedre. Jeg har jobb her, så det er bra for meg. Jeg trenger ikke kjøre, ta t-banen 

eller gå til byen. Jeg har alt på Mortensrud: butikker, jobb og kjæreste.». Ifølge Per Gunnar 

Røe (2009:51) vil forsteder der innbyggerne ikke er nødt til å reise langt med bil for sine 

daglige gjøremål, og der befolkningen er mer blandet, tvert imot kunne styrke 

lokalsamfunnet. Forsteder med sentrumsfunksjoner og med individer som benytter seg av 

disse vil være bedre rustet mot sosial isolasjon enn forsteder hvor avstanden til butikker og 

arbeidsplasser er større. 

Hvor på Søndre Nordstrand en bor og hvor nær det er kollektivtransport, ser altså ut til å være 

avgjørende for mulighetene en har til å tilegne seg sammenbindende nettverk. De som bor 

nær t-banen og sentrumsfunksjoner, opplever det ikke som noe problem å bo litt unna 

bykjernen, fordi de likevel har alt de trenger i nærområdet. Informantenes fortellinger om 

bosted og tidsbruk i nærområdet viser så til en annen faktor som ser ut til å påvirke deres 

sosiale kapital i like stor grad som bosted. Deres siviltilstand: 
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Når vi flyttet hit [Holmlia] kom jeg med mannen min, så vi var to, så det er ikke sånn 

at vi er enslige og trenger masse annet å gjøre. Etter jobb er vi hjemme, er sammen og 

ser på TV eller noe. Og nå har vi han [sønnen], så det er ikke sånn at vi tenker: «Å, 

hva skal vi gjøre i dag? Det er så kjedelig.». Det rekker vi ikke tenke på. (Ewa fra 

Litauen) 

Selv om familierelasjoner ofte fungerer som en buffer mot ensomhet og kjedsomhet slik Ewa 

forteller, kan de samtidig være en bremser for ens brobyggende sosial kapital og deltakelse i 

sivilsamfunnet. Anielka, som ikke har familie i Norge, og som hevdet hun ofte var sliten etter 

jobb, deltar likevel mer frivillig enn det både Mariusz, Ania og Ewa gjør, som alle bor med 

nære relasjoner. Dette kan gi støtte til Putnams teori om at byspredning fører med seg 

individer som ikke orker bevege seg ut av huset når de har fri fordi de har nok med seg og 

sine. I neste delkapittel vil jeg drøfte nærmere familieforholds betydning for ens sosiale 

kapital.  

5.5 Barn og familieforhold 

Det generelle bilde av innvandreres organisasjonsdeltakelse er at de har en lavere deltakelse 

enn majoritetsbefolkningen (Hagelund og Loga 2009; NOU 2011:14). Dette gjelder både for 

barns deltakelse og for foreldrenes delaktighet i både egne og barnas aktiviteter. For en slik 

sivilsamfunnsdeltakelse er særlig norskkunnskaper, botid og sosioøkonomiske forhold 

utslagsgivende. Ofte er det også mangel på informasjon og medlemskap i «riktige» nettverk 

som delvis har skylden for minoriteters lavere deltakelse. «Minoriteter er ofte ikke med i 

sosiale nettverk der rekruttering skjer, og vet ofte ikke hvor de skal henvende seg for å delta i 

frivillighet» (NOU 2011:14: 279). Dette fant jeg også blant mine informanter
17

. Det å ha barn 

ser også ut til å være en faktor som spiller inn på individenes deltakelse.  

5.5.1 «Vi går ikke ut med et småbarn på lekeplassen»  

Marta og Pawel, som begge har vært i Norge i ti år og har en datter sammen, var tidligere 

medlem av Den polske klubben for fotografi og turisme i Norge. Hun forteller: «Nå er den 

kanskje ikke så aktiv fordi nesten alle har fått barn. Men før var det mange aktiviteter, og vi 

reiste mye rundt i Norge.» Barn viser seg dermed å være et hinder for den sosiale kontakten 
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som var mellom medlemmene av klubben. Marta oppsummerer denne dobbeltheten barn kan 

ha på ens sosiale kontakt slik:  

Jeg har en venninne. Hun er også polsk og hun har nå sitt andre barn og første går i 

barnehage. Hun sier hun går og henter han, og så blir hun kjent med mange som bor i 

samme område, og som hun ikke hadde snakket med eller kjente fra før. Så hun sier at 

vi sikkert blir kjent med andre når datteren vår begynner i barnehagen. (…) Vi har 

også en nabo, som også er polsk, og som har to eldre barn. Hun kjenner mange flere 

av naboene enn vi gjør. Hun satt på lekeplassen i sommer her utenfor og snakket med 

andre, mens vi sitter mest her. For vi går ikke ut med et småbarn på lekeplassen.  

Det kan dermed tyde på at barnas alder kan ha en påvirkning på foreldrenes deltakelse og 

kontakt i nærområdet. Marta og Pawels datter er for liten til å leke, og da ser foreldrene ingen 

grunn til å være ute blant de andre voksne på lekeplassen. Veldig små barn kan gjøre det 

vanskelig for foreldre å være med på aktiviteter. Dette gelder særlig om aktivitetene ikke 

involverer moro for barna. Samtidig som det å få barn kan gjøre at kontakten med gamle 

venner brytes, slik den gjorde for Marta og Pawel, kan barn på den annen side gjøre at man 

oppnår ny kontakt med andre som befinner seg i samme situasjon. I det neste delkapitlet vil 

jeg se på hvordan barn kan virke muliggjørende for skapelsen og opprettholdelsen av sosiale 

nettverk.  

5.5.2 Barn muliggjør deltakelse på flere arenaer i lokalsamfunnet   

For barnefamiliene finnes det en annen side ved bidrag til foreningslivet og 

lokalsamfunnets aktiviteter, som er mer skjult, men som likefullt inngår i samtidens 

rolleforventninger. Det dreier seg om foreldrerollens norm om «å følge opp ungene». 

Dette kan være fremmed for mange innvandrere. (Søholt m.fl. 2015: 141) 

De som har barn vil være i en posisjon hvor delaktighet i nabolaget og lokalsamfunnet vil 

være mer naturlig, enn for de som ikke har barn. Det å ha barn og familie kan fungere som en 

åpner for en større deltakelse, ved at flere arenaer for integrasjon blir tilgjengelig. Barn og de 

institusjoner som omfatter dem, som barnehage, skole og ofte fritidsaktiviteter som idrett, kan 

gjøre det lettere for innvandrerforeldre å komme i kontakt med andre gjennom mer eller 

mindre forpliktende foreldredeltakelse. Det å ha barn muliggjør kontakt med andre foreldre og 

voksne i nærområdet: på lekeplassen, på den lokale fotballbanen, i barnehagen og i skolen. 

Barn, kontra ikke å ha barn, vil derfor tenkes å ha en mer positiv effekt på innvandreres 

sosiale kapital. Det kan derfor tenkes at de arbeidsinnvandrerne som bor i Norge med familien 
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sin har mer kontakt med nordmenn, lærer seg fortere norsk og deltar mer i nærområdene hvor 

de bor, enn de som er her alene. Janina og Teodor diskuterer dette mellom seg:  

Janina: men det er stadig flere som lærer seg norsk av polakker.  

Teodor: ja, særlig når kvinnen også er her og de bor med familien. Da pleier begge å 

lære seg språket, og da kan de kommunisere seg imellom på norsk. Hvis bare han er 

her og kona er i Polen, da pleier de ikke å lære språket. Og hvis han bor med andre 

menn i en leilighet, da får de mindre erfaring og muligheter til å ta kontakt med andre 

utenfor jobben. 

Janina: når hele familier flytter fra Polen er det behov og nødvendig for det. Og flere 

muligheter. De må investere i barnas liv og hjelpe til med skolen og annet.  

Janina og Teodor får støtte til sine påstander av Polonia-undersøkelsen, som viser at kvinner 

fra Polen, på tross av en kortere botid enn menn, oppga å ha bedre norskferdigheter enn 

mennene, og blant dem som var registrert bosatte, oppga en noe høyere andel å ha brukbare 

norskferdigheter enn blant dem som ikke var bosatte. Også de som hadde etablert seg med 

familie i Norge oppga å ha bedre norskferdigheter enn de som hadde familie i Polen (Friberg 

og Eldring 2011: 91-92). Bendek, som kom til Norge fra Polen for fire år siden for å jobbe 

som bygningsarbeider, bor i et kollektiv med tre andre polske menn. Bendek forteller at de tre 

har bodd i Norge i over seks år, men at ingen av dem forstår eller snakker norsk. Hans 

bofellers språkferdigheter er ikke bare et illustrerende eksempel på polakkene Janina og 

Teodor snakker om, men de er også et eksempel på den typiske polske arbeidsinnvandrerens 

språkferdigheter i Norge (Friberg og Eldring 2011: 91).  

Bendek og hans bofeller skiller seg fra de andre informantene mine, som nesten alle bor 

sammen med sine partnere og/eller familiemedlemmer. Dette er også gjengs blant tidligere 

forskning om polakker i Oslo som viser at den vanligste boformen for denne gruppen 

innvandrere er med partner eller familiemedlemmer (Friberg og Eldring 2011: 35).  

I neste delkapittel vil jeg drøfte andre egenskaper ved individene som kan være avgjørende 

for deres muligheter til å tilegne seg sosial kapital og gjøre grenseoverskridelser. Særlig vil 

deres sosioøkonomiske bakgrunn og språkkunnskaper drøftes opp mot denne muligheten. 
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5.6 Human kapital og norskferdigheter 

Manglende eller dårlige norskkunnskaper ser ut til å være en rød tråd for informantene mine 

når de snakker om deltakelse i ulike fritidsaktiviteter, og hvor lett eller vanskelig det er å ta 

kontakt med andre som har et annet morsmål. Derfor vil det være passende å avslutte dette 

kapitlet med å se på hvordan informantenes språkferdigheter spiller inn på deres sosiale 

kapital og de grenser som settes mellom dem og majoriteten.  

