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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om Flyktningguiden, et tiltak drevet av Røde Kors. Oppgavens 

utgangspunkt er Flyktningguiden i Oslo, og hvilken betydning dette tiltaket har hatt for 

flyktninger som har deltatt. I tillegg søker jeg å svare på hvilke måter Flyktningguiden er å 

forstå som et integreringstiltak. Problemstillingen for oppgaven er: Hva er betydningen av 

Flyktningguiden for flyktningene som har deltatt? Her har jeg følgende 

underproblemstillinger for å kunne gi et svar på dette: (1) Hva er grunnlaget for den sosiale 

relasjonen mellom flyktningen og flyktningguiden? (2) Hvilke ressurser gjøres tilgjengelig 

gjennom relasjonen til flyktningguiden? (3) Hvordan endrer flyktningen seg gjennom 

interaksjon med flyktningguiden? Disse problemstillingene vil besvares med utgangspunkt i et 

svært bredt utvalg av teori og teoretiske bidrag. Det vil dreie seg om teorier om relasjoner, 

nettverk- og nettverksperspektiver, symbolsk interaksjonisme, sosialisering og integrasjon. 

Jeg benytter SDI- metoden (stegvis - deduktiv induktiv metode) for å besvare 

problemstillingene. I den anledning fant jeg det mest hensiktsmessig å benytte intervju i 

datainnsamlingen. Jeg har intervjuet 14 flyktninger, 3 flyktningguider og 2 koordinatorer fra 

Oslo Røde Kors.  

Skildringene til flyktningene som jeg har intervjuet tyder på at deltakelse i Flyktningguiden 

medfører svært positive opplevelser. Relasjonen oppleves som et vennskap samtidig som 

flyktningene også får presentert en rekke muligheter, som i større grad kan tilskrives 

flyktning-flyktningguide- relasjonen. Dette dreier seg særlig om mulighetene til å både lære 

og praktisere språk. Innenfor det som omhandler å få et utvidet nettverk, økt 

samfunnsforståelse og bli bedre kjent i Oslo, er det derimot ulikt hvilket utbytte flyktningene 

har. Noen av ressursene flyktningene får tilgang på gjennom relasjonen til flyktningguiden 

forårsaker også en endring hos flyktningen, særlig i tilknytning til økte språkferdigheter og 

endret selvbilde angående språk. Jeg oppsummerer disse funnene med begrepene flertrådet 

relasjon, amatørekspertise og lavterskelendring. Når det til slutt gjelder diskusjonen om på 

hvilke måter dette tiltaket er et integreringstiltak måler jeg dette i utgangspunktet ut ifra 

hvorvidt flyktningene er i kontakt med storsamfunnets nettverk. Her er resultatene noe usikre. 

Jeg vil imidlertid også argumentere for et noe subjektivt integreringsmål i form av tilhørighet. 

Dette er nemlig noe som tydelig springer ut av deltakelse i Flyktningguiden. 
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Forord 

Det er mange som fortjener en takk i forbindelse med at jeg har kommet i mål med denne 

oppgaven. 

Først og fremst vil jeg takke alle informantene som har stilt opp til intervju. Uten disse hadde 

det vært vanskelig å gjennomføre denne studien.  

Jeg vil takke Oslo Røde Kors for å ha gitt meg anledning til å kunne skrive denne oppgaven, 

gjennom å tildele meg dette prosjektet. I den anledning vil jeg rette en ekstra takk til Himashi 

Patel, som jeg har forholdt meg til mest hos Oslo Røde Kors, for å ha svart på eventuelle 

spørsmål underveis og hele tiden vist interesse for oppgaven gjennom hele året.  

Tusen takk til min veileder Anniken Hagelund, for å ha kommet med gode og konstruktive 

tilbakemeldinger underveis i skrivingen av denne oppgaven. Enten det har vært spørsmål jeg 

har hatt eller tilbakemeldinger på utkast av oppgaven.  

Stor takk til Per, Emil, Mona, Magnus og Espen for å ha lest korrektur av oppgaven. Dette har 

vært til stor hjelp når en selv ikke lenger klarer å finne noen feil. Sender også en takk til Hejir, 

som hjalp meg med utformingen av intervjuguiden som skulle brukes til å intervjue 

flyktningene. 

Jeg vil rette en takk til Osloforskning for at de tildelte meg et Osloforskning-stipend, som 

følge av oppgavens tematiske tilknytning til Oslo.  