5.6.1 Å snakke samme språk 

Ewa synes det var vanskelig å få kontakt med nordmenn i begynnelsen av oppholdet sitt, og 

hun tror manglende språkferdigheter har noe av skylden: «For når du ikke kan snakke eller 

uttrykke det du vil si, blir det vanskelig. I alle land er det kanskje det samme. Jeg vet ikke. 

Men språket er selvfølgelig blitt bedre. Man må kunne språket i det landet man bor i, ellers 

går det ikke.» Nesten samtlige av informantene mine uttrykte at de synes det har vært viktig å 

lære seg norsk. Mest med tanke på jobb, men mange nevner også at de synes det er viktig å 

kunne snakke med naboer og andre i det daglige livet: «Jeg ønsker å ha mer kunnskap i norsk, 

til sånne vanlige samtaler. Jeg har ganske høyt norsknivå når det gjelder yrket mitt, (…) Det 

kan jeg ikke bruke i vanlige samtaler, lørdagssamtaler, da mangler jeg ordene.» Antonina, 

som er sykepleier har vært mange år i Norge. Hun synes hun mestrer det norske språket på 

jobb, men at det er verre med hverdagsnorsken. Sitatene viser hvor viktig det er å kunne 

majoritetsspråket for ens brobyggende sosiale kapital og for innlemmelsen i lokalsamfunnet. 

Når innvandrere, inkludert EØS-arbeidsinnvandrere, ikke kan det norske språket blir det 

vanskelig å delta i sivilsamfunnet på lik linje som majoriteten. Dårlige norskkunnskaper kan 

føre med seg usikkerhet og gjøre at man heller vil velge å trekke seg unna sosiale 

sammenhenger enn å omfavne dem, slik sitatet til Matylda viser i kapitlet om Deichmanske 

bibliotek
18

.  

Mariusz forteller også om hvor viktig det er å kunne norsk i mer formelle settinger, for 

eksempel i møte med det norske byråkratiet og i jobb. 

Hvis du går på kontoret, eller andre steder, og du sier du har bodd i Norge i ti år, og 

så snakker du ikke norsk. Det er som å være komplett idiot! Og hvis jeg har en bedre 

norsk kan jeg ta helsefagarbeider utdannelse. Og så stiger lønnen min med en gang og 

livsnivået mitt forbedres. Ikke sant? 
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For han, er norsk det viktigste middelet for å oppnå sosial mobilitet og dermed et bedre liv i 

Norge. Friberg m.fl. (2011) har pekt på det samme, og argumentert for at en styrking av 

norskopplæringstilbudet for de polske arbeidsinnvandrerne vil være et effektivt virkemiddel 

for å hindre sosial ekskludering og velferdsavhengighet. 

Selv om EØS-arbeidsinnvandrerne jeg har snakket med ser på det å kunne snakke norsk som 

svært viktig for å kunne bo i Norge, synes flere at det offentlige ikke bør ha det økonomiske 

ansvaret for opplæringa. Holdningen om at det er innvandrerne selv som bør ha ansvaret for 

egen læring og integrering, går igjen hos flere: 

Når du planlegger å flytte til et annet land må du forberede deg på å være der. Jeg 

tror at folk kan prøve å lære selv, eller å finne noe selv. Og det er mange muligheter til 

å lære selv fordi det er mange steder på nettet hvor man kan lære, og det er mange 

bøker. Selvfølgelig det er veldig bra å ha mulighet til å bruke gratis norskkurs, men 

det er også andre muligheter. (Matylda, utdannet psykolog fra Polen) 

Særlig mener flere av arbeidsinnvandrerne jeg har snakket med, at de som selv har valgt å 

flytte til et annet land, bør gjøre en egeninnsats for å lære seg mottakerlandets språk. Denne 

tankegangen fant jeg hos Janina og Teodor også. Da jeg spurte dem om arbeidsinnvandrere 

bør få tilbud om gratis norskopplæring fra det offentlige, svarte de begge raskt nei. Særlig 

Janina hadde klare holdninger om dette emnet:  

Hvis man må betale for det selv, blir man mer motivert til å lære seg det, til å gå på 

kursene og delta. Hvis man ikke har penger kan man prøve lære det på egenhånd. (…) 

Jeg ville si at jo lengre du bor i Norge, jo mer må du betale for. For det er ikke noe 

greit hvis det norske samfunnet må betale for at jeg bestemte meg for å flytte hit. Det 

er mitt valg og mitt ansvar å lære språket for å kunne være en del av samfunnet. Det 

er bra hvis det finnes ordninger, men jo lenger en bor her, jo mindre hjelp bør en få 

fra staten. Kanskje de som har det særlig vanskelig kan få hjelp uavhengig av hvilket 

land de kommer fra. Men jeg synes for eksempel flyktninger, som ikke har noen 

midler, kunne få hjelp i en begrenset periode, men bare litt. Ellers blir man litt 

bortskjemt. 

Janinas utsagn er i tråd med hva Friberg og Eldring (2011) foreslår i Polania-undersøkelsen 

om at gratis språkopplæring bør begrenses på en slik måte at tilbudet i hovedsak treffer dem 

som har behov for det mest. Likevel er det noe som skiller dem. I kontrast til Friberg og 

Eldring, som foreslår at språkopplæringen bør bli en opparbeidet rettighet, for eksempel etter 

en viss periode med lovlig arbeid, foreslår Janina at det er noe kun de som har det vanskeligst 

bør få tilgang på i starten av oppholdet sitt, og så fase ut med lengre opphold. At 
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arbeidsinnvandrerne jeg har snakket med, selv vil ha ansvaret for egen språkopplæring og 

integrering, kan si noe om hva slags syn de har på individ og samfunn, og hvilke holdninger 

de har til hva det offentlige bør engasjere seg i. Polakker er ofte karakterisert som 

individualister
19

. Et slikt syn på individet ligger tett opp til det Kjeldstadli (2008) har kalt for 

et liberalistisk syn på sameksistens. Det liberale synet legger til grunn at individet er fritt og 

autonomt. Tiltak og handlinger som kan true individets autonomi må derfor motarbeides 

(Kjeldstadli 2008: 132). Det er enkeltmennesket som skal integreres, ikke gruppen. 

Holdningene informantene har til integrasjon av nye samfunnsborgere, kan på en annen side 

forstås i sammenheng med hvilke sosioøkonomiske ressurser de har ved ankomst til Norge. 

5.6.2 Sosioøkonomiske ressurser 

Flertallet av informantene mine er svært ressurssterke. De har høyere utdannelse, eller er i 

ferd med å ta det. Mange eier egen bolig og er i det legale arbeidsmarkedet. Janina og Teodor 

er intet unntak her. De har heller aldri betalt for noe norsk språkkurs. De har derimot studert 

norsk på universitetsnivå i Polen, og Janina har også studert norsk i Norge. At de har gode 

norskkunnskaper, er i profesjonsarbeid, og liker populære «norske» hobbyer, som langrenn, 

kan gjøre det lettere for dem å skape tillitsvekkende forhold til nordmenn. Deres kulturelle 

kapital kan se ut til å være mer lik en norsk kulturell kapital, enn en polsk. Dette kan være 

grunnen til at de er de eneste av informantene mine som sier de har flere norske venner enn 

polske. Teodor: «Vi har mest kontakt med norske og så tyske. Vi har ikke så mye kontakt 

med polske.» Janina: «Vi har ikke så mange polske venner.» Teodor: «Selv om jeg jobber 

med mange polakker, er det ikke en kontakt jeg ser på som mer enn bekjentskaper.».  

Hvilken human kapital – ressurser, kompetanse og ferdigheter –innvandrerne stiller med ved 

ankomst til Norge, kan altså få betydning for deres sosiale innlemmelse. Enten er deres 

human kapital overførbar til det norske samfunnet, eller ikke. Janina og Teodors human 

kapital framstår som norskspesifikk. Deres høye utdannelse, mestring av det norske språket 

og kulturelle normer gjør at de lykkes, ikke bare i arbeidslivet, men også i det norske 

sivilsamfunnet.  

Deres holdninger til at integrering og læring av norsk, er noe man selv må ta ansvar for, kan 

dermed ses i sammenheng med deres mer eller mindre lette overgang til en norskspesifikk 
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human kapital. Som jeg har vært inne på tidligere har derimot ikke alle informantene mine 

hatt den samme holdningen til at norsk er noe man må ta ansvar for å lære selv. Noen, blant 

annet Antonina
20

, ønsker gratis norskkurs og bedre tilrettelegging for integrering. Selv om 

også hun har kunnskaper og ferdigheter som trengs i Norge, og dermed den riktige human 

kapitalen, kunne hun fortelle om noen krevende første år i Norge. Som alenemor til to barn 

var det vanskelig å få ting til å gå rundt økonomisk: «Alt koster, og med en lønn til en 

alenemor, var det kjempevanskelig.»  Disse sosioøkonomiske forskjellene kan forklare 

hvorfor ønske om gratis, eller subsidiert, språkopplæring varierer hos informantene. 

5.7 Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg sett på hvordan ulike faktorer, både ved individene og ved Søndre 

Nordstrand, kan spille inn på den sosiale kapitalen og de sosiale grensene 

arbeidsinnvandrerne er omfattet av. Jeg har særlig sett på hvordan opplevelser av å bli 

diskriminert, dårlige språkkunnskaper, og å jobbe i språkhomogene arbeidslag, er negativt for 

EØS-arbeidsinnvandrernes sosiale kapital. Det å bo med familie, være utadvendt, og arbeide i 

heterogene arbeidslag, kan derimot virke positivt for den sosiale kapitalen. Jeg har også sett 

på hvordan mer eksterne forhold ved bydelen og integrasjonspolitikken, kan få føringer for 

opprettelsen og opprettholdelsen av sosiale distinksjoner mellom den østeuropeiske 

minoritetsgruppen og majoriteten. Spenningen mellom kulturelle forskjeller og likheter i 

verdier, har også dannet grunnlaget for dette kapitlets drøftelse.  

I neste kapittel vil jeg se på hvordan individenes samfunnsdeltakelse, sosiale nettverk og 

normer om gjensidighet og tillit, både kan muliggjøre og hindre EØS-arbeidsinnvandrerne i å 

bli innlemmet i lokalsamfunnet hvor de bor. Faktorene nevnt i dette kapitlet vil danne 

grunnlaget for informantenes sosiale kapital. I hvilken grad de sosiale grensene mellom EØS-

arbeidsinnvandrerne og den norske majoriteten kan overskrides og føre med seg 

jevnbyrdighet og integrasjon for innvandrerne, vil også være viktig i analysen. 
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6 Tilfredshet, svake bånd og 

egeninnsats 

Hovedproblemstillingen som skal besvares i dette kapitelet er: På hvilke måter opplever EØS-

arbeidsinnvandrere på Søndre Nordstrand å være innlemmet/ikke innlemmet i byen og i 

lokalsamfunnet? Her undersøker jeg hvordan sosiale grenser mellom majoriteten og 

arbeidsinnvandrerne og deres mengde og form av sosial kapital, kan virke hindrende og/eller 

muliggjørende for informantenes innlemmelse i lokalsamfunnet. Funnene i kapittel 4 og 5 vil 

være førende for drøftelsene som blir gjort i dette kapitlet.  

6.1  «Det er ikke så verst her egentlig»  

Flere av informantene mine hevder de er tilfredse med å bo på Søndre Nordstrand. Å føle 

tilfredshet kan ikke sies å være det samme som å være integrert eller innlemmet i et samfunn. 

Likevel er det en sammenheng mellom disse to forholdene. Ifølge Putnam (2000) vil det være 

flere fordeler for den enkelte å bo i et nabolag med mye sosial kapital framfor et med lite. 

Nabolag med mye sosial kapital vil få positive følger for alle beboerne der. Det vil skape 

mindre kriminalitet, færre problemer og forbedre nabolagets økonomiske vekst. Når 

informantene mine sier de trives med å bo på Holmlia eller Mortensrud, kan dette med andre 

ord skyldes områdenes sosiale kapital – selv om de i mindre grad selv inngår i de ulike sosiale 

nettverkene. 

Putnam så sosial kapital som avgjørende for at nabolag skal være trygge og attraktive. I mine 

informanters øyne innehar Søndre Nordstrand mye sosial kapital. I deres beskrivelser 

fremlegger de nabolaget de bor i som både hyggelig, rolig og trygt: «Jeg trives her på 

Holmlia. Her er det ikke så mye bråk, som i sentrum» (Bendek), «Jeg synes det er kjempefint 

å bo her, for det er rolig og stille» (Mariusz). «På nettet kan man finne mange uttalelser om 

området, som er stygge. Noe jeg ikke er helt enig i. Det er ikke så verst her egentlig.» 

(Teodor).  

Det viktigste for et samfunns sosiale kapital er, ifølge Putnam, lokalsamfunnsdeltakelse. For 

at et nabolag skal være trygt og attraktivt, krever dette egeninnsats og samfunnsengasjement 

fra beboerne. Søndre Nordstrand bydel, som beskrevet tidligere i oppgaven, byr på et 

mangfoldig foreningsliv med et enda større mangfold av deltakende aktører. Ressurser både 
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fra Oslo Sør-satsingen og fra ulike ildsjeler har vært med på å forme utviklingen av 

lokalsamfunnet på Søndre Nordstrand i en positiv retning (Ruud og Vestby 2011: 54-55).  

Selv om få av EØS-arbeidsinnvandrerne jeg har snakket med sier de har engasjert seg i disse 

nettverkene, nyter de godt av andres sivilsamfunnsengasjement. Dette er i tråd med Putnams 

(2000) teori om at også eventuelle tilskuere til de sosiale nettverkene vil nyte godt av den 

sosiale kapitalen nettverkene skaper. EØS-arbeidsinnvandrernes tilfredshet med området ser 

dermed ikke ut til å være direkte knyttet til selvdeltakelse i lokale aktiviteter og foreninger. 

Den ser derimot ut til å være mer knyttet til de positive sideeffektene det store 

samfunnsengasjementet på Søndre Nordstrand skaper. Spørsmålet som blir interessant å stille 

i denne sammenheng, er om denne tilfredsheten kan overføres til en følelse av å være 

tilknyttet til et større «vi her på Søndre Nordstrand». Har EØS-arbeidsinnvandrerne erfaring 

med å tilhøre et stedsbasert fellesskap? Er de sosialt og kulturelt innlemmet på Søndre 

Nordstrand og ellers i det norske samfunnet?  

6.2 «Den integrerte polakk» 

Friberg og Tyldum (2007) fire idealtyper av polske migranter i Oslo: «Den legale 

gjestearbeideren», «Den illegalt ansatte», «Løsarbeideren» og «Den integrerte polakk», kan 

legge et grunnlag for den videre diskusjonen av EØS-arbeidsinnvandrernes innlemmelse på 

Søndre Nordstrand. Det er mange av forholdene rundt mine informanter som tilsier at de 

tilhører «den integrerte polakk»-gruppen. De snakker relativt godt norsk, har planer om å bli 

boende i Norge, befinner seg i det legale arbeidsmarkedet og bor med familiene sine her. En 

annen faktor som peker i retningen av denne idealtypen er opplevelsen flere av informantene 

mine har av å bli diskriminert. «Det er interessant å merke seg at selv om dette er den gruppen 

som har de beste arbeidsforholdene, er det gjerne de som er mest frustrert over 

forskjellsbehandlingen av polakker i det norske arbeidslivet» (Friberg og Tyldum 2007: 97).  

Dette motstridende forholdet mellom å være integrert og samtidig føle seg diskriminert, kan 

forklares av at disse polakkenes er mer formelt integrerte, enn det nyankomne og mer 

midlertidige polske arbeidstakere er. «Den integrerte polakk» kjenner det norske arbeidslivet 

bedre, og vet hva han/hun har rett på av arbeidsrettigheter og velferdsgoder. Sosial dumping 

og opplevelse av å bli urettferdig behandlet i integreringsspørsmål, blir dermed mer synlig for 

den «integrerte» polske arbeidstakeren. 
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Alle mine informanter ser dermed ut til å tilhøre det Friberg og Tyldum (2007: 101) har kalt 

for A-laget av polske migranter, i hvert fall når det kommer til den økonomiske dimensjonen 

av integrasjon. For det er nettopp tilknytningen arbeidsinnvandrerne har til arbeidslivet disse 

fire typologiene hovedsakelig er bygget på. Hvor godt de polske arbeidsinnvandrerne er 

integrert i lokalsamfunnet der de bor, sier de derimot mindre om. 

6.2.1 Sosial integrasjon: «(…) det er ikke sånn at vi møtes etter 

jobben.» (Antonina) 

Informantenes subjektive forståelse av seg selv som integrert og del av det norske samfunnet 

varierer veldig, men de fleste ser på seg selv som bedre integrert sammenlignet med andre 

innvandrere: «Jeg tror innvandrere her er litt i enklaver. De er snille, men det er stor avstand, 

de er ikke integrert slik man ønsker. Slik jeg ønsker for meg selv.» Mariusz snakker her om 

en sosial integrasjonen. Han legger vekt på viktigheten av å ha sosiale bånd til andre grupper 

enn sin egen for ens integrasjon i det norske sivilsamfunnet. Andre innvandreres ensidige 

båndbyggende sosiale nettverk ses på som et hinder for deres integrasjon. Han selv derimot, 

er godt sosialt integrert: «Jeg har veldig god kontakt med det norske folk. De aksepterer meg 

veldig fort, og jeg aksepterer dem veldig fort.» Hva gjør denne sosiale integrasjonen mulig for 

Mariusz? 

Sosial aksept fra nordmenn  

Det er flere forhold som kan ha påvirkning på informantenes sosiale integrasjon. Mariusz har 

mye sosial kapital, både brobyggende og båndbyggende, noe som hjelper han i å bli del av 

lokalsamfunnet på Søndre Nordstrand. Den sosiale integrasjonen til Mariusz preges både av å 

være formell og uformell. Han har fast arbeidskontrakt og evner å orientere seg i det norske 

arbeidsmarkedet, som eksemplifisert ved at han har omskolert seg fra byggebransjen til 

helsesektoren. Samtidig har han flere uformelle nettverk som vil ha betydning for 

integrasjonen av han i samfunnet (Eriksen 2010). Opplevelsen av aksept er også avgjørende 

for følelsen av tilhørighet. Mariusz opplever at han er akseptert og «inne» blant nordmennene. 

Anielka, som jeg har vist til tidligere
21

, har derimot hatt en følelse av ikke å bli akseptert av de 

andre kollegaene på jobb. Opplevelsen av ikke å bli akseptert av majoritetsbefolkningen, vil 

gjøre at arbeidsinnvandrerne kan få en følelse av eksklusjon og mangel på tilhørighet til det 
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norske (Erdal og Lewicki 2016: 118). Manglende aksept fra og nettverk med nordmenn på 

jobb og ellers, kan med andre ord forsterke følelsen av ikke å tilhøre noe lokalsamfunn.  