Helt til slutt vil jeg takke alle de jeg har spist lunsj/middag med på Blindern. Det har alltid 

vært en stor glede å kunne ta en pause fra masteren, og fokusere på andre ting. 
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1 Innledning 

«Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge 

engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men 

også for samfunnet» (Regjeringen.no u.å.).  

I 2015 nådde antallet flyktninger som søkte asyl i Norge et toppunkt på 31 145 asylsøkere. 

Dette er et antall som ikke har vært siden krigen på Balkan på 1990- tallet. Den plutselige 

økte asyltilstrømmingen var ikke ventet, og det skapte mange nye utfordringer som 

myndighetene ikke var alene om å takle. Også landsomfattende frivillige organisasjoner og 

lokale krefter bidro sterkt i mottakelsen av asylsøkerne som kom. Selv om skepsis og uro etter 

hvert erstattet velviljen til å ta i mot asylsøkere (Garvik 2017), skjedde det imidlertid også 

mer langvarige endringer.  Frivillighet fikk seg nemlig en revitalisering etter dette, og den står 

fremdeles sterkt i å motta og ønske flyktninger velkommen, og i å bidra til nettverks- og 

kompetansebygging. Frivillige organisasjoner, både i utlandet og i Norge, kan sies å ha vært 

aktive langs hele asylsøkerkjeden. Fra å bistå i ankomster til Hellas til langsiktig integrering 

og innsats i lokalsamfunn i Norge (Aasen og Haug 2017:3, s. 43, 99).  

I Norge har frivillig sektor spilt en vesentlig rolle over flere år i integreringen av bosatte 

flyktninger i kommunen (Dale m.fl. 2011, s. 9). Oslo kommune (u.å.) uttaler for eksempel på 

sine hjemmesider: 

«Kommunen ønsker å samarbeide med frivillige og ta vare på det sterke engasjementet 

mange mennesker i lokalsamfunn og frivillige organisasjoner har for asylsøkere og 

flyktninger. Frivillighet bidrar til velferd, og sosial inkludering, og er en hjørnestein i et 

levende og velfungerende demokrati.»  

Det er særlig de større frivillige organisasjonene som er sentrale i arbeidet med integrering av 

nyankomne asylsøkere og bosatte flyktninger, og de spilte også en betydningsfull rolle i 2015 

(Aasen og Haug 2017:3, s. 102). Et av tiltakene med fokus på integrering av bosatte 

flyktninger er Flyktningguiden, et tiltak som drives av Røde Kors. Det er dette tiltaket som er 

oppgavens fokus.  

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Etter over 15 års drift i Oslo ønsker Oslo Røde Kors å få undersøkt hvilken effekt 

Flyktningguiden har i byen, og hvorvidt Oslo har noe utbytte av integreringsarbeidet som 
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Flyktningguiden driver. Her er de særlig ute etter å få innsikt i flyktningenes opplevelser, og 

deres opplever av å ha en guide. Et slikt utgangspunkt for en masteroppgave var noe som 

umiddelbart vekket min interesse da jeg kom over denne bestillingen fra Oslo Røde Kors i 

Vitenskapsbutikken i fjor.  

Selv om oppgaven handler om mye mer enn integrering er det særlig muligheten til å selv 

kunne fordype seg i integrasjonsemnet, gjennom å undersøke noe så konkret som 

Flyktningguiden, det som er interessant ved dette temaet. På et faglig grunnlag har integrering 

vært et viktig felt i flere år, blant annet hvordan prosessen med inkludering av innvandrere 

oppleves fra deres side (UiO 2017). Ikke bare er feltet integrering faglig relevant, men det er 

også svært aktuelt i norsk offentlighet. I norsk offentlighet er integrering og de faktiske eller 

forestilte konsekvensene av innvandring stadig vekk noe som diskuteres, samtidig som det i 

realiteten er vesentlig å lykkes med integrasjon av innvandrere for å ha et samfunn med 

samhørighet, tillit og legitimitet (NOU 2017: 2, s. 11). Ettersom frivillig sektor har en 

betydningsfull rolle i integreringsarbeid ser jeg på det som veldig interessant å kunne få 

muligheten til å undersøke hvilken betydning dette tiltaket har for de som er mottakere av det.  