Tillit til rådende institusjoner og norske internettsider  

Sosial integrasjon handler også om å ha tillit til hovedinstitusjonene i det samfunnet man lever 

i. Kjeldstadli (2008) fremlegger viktigheten av å ha en følelsesmessig identifikasjon med 

samfunnet. Hvis arbeidsinnvandrerne ikke er kjent med norske lover og regler, og heller ikke 

blir opplyst om dem, kan det oppstå mistillit til norske myndigheter og institusjoner. En slik 

polsk mistillit mot Norge, særlig overfor det norske barnevernet, har gjentatte ganger blitt 

belyst i norske medier de siste årene (Erdal 2012; Jakobsen 2015). Janina og Teodor er også 

kjent med denne generelle polske skepsisen: 

Janina: Det er også polske som har fordommer om Norge og nordmenn. Jeg synes at 

når man bor i landet, så må man legge vekk fordommene.  

Teodor: Polakker er ganske skeptiske til alt som er nytt og som ikke er polsk. Men det 

fremgår av at i Polen er alle ganske like, eller hvordan man sier det (...) Ja, homogent 

ja.  

En slik skepsis til samfunnets rådende institusjoner vil også føre med seg en svekkelse av 

tilliten individene seg imellom. Ifølge Woolcock kan man ikke forvente at det oppstår 

mellommenneskelig tillit i samfunn hvor det ikke er grunnlag for institusjonell tillit (Ødegård 

m.fl. 2014). Selv om Norge er et land med høy grad av slik generalisert tillit kan det se ut som 

at landets polakker ikke vedkjenner seg denne tilliten. Dette kan ha med at de mangler det 

Woolcock kalte for lenkende sosial kapital-relasjoner. Det finnes ingen statlige organisasjoner 

som mektig- og myndiggjør de polske borgerne. I møte med det norske barnevernet kan 

mange derfor føle seg maktesløse. 

Ingen av informantene jeg snakket med uttalte seg nedlatende om barnevernet eller andre 

formelle institusjoner. Tvert imot fremheves norske institusjoner for barn som noe bra og 

selvfølgelig. Da jeg spør Marta om hun skal la datteren få gå i barnehage svarer hun: «Ja, det 

er sikkert. Hun må det.» Også norske fagbevegelser nevnes som noe som gir trygghet. 

Antonina er med i sykepleierforbundet og forteller «Jeg meldte meg inn med en gang jeg fikk 

autorisasjon. Man føler seg tryggere hvis man er knyttet til en gruppe, og vi har tillitsvalgte 

som kan bruke advokater. Jeg har ikke hatt behov for dette, men jeg vet at jeg kan». 
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Antoninas tillit til at hun kan få hjelp av rådende institusjoner om hun trenger det, er viktig for 

følelsen av tilhørighet til Norge og for byggingen av sosial kapital. 

Arbeidsinnvandrerne jeg har snakket med har også en større tillit til norske internettsider, enn 

til polske. Polske internettsider ses på som å være misvisende og feilinformerende om norske 

forhold. Da Matylda trengte juridisk hjelp oppsøkte hun norske og engelske internettsider: 

«Jeg prøver å bruke engelske eller norske versjoner, fordi polske nettsider ofte gir feil 

informasjon.». Også Marta og Pawel bruker norske nettsider framfor polske når de lurer på 

ting: 

Pawel: Ja, når vi slår opp ting, is it a lot flying around that is wrong.  

Marta: Ja, for hvis du for eksempel leser polske forum på nettet … når polakker 

skriver om forhold her, er det mange ting som ikke stemmer, fordi noen har hørt noe 

(…) Ja, så vi pleier å sjekke norske nettsider.  

Pawel: For a long time ago, we found out about rules for employing in companies, and 

we used Lovdata.      

Den generelle tilliten informantene viser, både til norske nettsider og til -institusjoner tyder på 

at de har klart å etablere tillitsfulle relasjoner mellom seg og maktapparatet. De både 

anerkjenner og har tilpasset seg det norske samfunnet. Tillit, både til medborgere og til 

maktapparatet, er ifølge Woolcock, en av grunnsteinene i dannelsen av sosial kapital, som 

igjen er avgjørende for individenes sosiale integrasjon (Eriksen 2010: 70).  

Inn døra, men ikke lenger 

Flere av informantene mine fremlegger evnen til å finne fram til informasjon, og mulighetene 

til å få hjelp, som tegn på at de lever i et godt nabolag, og på at de selv er sosialt inkludert. Å 

føle at man kan gå til naboene sine for å få hjelp ses på som en viktig del av naboskapet: «(…) 

de er veldig hjelpsomme og snille. Hvis jeg trenger noe, så kan jeg bare komme på døra og 

spørre om alt mulig. Hvis de kan, hjelper de meg. Men det er ikke sånn at vi treffes og spiser 

mat sammen.» Mariusz’ beskrivelser av sine pakistanske naboer som snille og hjelpsomme, 

men ikke nære nok til at de ville invitert hverandre på middag, er i tråd med Granovetters 

beskrivelser av svake bånd. Denne formen for sosial interaksjon kjennetegnes av normer om 

gjensidighet og respekt mellom individer som ser hverandre som ulike. De distanserte 

bekjentskapene til naboene er gode å ha hvis man trenger litt sukker eller melk til kaffen, men 

de er mindre nyttige om man trenger en skulder å gråte på. Denne passe nære omgangsformen 
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med naboene ser likevel ut til å være tilstrekkelig for at EØS-arbeidsinnvandrerne skal føle 

seg integrert: «Hvis jeg trenger hjelp, kan jeg få hjelp. Jeg kan få informasjon. Ja, så jeg tror 

det at det er bra. Jeg føler meg integrert.» (Matylda).  

Denne formen for kontakt med naboer er også typisk for etnisk norske (Sandlie 2006). Den 

like praksisen når det gjelder nabokontakt, tyder på at distinksjonene mellom nordmenn og 

EØS-arbeidsinnvandrere er blurry. Arbeidsinnvandrernes forståelse og mestring av de sosiale 

kodene for hvordan naboskapet på Søndre Nordstrand skal gjøres, kan hjelpe dem i retning av 

en følelse av tilhørighet og av å være inkludert. 

6.2.2 Kulturell integrasjon: «Jeg tror at nordmenn er nesten som 

polske.» (Mariuz)  

Det er ikke bare den sosiale integrasjonen som kan sies å være viktig for innlemmelsen av 

arbeidsinnvandrerne i lokalsamfunnet. Også kulturelle faktorer vil ha påvirkning på om de 

østeuropeiske arbeidsinnvandrerne på Søndre Nordstrand kan sies å være en del av 

lokalsamfunnet eller ikke. Det som viser seg er at følelsen av å være kulturelt inkludert, kan 

variere fra situasjon til situasjon og fra hvilke norske kulturelle verdier som vektlegges. 

Norsk på tur, polsk på fest 

Som vi har sett på i kapittel 5, har flere av informantene mine «norske» verdier som å gå tur, 

sette pris på utsikt, stille og rolige omgivelser og langrenn. Verdier som kan gjøre 

innlemmelsen i det norske samfunnet for EØS-arbeidsinnvandrerne lettere. Ved å 

overkommunisere egenskaper som skiløping, flytende og språkriktig norsk, humor og riktige 

klær kan man ifølge Simonsen (2009) kompensere for andre «mangler». Ewa syntes først det 

var vanskelig å få norske venner på grunn av dårlig språk og møte med det hun opplevde som 

fordommer. Etter hvert som nordmenn ble kjent med henne, opplevde hun gradvis at hun ble 

«godkjent». Dermed fikk hun også venner. Med lengre opphold har norskkunnskapene hennes 

forbedret seg, og hun kan lettere formidle at hun verdsetter og har forståelse av den norske 

kulturen. I hennes beskrivelse av noen naboer med innvandrerbakgrunn kommer denne 

kulturelle forståelsen av hva som anses å være norsk frem: «(…) jeg synes de er godt 

integrert. Det ser ut som at de har en god jobb, de studerer, de har klær, de leker med barna og 

går på tur som norske gjør.» Ewa har forstått foreldrerollens norm om «å følge opp ungene» 

og normen om å gå (søndags)tur. Hennes mestring av de kulturelle kodene, og 
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sammenfallende verdisett, kan gjøre at hun oppfatter seg selv som å være like norsk som 

majoriteten og at integrasjonen i lokalsamfunnet kan bli lettere for henne.  

Arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa kan med andre ord se ut til å være kulturelt integrert i det 

norske sivilsamfunnet. Andre forhold som at de fleste av EØS-innvandrerne er i arbeid, at de 

ser omtrent ut som nordmenn, og at de ikke markerer kulturell annerledeshet ved å være 

muslimer (jf. Eriksen 2010: 183), forsterker dette bildet av dem som integrert. Likevel finnes 

det andre aspekter ved den norske kulturen som kan forsterke skillet mellom de østeuropeiske 

arbeidsinnvandrerne og majoriteten, og dermed gjøre at innlemmelsen blir vanskeligere.  

Da Pawel nevner at det finnes kulturforskjeller mellom nordmenn og polakker, og jeg spør 

nærmere hva han mener med kulturforskjeller svarer han: «parties. There is some behaviour 

that Europeans [østeuropeere] don’t like. They [nordmenn] are doing a lot of things we are 

not doing, I mean behaving. I saw lots of things like kissing boys. I’m really not used to it. 

(…) It was lot of champagne and wine.»  

Den norske oppførselen med alkohol i blodet, er noe Pawel opplever som svært ulik den 

polske, og noe han latterliggjør og viser avstand til. Disse forskjeller i toleranse når det 

gjelder drikkemønstre er i tråd med funnene i en komparativ studie av syv europeiske lands 

holdninger til alkohol (Nordlund og Østhus 2013). Studien viser blant annet at nordmenn har 

et mer liberalt syn på alkoholbruk enn det polakker har. Dette fant også Johan Fredrik Rye 

(2016) i sin studie av østeuropeiske ungdom i distrikts-Norge. I stedet for å ta del i den lokale 

festkulturen tok de østeuropeiske ungdommene heller avstand fra den. På tross av det Pawel 

anser som en umoralsk oppførsel på disse festene, opplevde både han og Marta festene som 

hyggelige: «det var nice» (Pawel). Dette kommer av at de synes det ble enklere å komme i 

kontakt med nordmennene etter noen glass med vin. 

Det kulturelle skillet mellom polakker og nordmenn, Pawel og Marta samt resten av 

informantene mine, har vært mest opptatt av, er nemlig ikke nordmenns drikkevaner, men 

heller deres innadvendthet i forhold til østeuropeernes mer åpenhet. Dette skillet blir ekstra 

synlig på fest da de sedvanlige innadvendte nordmennene blir mer åpne. I sin masteroppgave 

om naborelasjoner i et fleretnisk borettslag så Wenche Sandlie (2006) på hvordan nordmenns 

kontaktoppbygging, som preges av forsiktighet og utilgjengelighet, kan oppleves som total 

avvisning for innvandrerne. Selv om dette ikke er i de norske beboernes hensikt, kan likevel 

denne formen for omgang, gjøre at innvandrere får det vanskeligere med å oppnå nære 
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relasjoner med nordmenn. Denne norske omgangsformen kommer tydeligere frem på fest når 

nordmennenes vante handlingsmønstre og oppførsel brytes. Det er altså ikke nødvendigvis 

nordmenns drikkemønstre som gjør at informantene føler en kulturell avstand til nordmenn. 

Den kulturelle avstanden ser i like stor grad ut til å være knyttet til forskjeller i omgangsform 

som til forskjeller i drikkemønstre: «jeg tror ikke de drikker mer enn polakker, men kanskje 

de blir mer åpne da. (…) når det er alkohol er det kanskje mye lettere å snakke med andre» 

(Marta). Denne åpenheten blant nordmenn på fest er altså med på å forsterke bildet Marta har 

av nordmenn som personer det ellers er vanskelig å komme i kontakt med.  

Når majoriteten i lokalsamfunnet oppleses å være mer eller mindre utilgjengelig for 

arbeidsinnvandrerne, mister arbeidsinnvandrerne, som har få andre tilbud, en av de viktigste 

inkluderingsarenaene for å sosialiseres i det norske samfunnet. Konsekvensene blir at de 

velger å vende seg innover mot sine egne, framfor å risikere å møte det de oppfatter som en 

avvisning fra majoriteten. Antonia sier det slik: «de [nordmenn] er kanskje ikke så varme. 

Ikke så åpne, men kanskje det er feil, for jeg er ikke i miljøer som jeg ikke kan komme inn i». 

Fester fungerer altså inkluderende for arbeidsinnvandrere, ved at de muliggjør en nærmere og 

tettere omgangsform med nordmenn som arbeidsinnvandrerne ellers ikke har tilgang til. Som 

vi også har sett på i kapittel 4.5, er fester og større festivaler gode steder for å danne 

brobyggende nettverk mellom beboere med ulik kulturell bakgrunn. Ved å møtes på felles 

arenaer styrkes den lokale tilhørigheten i bydelen.  

6.3 I grenseland mellom norskhet og det fremmede  

Avsnittene over viser hvor skjør grensen mellom eksklusjon og inkludering er for 

arbeidsinnvandrere. Følelse av nærhet og tilhørighet til det norske, forsterkes gjennom delte 

verdier, som å sette pris på ro og vakker natur, og verdsetting av felles hobbyer, som å gå på 

tur og gå langrenn. Opplevelsen av å være annerledes derimot, forsterkes i settinger hvor 

kulturelle forskjeller i væremåter kommer tydeligere frem, og der innvandrerne ikke føler de 

snakker tilstrekkelig norsk til å være med i det sosiale. Dette viser hvordan vekslingen 

mellom inkludering og ekskludering fra det norske foregår kontinuerlig, og ofte på 

ambivalente måter for arbeidsinnvandrerne. 

På mange områder opplever de østeuropeiske informantene i denne undersøkelsen seg som å 

være integrert i Norge – de vet hvor de skal henvende seg om de trenger hjelp, de snakker 
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norsk og bidrar økonomisk i samfunnet gjennom arbeid. Likevel har de en svak, eller ingen, 

følelse av å tilhøre noe lokalsamfunn på Søndre Nordstrand. 

6.3.1 Integrasjon på egenhånd 

Samfunnsdeltakelsen informantene gjør i bydelen er begrunnet med at den fyller egne 

personlige behov, som et åndelig behov eller et behov for å hjelpe andre. Deltakelsen er altså 

ikke direkte konsekvens av et ønske om å få styrket sin stedstilhørighet til Søndre Nordstrand. 

Det EØS-innvandrerne har lært seg om Norge av rettigheter, normer og regler har også lite 

med lokalsamfunnet på Søndre Nordstrand å gjøre. I likhet med flere av de andre 

informantene mine, løftet Anielka frem innvandrernes egeninnsats og motivasjon som 

hovedgrunn for deres muligheter til å bli sosialt innlemmet i samfunnet.  

Om innvandrere ikke gjør det selv, så kan ikke bydelen gjøre så mye. Jeg sa tidligere 

at polakker ikke integrerer seg så mye, og det er vår skyld, og først og fremst må 

innvandrerne gjøre dette selv. Men hvis vi gjør det først, så kan bydelen hjelpe, men 

først må de gjøre det selv.  

Dette er et individualistisk syn på integrasjon, hvor ansvaret for å bli integrert legges på den 

enkelte. Disse holdningene til integrasjon kan henge sammen med de institusjonelle rammene 

EØS-innvandrerne befinner seg innenfor. «Polakkene i Norge kan på flere måter stå som et 

eksempel på hyperkompleksitet. De er verken innvandrere eller sesongarbeidere; de er en 

mellomting.» (Eriksen 2010: 183). Selv om flere av EØS-innvandrerne ønsker å bosette seg i 

Norge, og det dermed ville vært hensiktsmessig at de tilpasset seg samfunnets verdigrunnlag, 

er ikke EØS-innvandrerne omfattet av noe integrasjonsprogram. Disse forholdene gjør at de 

av arbeidsinnvandrerne som ønsker å lære om og tilpasse seg Norge, må gjøre dette på 

egenhånd. Dermed må de også legge en god del innsats i det selv. EØS-innvandrernes prosess 

for å bli integrert forekommer dermed som en individualistisk prosess, heller enn en 

gruppebasert hvor alle EØS-arbeidsinnvandrerne integreres samtidig. Alba (2005) så de 

sosiale grensenes natur – om de er bright eller blurred – som avgjørende for hvor mange av 

en minoritetsgruppe som kan oppnå jevnbyrdighet med majoriteten. EØS-

arbeidsinnvandrernes mer individualistiske mønstre av integrasjon kan skyldes at de sosiale 

grensene mellom dem og majoriteten er blurred – de er ønsket i det norske arbeidsmarkedet 

og de deler en felles europeisk historie med nordmenn (Rye 2016: 9). Dette kan være årsaker 

til at arbeidsinnvandrere ikke ser et behov for å kjempe for å oppnå integrasjon og likestilling 

i arbeidslivet for alle EØS-arbeidsinnvandrere.  



92 

 

Myndighetenes bestemmelser av at arbeidsinnvandrere fra EØS-land ikke skal ha rett til 

introduksjonsprogram eller norsk- og samfunnskunnskapsopplæring, kan også gjøre at 

grensene mellom EØS-innvandrerne og majoriteten fremstår som blurred, da dette sidestiller 

EØS-arbeidsinnvandrerne med majoriteten. På en annen side kan utestengelsen fra 

integrasjonstiltakene fremstå som en barriere for at denne gruppen ikke skal kunne oppnå 

sosial mobilitet og integrasjon. Hvis opplevelsen av å bli ekskludert fra goder andre 

innvandringsgrupper har tilgang på blir for stor, kan det føre til at EØS-arbeidsinnvandrerne 

vil se seg tjent med å gå sammen for å prøve å få like rettigheter til integrering som andre 

innvandringsgrupper. « (…) the resistance to minority mobility created by such [bright] 

boundaries also calls forth minority collective action to break down barriers.» (Alba: 2005: 

26). Som sett på i denne oppgaven, er det lite som tyder på at noen revolusjon blant 

arbeidsinnvandrerne for å prøve å få tilgang til introduksjonsprogrammet, kommer til å skje 

med det første. Dette skyldes, som vist i denne oppgaven, at arbeidsinnvandrerne deler de 

norske myndighetenes synspunkt om at arbeidsinnvandrere i det store og hele bør klare å 

integreres på egenhånd. Det er likevel interessant å se EØS-innvandrernes vei mot integrasjon 

og muligheter for å bli innlemmet i lokalsamfunnet som en ensom individualistisk prosess, 

fremfor en gruppebasert. 

6.3.2 Brobyggende nabokontakt  

Mye av datamaterialet mitt peker i en retning av at arbeidsinnvandrerne har en svak kontakt 

med naboene sine. Den dominerende formen for kontakt er «Hei» og mer eller mindre 

innholdsløs småprat. Denne knappe upersonlige omgangsformen er likevel viktig og 

meningsfull for EØS-innvandrerne. Fordi det, som Mariusz påpeker, gir inntrykk av å leve i et 

godt nabolag: «Jeg kan ikke klage på nabomiljøet. Det er kjempefint. (…) Jeg har bodd her i 

fem år snart, og det er ingen konflikter knyttet til kultur, så jeg kan ikke klage.»  