1.2 Problemstillinger 

Jeg skal gjennomføre en kvalitativ studie for å kunne forstå hvilke opplevelser flyktninger, 

som tidligere har deltatt i Flyktningguiden, sitter igjen med. I tillegg vil jeg undersøke på 

hvilke måter Flyktningguiden er et integreringstiltak. Oppgaven vil drøfte både betydningen 

av frivillighet for enkeltmennesker, men også hva dette utgjør på et samfunnsnivå, som et 

integreringstiltak. Den overordnede problemstillingen for oppgaven er: 

- Hva er betydningen av Flyktningguiden for flyktningene som har deltatt? 

Herunder har jeg også til hensikt å diskutere på hvilke måter tiltaket kan vurderes som et 

integreringstiltak. Denne problemstillingen skal jeg besvare ut ifra følgende 

underproblemstillinger: 

-  Hva er grunnlaget for den sosiale relasjonen mellom flyktningen og flyktningguiden? 

- Hvilke ressurser gjøres tilgjengelig gjennom relasjonen til flyktningguiden? 

- Hvordan endrer flyktningen seg gjennom interaksjon med flyktningguiden? 
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Problemstillingene er utformet med bakgrunn i å kunne svare på hvorvidt hensiktene til 

Flyktningguiden faktisk oppfylles, men også for å kunne diskutere andre interessante aspekter 

som har dukket opp underveis i denne studien. Hensikten med disse problemstillingene vil 

være å kunne analysere tiltaket på en så bred måte som mulig, slik at hovedproblemstillingen 

kan besvares nyansert. I tillegg har problemstillingene en relevans for å diskutere på hvilken 

måte Flyktningguiden er et integreringstiltak ut ifra hvilken betydning jeg legger i begrepet.  

1.3 Oppgavens oppbygging  

I kapittel 2 vil jeg gi en kort innføring i hva Flyktningguiden. På denne måten kan en få en 

forståelse for hvilke hensikter tiltaket har, samt hvem som er deltakere. Jeg mener det også vil 

være fornuftig å redegjøre for hvem som regnes som flyktninger av norske myndigheter, 

ettersom det er retningsgivende for hvem som deltar i Flyktningguiden. Et annet felles 

kjennetegn er at flertallet rekrutteres fra introduksjonsprogrammet. Jeg vil derfor også 

gjennomgå hva dette offentlige tiltaket går ut på.    

I kapittel 3 vil jeg gjennomgå teoriene jeg skal bruke. Jeg benytter et svært bredt spekter av 

teoretiske bidrag ettersom problemstillingene jeg har, og funnene jeg har gjort, krever det. Jeg 

vil gjennomgå alt fra teoretiske bidrag innen symbolsk interaksjonisme til integrasjonsteori. 

Ettersom det er svært varierte bidrag som presenteres vil jeg gruppere og gjennomgå de ulike 

teoriene ut ifra hvilke større temaer de tar opp. Delvis vil jeg også knytte noen av teoriene opp 

mot forskning eller litteratur som kan benyttes for å vise hvordan teorien henger sammen med 

tidligere funn på feltet. 

I kapittel 4 vil jeg gjennomgå ulike overveielser i forbindelse med valget av kvalitativ 

forskning som metode, samt utfordringer, fra rekruttering til kategorisering. Jeg har valgt å 

benytte Aksel Tjora (2017) sin SDI- metode for analysen. Dette vil være et gjennomgående 

tema i dette kapitlet.  

I kapittel 5 diskuterer jeg grunnlaget for den sosiale relasjonen mellom flyktningen og 

flyktningguiden, med utgangspunkt i datamaterialet mitt. Jeg forsøker også å problematisere 

deler av dette grunnlaget, samt gjennomgå hvordan relasjonen utvikler seg i løpet av det året 

koplingen utgjør det som omtales som en formell kopling. Funnene tyder på at det er en 

relasjon som både spiller på egenskaper ved vennskap, men også ved den formelle flyktning-

flyktningguide- relasjonen. 
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I kapittel 6 vil jeg drøfte hvilke ressurser som gjøres tilgjengelig gjennom flyktningguiden 

med utgangspunkt i hvilke hensikter tiltaket Flyktningguiden har. Her er særlig muligheten til 

å praktisere norsk sentral, men noen opplever også det å lære om det norske samfunnet og 

Oslo. Muligheten til å få utvidet nettverk viser seg derimot å være mer usikker.  