Mariusz’ vektlegging av at det ikke er noen konflikter knyttet til kulturelle forskjeller, tyder 

på at nabolaget han bor i har oppnådd det Putnam mente ville skje på sikt med kulturelt 

mangfoldige samfunn. Befolkningens toleranse for hverandres forskjeller kan henge sammen 

med at innvandrerbefolkningen på Søndre Nordstrand har gjennomsnittlig svært lang botid i 

Norge, samt er etablerte, gjerne med barn. Mange har også bodd andre steder i Oslo før de 

flyttet til Søndre Nordstrand for å få bedre plass (Wiggen m.fl. 2015). At store deler av 

befolkningen har hatt kontakt med ulike kulturer over en lengre tidsperiode vil, jamfør 
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Putnam, skape gjensidig tillit og respekt blant innbyggerne. Selv om EØS-innvandrerne på 

Søndre Nordstrand ikke har bodd i bydelen så lenge, kan det se ut til at de er en mer etablert 

gruppe enn EØS-innvandrerne andre steder (særlig i sentrum) i Oslo. Det valget flere har tatt 

om å bosette seg i et mangfoldig område når de bestemte seg for å bli boende i Norge, kan 

henge sammen med at de er kulturtolerante fra før av. De kan også ha blitt mer tolerante ved 

lengre botid i Søndre Nordstrand. Som Ewa forteller har denne toleransen og tilliten til andre 

etniske og kulturelle grupper, kommet etter at de flyttet til Holmlia:  

Jeg har bodd her på Holmlia i to år. (…) i begynnelsen var jeg litt skeptisk til 

området, for man hører mange ting om området. Ja, så jeg var ikke sikker på om vi 

skulle bli boende her lenge. Så vi tenkte, vi får se. Det er også viktig når man flytter et 

sted å ha gode naboer. Vi har det veldig fint. Jeg liker det. 

De fleste synes altså de bor i et godt nabolag med snille naboer. At nabokontakten kun består 

av småprat og vennlige smil ser ut til å være tilstrekkelig for arbeidsinnvandrerne jeg har 

snakket med. En mer omfattende nabokontakt virker heller mer strevsomt enn ønskelig. 

Anielka, som flere av de andre intervjuede, begrunner dette med at hun ikke har tid til å ha 

mer inngående naborelasjoner: «Det er bare «Hei, hei, hvordan går det?». Vi ser ikke 

hverandre så mye faktisk, men jeg tror det er nok for meg. Fordi jeg har et eget liv. Ja, vi har 

ikke veldig mye kontakt.». Prioriteringer av tid gjør at EØS-innvandrerne heller velger 

omgang med familie, kjæreste, kollegaer eller venner fra andre miljøer framfor naboene. 

Samtidig sier flere, som sett på tidligere i oppgaven, at de synes nordmenn og andre 

innvandringsgrupper er avvisende og lite imøtekommende. Dette vitner om et ambivalent 

forhold til ønske om kontakt og inkludering. 

Antonina, som sier hun heller vil prioritere sitt sammenbindende nettverk og egne private 

aktiviteter som matlaging og sying, framfor deltakelse i aktiviteter i bydelen, forstår at dette 

kan hindre henne i å integreres i lokalsamfunnet: «Det er kanskje litt dumt. Det er ikke så 

veldig mye integrering med andre. Man bare driver med sine ting som man liker.». 

Liten deltakelse i lokale brobyggende nettverk ser dermed ut til å være like gjeldende for 

arbeidsinnvandrerne på Søndre Nordstrand som for majoriteten (Sandlie 2006). Denne 

generelle tilbaketrekningen fra lokalsamfunnet stemmer med Putnams teorier om nedgangen i 

lokalsamfunnenes sosiale kapital. Det kan særlig tenkes at tilbaketrekningen vil få negative 

følger for den sosiale innlemmelsen av EØS-arbeidsinnvandrere, siden lokalsamfunnet er 

nærmest den eneste arenaen for kontakt med nordmenn for mange av disse innvandrerne. 
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Noen har også kontakt med nordmenn på jobb, men dette gjelder kun for halvparten av mine 

informanter. Lokalsamfunnet blir dermed for mange av EØS-arbeidsinnvandrerne som har 

tenkt å bli boende i Norge, det eneste stedet for læring av norske normer og sivilsamfunnets 

«spilleregler». Når lokalsamfunnets funksjon som brobygger mellom majoritetsbefolkningen 

og arbeidsinnvandrerne blir borte, grunnet beboernes prioriteringer av andre ting, forsvinner 

også en av hovedarenaene for innvandringsgruppens muligheter for å bli integrert.  

6.3.3 Sammenbindende nettverk utenfor bydelens grenser  

Mens naboforholdene på Søndre Nordstrand er preget av brobyggende nettverk, eller svake 

bånd, befinner EØS-arbeidsinnvandrernes sammenbindende nettverk seg utenfor bydelens 

grenser. De fleste av informantene mine har med andre ord størstedelen av nettverket sitt 

andre steder enn på Søndre Nordstrand. Vennene deres består hovedsakelig av andre 

polakker, og vennskapene er dannet etter at de kom til Norge. «(…) Bare polakker. Jeg tror 

ikke jeg kjenner andre der. Nei, det er bare polakker faktisk.» (Anielka).   

De fleste har fått nære venner gjennom deltakelse i organisasjoner bestående av 

sammenbindende nettverk, som Den polske klubben. Arbeidsplasser og studier har også vært 

arenaer hvor sammenbindende nettverk har oppstått. Disse nettverkene har vært viktige for 

arbeidsinnvandrerne i søken etter jobb og informasjon i Norge. Mariuzs, som har hatt flere 

ulike jobber i Norge, forteller hvordan venner og kamerater har vært viktige i søken etter 

jobber. Da han mistet jobben i 2009 var det en venn som ga han informasjon om at Oslo 

kommune kanskje kunne være en mulig arbeidsplass for han: «Jeg hadde ingen ide om hva 

jeg skulle gjøre her, og jeg gikk på et kurs [hos NAV] og der møtte jeg en kompis, han er også 

polsk, og han sa at Oslo kommune trenger ganske mange folk i hjemmehjelpen og i 

helsefagene.». Ewa mener det var enda vanskeligere å finne informasjon før da hun kom for 

åtte år siden. Blant annet var det mindre informasjon tilgjengelig på internett. At hun fikk 

litauiske venner i starten av oppholdet som kunne fortelle henne ting var derfor uunnværlig: 

«(…) spørre folk som jeg kjente fra før. De kunne hjelpe meg. Det var veldig vanskelig med 

informasjon på den tiden.». Personer fra hjemlandet er altså viktige i starten av oppholdet og 

fungerer da som svake bånd. Ettersom arbeidsinnvandrere blir mer etablerte, blir de også mer 

selektive i valg av bekjentskaper fra hjemlandet. De svake båndene viskes enten ut, eller 

forsterkes til å bli sammenbindende nettverk bestående av venner. Ewa forteller om denne 

prosessen mot vennskap: «Det er på en måte lettere når du kommer hit å finne de personene 
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du kan snakke med. Siden jeg er fra Litauen, fant jeg litauiske jenter å prate med. Først traff 

jeg en, og så hadde jeg plutselig mange litauiske venner».   

6.3.4 Å ville bli inkludert  

Marek Pawlek, som har gjort feltarbeid blant polske bygningsarbeidere i Oslo, har funnet 

tendenser til tilbaketrekning og strategier for opprettholdelse av egen identitet, heller enn 

forsøk på å bli integrert (Khazaleh 2009). Polakkene han fulgte lever «polske liv» i Norge: de 

ser på polsk TV, lager polsk mat og møter familiene på nett. Livet deres i Norge er heller 

ingen stor fornøyelse.  

I motsetning til Pawleks bygningsarbeidere, forteller mine informanter at de trives i Norge. 

De ser på norsk TV: «Jeg prøver å lese og se på TV. Det er en applikasjon fra NRK som jeg 

kan se serier på.» (Matylda), og ser det nærmest som en plikt å lære seg det norske språket: 

«hvis jeg vil bo i Norge, så må jeg snakke norsk.» (Bendek). Streben etter å tilpasse seg det 

norske, ser dermed ut til å være mer tilstede blant mine informanter, enn opprettholdelse av 

det polske. 

Disse forskjellene kan forklares ut fra informantenes ulike hensikter med oppholdet deres i 

Norge. Mens Pawleks informanter er mobile arbeidere som har tenkt til å forlate Norge om 

ikke altfor lenge (Khazaleh 2009), har mine informanter planer om å tilbringe resten av sine 

liv i Norge. Hvorvidt disse to gruppene ønsker å integrere seg, vil forståelig nok være ulikt. 

Det samme gjelder spørsmålet om de på kort eller lang sikt skal integreres.  

«Det spørs om folk vil integrere seg. Men ja, fra vår side så kan jeg si at vi vil, men jeg vet 

ikke hva som kan gjøres.» (Marta).  

Marta sitt svar er klart. Hun vil.  
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7 Oppsummering og avslutning  

I denne oppgaven har jeg pekt på ulike forhold rundt de nye EØS-arbeidsinnvandrernes 

tilstedeværelse i Norge. Mitt fokus for oppgaven har vært å undersøke etablerte 

arbeidsinnvandreres sosiale liv i lokalsamfunnet på Søndre Nordstrand i Oslo. Det er gjort lite 

forskning på hvordan lokalsamfunn og nabolag kan fungere som integreringsarena (Eriksen 

2010: 79). Dette har i enda mindre grad vært tilfelle i spørsmål om integrering av 

arbeidsinnvandrere, hvor arbeidsmarkedet har blitt sett på som den sentrale arenaen for 

integrasjon (Friberg 2016: 8). Denne oppgaven viser derimot at arbeidsplassen ikke alltid 

fungerer integrerende. Arbeidsinnvandreres muligheter for integrasjon og følelse av 

tilhørighet kan derimot finnes i lokalsamfunnet.  

Hovedspørsmålet: På hvilke måter opplever EØS-arbeidsinnvandrere på Søndre Nordstrand 

å være innlemmet/ikke innlemmet i bydelen og i lokalsamfunnet? er direkte svart på i siste 

analysekapittel, men konkretiseres i kapittel 4 og 5 av fire delspørsmål: 

Hvilke aktiviteter deltar de på i lokalsamfunnet og i byen, og hvordan opplever de 

disse tilbudene? Hvilke muligheter har de ulike aktivitetene til å gi brobyggende og/eller 

sammenbindende sosial kapital for deltakerne? 

Hvilke faktorer påvirker den sosiale og frivillige deltakelsen og dannelsen av sosiale 

nettverk, og dermed inneforstått den sosiale kapitalen til EØS-arbeidsinnvandrerne? Hva 

hindrer og hva muliggjør brobyggende sosial kapital og i Albas terminologi «uklare sosiale 

grenser»? 

7.1 Oppgavens funn 

Undersøkelsen viser at arbeidsinnvandrerne bosatt på Søndre Nordstrand deltar i 

lokalsamfunnet på flere arenaer, og at denne deltakelsen bidrar til deres sosiale innlemmelse i 

bydelen. Deichmanske bibliotek, som tilbyr gratis norskopplæring, og kirken på Holmlia, er 

eksempler på formelle møteplasser som både er viktig for den brobyggende og 

sammenbindende sosiale kapitalen til innvandrerne. Hvervenbukta og idrettsanlegg er 

eksempler på uformelle møteplasser som i hovedsak gir brobyggende sosial kapital. 

Informantene forteller at de benytter seg av aktivitetene og tilbudene på egenhånd for egen 
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vinning og interesse. Likevel er det gjennom disse aktivitetene brobyggende nettverk og 

kontakt med andre skapes. 

Nabolaget og lokalsamfunnet er viktig for tilknytningen arbeidsinnvandrerne har til 

nordmenn: «De norske som vi kjenner er egentlig via jobb, og kanskje ja, naboer her.» 

(Marta). Marta jobber på en arbeidsplass hvor norsk er arbeidsspråket. De fleste østeuropeiske 

arbeidsinnvandrere jobber derimot i språkhomogene arbeidslag (Friberg og Tyldum 2010), 

noe som gjør en tilknytning til det norske vanskelig. Denne undersøkelsen viser at 

lokalsamfunnet er en viktig arena for læren av det norske språket, norsk kultur og norske 

normer. Kontakten med naboene er liten, men nok til å skape tillit og gjensidig respekt blant 

beboerne. Denne upersonlige kontakten mellom naboene er i tråd med Sandlies (2006) funn i 

sin masteroppgave om naborelasjoner. I motsetning til Sandlies informanter med 

innvandrerbakgrunn trives informantene mine med denne formen for nabokontakt, og synes 

den er tilstrekkelig.  

Et hovedfunn er følelsen arbeidsinnvandrerne har av å være diskriminert og opplevelsen av 

ikke å være likestilt med nordmenn på den ene siden, og som integrert og inkludert på den 

andre siden. Denne diskrepansen viser til hvor komplekst integrasjon er. Det er ikke noe 

enten-eller. Det er heller et spørsmål om grader av lokal integrasjon og grader av kulturell og 

sosial likhet. De ulike dimensjonene av integrasjon peker i retning av at arbeidsinnvandrerne 

er integrert på noen arenaer, uten å være det på andre. Dette henger også sammen med 

mulighetene informantene har til å overskride de sosiale grensene som er konstruert på de 

ulike arenaene de deltar på. Turer i skogen og deltakelse på brobyggende arrangementer, som 

Vær Stolt-festivalen og idrettsarrangementer, bryter ned grensene og forsterker følelsen av å 

være en del av det norske. Det samme gjør et «hei» fra naboen, eller en invitasjon til å bli med 

på konsert i lokalkirken. 

Mens grensene mellom østeuropeerne og majoriteten er av en blurry karakter på tur i skogen, 

forsterkes følelsen av å være annerledes og ikke-inkludert på andre arenaer og i andre 

situasjoner. Arbeidsplassen blir nevnt som et sted hvor de sosiale grensene fremstår som 

bright. I møte med norske kollegaer kan informantene få en følelse av ikke å være på lik linje 

med nordmennene. Ofte er denne følelsen knyttet til språket.  

Erfaringer med fordommer fra den norske majoriteten og dårlige språkkunnskaper er særlig 

faktorer som virker hindrende for arbeidsinnvandrernes sosiale innlemmelse. Disse 
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hindringene sammenfaller til en viss grad med hverandre og fører med seg en tilbaketrekning 

blant arbeidsinnvandrerne. Følelsen av ikke å kunne godt nok norsk forsterkes med 

opplevelser av å bli avvist fra nordmenn. Flere tror avvisningen skyldes at de er innvandrer og 

ikke snakker så godt norsk. Oppfattelsen av å bli utestengt kan føre med seg en selvvalgt 

ekskludering blant arbeidsinnvandrere. Denne selvvalgte ekskluderingen kan være med på å 

øke deres personlige autonomi (Eriksen 2010 174), men hindre dem i å bli integrert.  

Et annet viktig funn er betydningen faktorer ved Søndre Nordstrand har for 

arbeidsinnvandrernes opplevelse av å være innlemmet i lokalsamfunnet. Bydelens 

multietniske befolkning og rike foreningsliv, som aktivt jobber med inkludering og 

integrering, gjør at arbeidsinnvandrerne føler det er mye de kan være med på, uten at de 

skiller seg ut i mengden som utlending og ikke-norsk. De sosiale grensene som befinner seg 

mellom dem og majoriteten ser derfor ut til å være mindre synlige på Søndre Nordstrand, enn 

i andre bydeler hvor den etnisk norske befolkningen er mer dominerende
22

.  Dette kan forstås 

i lys av Albas (2005) teorier om hvordan prosesser av grenseskifter og grenseuklarhet er 

lettere i samfunn der majoritetskulturen og -identiteten er mindre tilstede og distinkt.  

Siden de sosiale grensene mellom majoriteten og EØS-arbeidsinnvandrerne ofte er av en 

blurry karakter, vil tilhørighet til flere grupper på en gang i større grad være mulig enn om 

grensene hadde vært bright. I det ene øyeblikket kan de tilhøre et polsk fellesskap og i det 

neste et norsk. Et eksempel på denne vekslingen i tilhørighet kan hentes fra en nylig episode 

under fotball-EM. Da Polen spilte kamp mot Tyskland den 16.06.16, var det fullt av polakker 

på Kontraskjæret i Oslo. Under kampens pause ble to polakker intervjuet om polakkers 

forhold til fotball. Tilhørighet både til det polske og til det norske, kom tydelig fram i den ene 

intervjuedes uttalelser: «(…) vi heier alltid på våre egne polakker, og vi heier også på 

nordmenn!»
23

. Den polske supporteren bytter på hvilken side hun står på av den sosiale 

grensen alt ettersom hva det gjelder, i dette tilfellet om det er Norge eller Polen som spiller 

kamp. Denne vekslingen i tilhørighet, kan ses i sammenheng med Putnams (2007) 

beskrivelser av hvordan flerkulturelle samfunn på lang sikt vil oppnå kulturell konvergens, 

uten at etnisk heterogene sosiale nettverk og felleskap vil erstatte de etnisk homogene helt og 

fullt. 

                                                 
22

 Se s. 72 
23

 Intervjuet er å høre en time inn i videoklippet: https://tv.nrk.no/serie/fotball-em/MSPO47400916/16-06-
2016  

https://tv.nrk.no/serie/fotball-em/MSPO47400916/16-06-2016
https://tv.nrk.no/serie/fotball-em/MSPO47400916/16-06-2016
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Oppsummert kan det se ut som arbeidsinnvandrernes sosiale innlemmelse i bydelen i stor 

grad muliggjøres av innvandrernes egeninnsats og motivasjon til å lære seg norsk. Å snakke 

norsk fører med seg en selvtillit og følelse av mestring som gjør det lettere for 

arbeidsinnvandrerne å manøvrere seg i det norske sivilsamfunnet. Både møter med NAV og 

den sosiale hverdagslige kontakten med naboene føles lettere etter som norsken deres har 

bedret seg. Å arbeide på språkheterogene arbeidsplasser, og å ha barn i barnehage- og 

skolealder har mye å si for mulighetene til å bli inkludert i det norske. Dette er fordi de åpner 

opp for «obligatoriske» møter med nordmenn og andre innvandringsgrupper. Verdsetting av 

«norske» hobbyer og oppsøking av felles møteplasser/arrangementer i bydelen, samt 

personlige egenskaper, som utadvendthet, ser ut til å gjøre selve inkluderingen lettere. 

Videre ser det ut til at endringer i grenser er lettere for noen av informantene, enn for andre. 

De som har gode språkkunnskaper, og deltar i «norske» aktiviteter som langrenn, har det 

lettere med å oppnå jevnbyrdighet med majoriteten, både på jobb og i lokalsamfunnet. Marta, 

Mariusz, Janina og Teodor er alle eksempler på individer som er omfattet av grenseuklarhet. 

De sosiale distinksjonene mellom dem og nordmenn er mer eller mindre utydelige i flere 

settinger.  

7.2 Oppgavens begrensninger og videre forskning 

Jeg har kun valgt å fokusere på den sosiale og kulturelle dimensjonen av integrasjon for å 

forklare den sosiale innlemmelsen av arbeidsinnvandrerne. Dette har gjort at jeg har hatt 

begrensede muligheter til å diskutere den politiske- og økonomiske dimensjonens 

påvirkninger på ens følelse av tilhørighet og innlemmelse. Det kan for eksempel være 

interessant å undersøke sammenhengen mellom EØS-arbeidsinnvandreres valgdeltakelse og 

identifikasjon med det politiske samfunnet, med deres sosiale kapital og stedstilhørighet. 