I kapittel 7 ser jeg på hvilken endring som forekommer hos flyktningen gjennom 

interaksjonen med flyktningguiden, hovedsakelig som følge av hvilke ressurser som 

tilgjengeliggjøres gjennom relasjonen. Her mener jeg flyktningene opplever en endring av 

kulturell og sosial kompetanse, særlig i tilknytning til språk. Noen av flyktningene opplever 

også at de får et endret selvbilde i forbindelse med synet på egne språklige ferdigheter. 

I kapittel 8 vil jeg diskutere hvilken betydning Flyktningguiden har hatt for flyktningene som 

har deltatt. Dette gjøres blant annet ved å oppsummere betydningen i form av begreper, i tråd 

med SDI- metoden. Jeg benytter begrepene flertrådet relasjon, amatørekspertise og 

lavterskelendring. Til slutt vil jeg diskutere på hvilken måte Flyktningguiden er å forstå som 

et integrasjonstiltak. Her viser det seg at det er usikkert hvorvidt det bidrar til at flyktningene 

får utvidet kontakt med storsamfunnets nettverk. Jeg vil derimot argumentere for at det 

medfører en følelse av tilhørighet. 

I kapittel 9 vil jeg oppsummere funn og konklusjoner, samt eventuelle forslag til forbedringer 

Oslo Røde Kors kan gjøre med Flyktningguiden. Her vil jeg også påpeke oppgavens 

svakheter, samt forslag til videre forskning.  
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2 Flyktningpolitikk og Flyktningguiden: 

en gjennomgang av temaet 

Før jeg går videre i oppgaven vil jeg redegjøre for hva tiltaket Flyktningguiden er, hvem det 

er for og hvem som tar det i bruk. Først vil jeg gjennomgå hva som kjennetegner norsk 

flyktningpolitikk, hvem som anerkjennes som flyktning i Norge, og hvilket opplegg disse blir 

tilbudt. Dette er nyttig for å vite hvem som er hovedmålgruppen i Flyktningguiden.  

2.1 Norsk flyktningpolitikk 

Ifølge Flyktningregnskapet 2017 var antall flyktninger i verden i 2016 på 65,6 millioner 

avrundet. 25,4 millioner mennesker var på flukt fra eget land, mens 40,3 millioner var på flukt 

i eget land (Flyktninghjelpen 2017, s. 3). Det går et skille mellom det som kalles for 

flyktninger og internt fordrevne flyktninger, hvor den sistnevnte gruppen omfatter de som har 

flyktet uten å forlate hjemlandet sitt (Leerand m.fl. 2017). Det er imidlertid den førstnevnte 

gruppen som oppgaven tar for seg, og det heretter refereres til når jeg bruker betegnelsen 

flyktning. Det er også denne gruppen som FNs flyktningkonvensjon fokuserer på. Ifølge 

denne er en flyktning: 

«enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av 

velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk 

oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe». FNs konvensjon om 

flyktningenes rettigheter fra 1951 med tillegg av 1967, art 1. A. 

Norge forholder seg til denne definisjonen når det gjelder hvem som får innvilget asyl på 

bakgrunn av å være flyktning. I tillegg til denne gruppen, som omtales som 

konvensjonsflyktninger, innvilges også oppholdstillatelse til de som: «står i reell fare for å bli 

utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller 

straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet» (UDI u.å.a).  Disse to gruppene utgjorde til 

sammen 3 982 mennesker som fikk innvilget asyl på dette grunnlaget i 2017 i Norge (UDI 

u.å.b).  

2.2 Introduksjonsprogrammet 

Flyktninger som kommer til Norge har flere tilbud som skal ivareta deres interesser, og gjøre 

det mulig for dem å etablere seg her. Et av disse tilbudene er introduksjonsprogrammet. Dette 
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er et kommunalt tilbud, forankret i introduksjonsloven, rettet hovedsakelig mot nyankomne 

flyktninger og deres familiegjenforente i en alder mellom 18 til 55 år. Målet med programmet 

er at flyktninger skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Hoveddelen 

av programmet består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og tiltak som forbereder til 

videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet.  Programmet varer i to år, og skal være på 

fulltid (IMDi 2016a; IMDi 2017a). Opplæringen skal være tilpasset den enkelte deltaker, og 

helst være direkte knyttet opp mot arbeid eller utdanning. I samråd med deltakerne i 

introduksjonsprogrammet skal det lages individuell plan for hver deltaker. Hver deltaker i 

introduksjonsprogrammet skal ha en fast kontaktperson, og dette kan enten være 

programrådgiver eller lærer. Kontaktpersonens oppgaver er blant annet oppfølging av den 

enkelte deltaker, koordinering av tiltak som iverksettes av ulike instanser, og revidering av 

den individuelle planen (IMDi 2016b; IMDi 2017b; IMDi u.å.).  

2.3 Flyktningguiden 

Siden oppstarten av Flyktningguiden i 1999, som på den tiden var et prosjektsamarbeid 

mellom Bærum kommune og Røde Kors, har ordningen vokst i omfang og finnes nå langt 

utenfor Østlandet (Paulsen m.fl. 2012, s. 11). Ved å sette sammen en flyktningguide og en 

flyktning i en såkalt kopling har Røde Kors som hovedmål å bidra til at nylig bosatte 

flyktninger og innvandrere finner seg til rette i byen (Oslo Røde Kors u.å.a). I sin helhet går 

tiltaket ut på følgende: «for flyktningen er dette en unik mulighet til å få et nettverk i 

nærmiljøet sitt, lære om den norske kulturen og praktisere språket. For den frivillige er det en 

anledning til å bli kjent med en annen kultur og få innsikt i en annen persons historie og 

bakgrunn» (Røde Kors u.å.).  

I Oslo er det fire ansatte som jobber med Flyktningguiden, hvor to av disse jobber som 

koordinatorer. Det er koordinatorens oppgave å sette sammen koplinger, og for tiden er det 

omtrent 250 aktive koplinger. I tillegg til de fire ansatte er også frivillige i form av 

gruppeledere involvert i organiseringen av Flyktningguiden (Oslo Røde Kors 2017).  

Gruppelederne er ansvarlig for å følge opp et visst antall koplinger i det året den formelle 

koplingen mellom guide og flyktning eksisterer. Flyktningguiden og flyktningene skal så 

langt det lar seg gjøre kobles ut ifra felles interesser, faglig bakgrunn og alder. Som regel 

møtes de ett par timer omtrent to ganger i måneden over ett år (Røde Kors u.å.; Oslo Røde 
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Kors 2017). Det er utbredt at Flyktningguiden finansieres gjennom kommuneavtaler. Dette 

gjelder også i Oslo (Oslo Røde Kors 2017; Paulsen m.fl. 2012, s. 28).  

I 2017 utgjorde 77 prosent av deltakerne flyktninger som var henvist gjennom 

introduksjonsprogrammet (Oslo Røde Kors u.å.b). Det er med andre ord dette som er 

hovedgruppen av deltakere. Deltakerne har svært variert landbakgrunn, men var i 2017 stort 

sett fra Eritrea og Syria. Flertallet bor alene, og så mye som 72 prosent av deltakerne er menn 

(Oslo Røde Kors u.å.c). 

For å bli flyktningguide må en oppfylle noen kriterier. Det kreves at en deltar på kurs, kan 

snakke godt norsk, kjenner nærmiljøet og har fylt 18 år. Unntaket er flyktningguide for 

ungdom, hvor aldersgrensen er 16 år. En flyktningguide skal gi deltakerne mulighet til å 

praktisere norsk, bli kjent i lokalsamfunnet, bli kjent med norsk kultur og sosiale koder og 

inspirere til deltakelse i lokale Røde Kors-aktiviteter. Vedkommende skal også kunne være 

behjelpelig med å skape et nettverk for flyktningen i nærmiljøet (Røde Kors 2016; u.å.). Det 

er således opp til flyktningguiden å bidra til at nylige bosatte innvandrere og flyktninger 

finner seg til rette i Oslo.  

Første gang flyktningen og flyktningguiden treffes er på koplingsmøtet i regi av Oslo Røde 

Kors. Ifølge koordinatorene foregår møtet slik at koordinatorene først forteller: 

«(…) at flyktningguiden er frivillig. At de skal være sammen et år, to ganger i måneden. 

Vi forteller om hva som skjer etter det året, at det blir en privat relasjon etter det. Får 

deltakerne til å fortelle litt om seg selv. Snakker litt om deltakernes behov og hvorfor 

personen søkte til Flyktningguiden. (…) Avtaler neste møtet, forteller at det blir på 

egenhånd. Bytter kontaktinformasjon. (…) Prøver å oppfordre litt til samtale da, sånn at 

de begge to skal sitte igjen med et bilde av den andre når de reiser» (Koordinator hos 

Oslo Røde Kors).  