 

Denne undersøkelsen viser videre hvor mangfoldig gruppen av østeuropeiske 

arbeidsinnvandrere er, og hvordan de kan være integrert på noen arenaer, men ikke på andre. 

Med mer tid skulle jeg gjerne ha gjort en komparativ studie av ulike innvandringsgruppers 

tilhørighet og innlemmelse på Søndre Nordstrand. Er det slik at denne gruppen lykkes spesielt 

godt med å innlemmes i lokalsamfunnet sammenlignet med andre arbeidsinnvandrere eller 

generelt med andre grupper innvandrere, eller er det motsatt? 
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Vedlegg 

 

Intervjuguide 

Intervjuguide med EU-/EØS-arbeidsinnvandrere på Søndre Nordstrand 

Presentasjon av meg og av prosjektet, samt redegjørelse for frivillighet, anonymitet, 

taushetsplikt, muligheten til å ombestemme seg.  

1. Opplysninger om informanten  

1. Kjønn, alder, sivilstatus, landbakgrunn, oppholdsgrunnlag, familie i landet?  

2. Hvor mange år i Norge, tenkt til å bli?  

3. Opplever du å ha fremtidsmuligheter (jobb) for deg og evt. familien i Norge? 

 

2. Arbeid 

1. I jobb/ikke i jobb? Hva slags jobb? Kan du fortelle litt om hvilke arbeidsoppgaver du 

har.  

2. Hvor lenge tok det før du fikk jobb? Hvordan fikk du jobb? 

3. Får du, eller kan du få, mer opplæring på jobben? Muligheter for videreutdanning eller 

kurs? Hva slags? Fortell.  

4. Har du fått informasjon fra jobben om hvilke rettigheter du har som ansatt, eks knyttet 

til sykdom, egenmelding, lønn, verneombud, fagforeninger?   

5. Har du fått informasjon fra andre steder, som venner, Nav, Caritas, kirken?  

6. Har du selv tatt initiativ til å innhente informasjonen du trenger i jobben eller i det 

dagligdagse livet? 

7. Har du deltatt på noen form for arbeidsmarkedskurs? For eksempel hos Reaktorskolen 

eller Nav-kontoret i bydelen og deres kvalifiseringsprogram? Hvis ja, hva lærte du på 

disse kursene?  

 

3. Norskkunnskaper 
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1. Hvordan har du lært norsk? Har du fått tilbud om norskopplæring fra jobben? Andre 

steder? Hvor lenge har du gått på kurs? Var de gratis?  

2. Ønsker du mer norskopplæring, eller synes du at det ikke er nødvendig? 

3. Hva synes du om den norskopplæringen du har fått? Burde arbeidsinnvandrere bli 

tilbudt gratis norskopplæring fra staten?  

 

4. Deltakelse i organiserte aktiviteter på Søndre Nordstrand  

1. Kjenner du til noen lokale organisasjoner, foreninger eller aktiviteter i bydelen?  

2. Deltar du, eller har du tidligere deltatt på, noen av disse aktivitetene eller foreningene: 

Søndre Nordstrand Innvandrerforening, Råd for integrering og mangfold, Mortensrud 

Røde Kors aktivitetssenter, Bjørndalfestivalen? Vær stolt-festivalen, Bjørndal 

aktivitetshus, Den polske klubben? (Om ikke deltar gå til spørsmål 4).  

3. Føler du at din deltakelse er med på å styrke ditt forhold til Søndre Nordstrand?  

4. Kan du si noe om hvorfor du ikke deltar i noen av de lokale aktivitetene her på Søndre 

Nordstrand? Tid, ikke hørt om de?  

5. Er du med på/interessert i andre ting? Eks. idrett, ting som skjer utenfor bydelen?   

6. Ønsker du å være mer aktiv i enkelte fritidsaktiviteter, eller er det noen aktiviteter du 

savner på Søndre Nordstrand?  

7. Kan du fortelle litt om hva du synes om området du bor på? Hvordan opplever du å bo 

her? Hva liker du med Søndre Nordstrand? Hva liker du ikke? 

8. Føler du at du har en sterk tilhørighet til området? Er du tilfreds, eller ønsker du å 

flytte? 

 

5. Nettverk 

9. Kan du fortelle litt om vennekretsen din? Både om du har noen venner her på Søndre 

Nordstrand og andre steder i Oslo eller Norge? Hvordan ble dere kjent? Jobbvenner?   

10. Har du kontakt med nordmenn og andre innvandrere eller er flest fra landet du er fra?  

11. Vil du si at du deltar i aktiviteter som hovedsakelig inkluderer innvandrere fra ditt 

opprinnelsesland, at du deltar i aktiviteter med etnisk norske eller aktiviteter med både 

etnisk norske og innvandrere?  

12. Har du kontakt med hjemlandet? Reiser du mye?   
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6. Innlemmelse i samfunnet 

6 Hvor godt integrert mener du at innvandrere generelt er i lokalsamfunnet her på 

Søndre Nordstrand? 

7 Føler du deg inkludert i lokalsamfunnet? Ønsker du å være mer inkludert?  

8 Hvordan synes du det er å komme i kontakt med etniske nordmenn? Har du noen 

tanker om hvordan nordmenn er? Er de inkluderende eller ekskluderende? Fortell?  

9 Opplever du at det er noen innvandrergrupper som faller utenfor, som i mindre grad 

deltar i fritidsaktiviteter enn andre? 

10 Opplever du at det er en forskjell mellom arbeidsinnvandrere og flyktninger og 

asylsøkere? Hva er de største forskjellene?  

11 Synes du bydelen kunne gjort mer for at innvandrere i større grad skal bli en del av 

lokalsamfunnet? Hva?  

 

7. Annet 

 

Tusen takk, for intervjuet!  
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Informasjonsskriv / samtykkeerklæring  

«Arbeidsinnvandrere -  

En oppgave om integrering» 

Bakgrunn og formål 

Jeg er en masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo som ønsker å undersøke hvordan 

EU/EØS-arbeidsinnvandrere tilpasser og manøvrerer seg i det norske samfunnet uten særlig 

hjelp fra statlig hold, samt hvordan lokale aktiviteter og foreninger i bydelen Søndre 

Nordstrand i Oslo, kan fungere som midler i deres sosiale innlemmelse i samfunnet. Som 

bosatt på Søndre Nordstrand og arbeidsinnvandrer fra Øst-Europa forespørres nettopp du om 

å delta i denne undersøkelsen.    

 

De problemstillingene som skal analyseres og som jeg håper å få svar på gjennom dette 

prosjektet er hovedproblemstillingen; Hvordan tilpasser arbeidsinnvandrere fra EU/EØS-

land seg det norske samfunnet, og hvilke muligheter har de, og hvilke hindringer møter de på, 

for å bli inkludert i det norske samfunnet? 

og tre underproblemstillinger, som vil belyse denne;   

 

- På hvilke måter orienterer arbeidsinnvandrere seg for å få informasjon og kunnskaper 

om det norske samfunnet og språket? Er lokalsamfunnet en del av denne 

orienteringen? 

- Opplever østeuropeiske arbeidsinnvandrere på Søndre Nordstrand å være innlemmet i 

lokalsamfunnet?  

- Hvilke foreningstilbud og aktiviteter deltar arbeidsinnvandrere i bydel Søndre 

Nordstrand på, og hvordan opplever de disse tilbudene?  
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Denne masterstudien vil gjennomføres i samarbeid med NIBR, Norsk institutt for by- og 

regionforskning, og vil inngå i deres prosjekt «The Multiethnic Rural Community: Exclusion 

or inclusion of immigrants?» (MultiRur) som gjøres på oppdrag fra Norges Forskningsråd.   

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i denne studien innebærer å samtykke til å delta i et intervju, som trolig vil ha en 

varighet på 1 til 1½ time. Spørsmålene vil omhandle bydelens aktivitetstilbud og dine 

erfaringer og opplevelser med dette tilbudet. Hva du synes er bra og hva som eventuelt kunne 

vært bedre. 

Intervjuene vil gjøres av meg. Jeg vil ta notater under intervjuene, i tillegg til at samtalen vil 

bli tatt opp på lydopptak.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, som vil si at eventuell privat 

informasjon ikke avsløres. Personer vil bli presentert med indirekte opplysninger i den 

ferdigstilte oppgaven, som landbakgrunn og arbeid. Alle som får innsyn til prosjektet har 

taushetsplikt.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.06.16. Da vil alle personopplysninger og lydopptak 

ødelegges.    

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Kaja Sørgaard Hind, 

tlf.:  92698361, eller e-post: kaja_19913@hotmail.com.  

Kontaktopplysninger til veileder/daglig ansvarlig: Grete Brochmann, tlf.: 99278730. 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 
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Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

Takk, for at nettopp du deltar i denne studien!   
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Facebook-innlegg  

Hei! 

Jeg heter Kaja Sørgaard Hind og er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Jeg skal 

skrive masteroppgave om arbeidsinnvandrere som kom til Norge etter EU-utvidelsen i 2004 

fra Øst-Europa og som bor på Søndre Nordstrand, og ønsker derfor å snakke med mennesker 

som passer denne beskrivelsen.  

Intervjuet vil ta ca. en time, og jeg kommer til å stille spørsmål knyttet til integrering og til 

ditt forhold til Søndre Nordstrand.  

Andre kriteriene for å være med i undersøkelsen er at du må ha bodd i Norge i minimum seks 

måneder, snakke norsk eller engelsk og er over 18 år.  

Så hvis du ønsker å være med i undersøkelsen, eller kjenner noen som kanskje kunne tenkt 

seg å være med, ta kontakt med meg på tlf.: 92698361, eller på mail: 

kaja_19913@hotmail.com.  

Masteroppgaven er meldt inn til NSD – norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, og vil 

følge etiske retningslinjer for forskning.   

 

Vennlig hilsen  

 Kaja Sørgaard Hind 
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