I 2017 ble det arrangert 146 slike koplingsmøter, en nedgang fra året før hvor det var 271 

koplinger. Årsaken til dette er nye kriterier for hvem som skal tilbys flyktningguide. Dette 

skal være folk som snakker lite norsk, er alene og ensomme og har lite nettverk (Oslo Røde 

Kors u.å.c).  
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3 Teori 

Med tanke på hvilke problemstillinger oppgaven har, og hvilke funn som har blitt gjort er det 

et svært bredt spekter av teorier og perspektiver jeg velger å bruke. I tilknytning til den 

overordnede problemstillingen vil det benyttes teori som tar opp integrering. Noe av 

hensikten med denne problemstillingen er nettopp å svare på hvordan Flyktningguiden kan 

forstås som et integreringstiltak. Jeg har blant annet til hensikt å diskutere hva som er 

grunnlaget for relasjonen mellom flyktningen og flyktningguiden. I den anledning vil jeg 

benytte teori om hva som kjennetegner vennskap, bakgrunnen for hvem en former vennskap 

med og hvordan relasjonsutbytte foregår. Når det gjelder problemstillingen vedrørende 

endring hos flyktningen gjennom interaksjon med flyktningguiden, vil teori om sosialisering 

og bidrag fra symbolsk interaksjonisme kunne gi fruktbare perspektiver. Til slutt er det hvilke 

ressurser som gjøres tilgjengelig gjennom relasjonen til flyktningguiden. Her vil jeg både 

benytte teorier om sosial kapital og sterke og svake bånd. Ettersom også nettverk er en del av 

denne problemstillingen vil jeg i tillegg trekke inn teori om hvordan nettverk kan forstås. 

Disse teoriene skal brukes til å analysere ulike aspekter ved funnene Jeg har likevel valgt å 

gjennomgå noen av dem ut ifra en mer kategorisk tilknytning framfor hvilken problemstilling 

de har til hensikt å skulle besvare. Dette skal bidra til en rød tråd i sammenheng med 

teorigjennomgangen. 

3.1 Integrering 

Som sosiologisk begrep har integrasjon røtter tilbake til Emile Durkheim (Hagelund og Loga 

2009, s. 16), og en vanlig forståelse av hva det innebærer er slik Korsnes (2008, s. 279, 308) 

definerer det. Her sikter han til sosial integrasjon, som er prosessen som fører til at ulike 

sosiale enheter, som for eksempel individer, forenes. Det forutsetter gjensidighet i 

interaksjonen mellom handlende aktører ansikt- til- ansikt. Oslo Røde Kors har et ønske om at 

Flyktningguiden skal være et integreringstiltak, noe jeg har fått indikasjoner på flere ganger 

gjennom samtale med ansatte som jobber med Flyktningguiden. Utfordringen i den 

forbindelse er at definisjonen av integrering i realiteten ikke er så rett fram, som Korsnes sin 

definisjon. Begrepet integrering er svært tvetydig, samtidig som det forblir betydningsfullt 

både som politisk uttalt mål og som utpekt utfall for prosjekter som jobber med flyktninger 

(Ager og Strang 2008, s.167). Det er derfor hensiktsmessig å komme med en avklaring av 
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hvordan jeg vil forholde meg til begrepet i denne oppgaven. Til å begynne med vil jeg 

imidlertid redegjøre for hvilken betydning begrepet har på et politisk plan i dag. Selv om 

oppgavens hovedfokus ikke er integrering vil dette begrepet derfor vies en del plass i dette 

kapitlet. 

3.1.1 Kravet om integrasjon 

Det såkalte Brochmann 2- utvalget bidrar med en innledende diskusjon rundt begrepet 

integrering i NOU- rapporten Integrasjon og tillit (2017:2). Her påpekes det at ettersom 

innholdet i integrasjonsprosessen er verdiladet blir også bruken av begrepet integrasjon 

kontroversiell og ofte uklar. Den tidligere differensieringen mellom pluralisme, kjennetegnet 

på integrasjonstenkning før, og assimilering har blitt mindre. Målsettingen var opprinnelig å 

gi en sideordnet plassering med allerede etablerte grupper og majoriteten. Ved å få like 

livsbetingelser eller muligheter skulle personer – også med sterkt ulikt verdisyn – bli en del av 

samfunnet, men på egne premisser. Nå har det derimot blitt mer vanlig å snakke om faktisk 

og/eller ønsket assimilering på noen samfunnsområder, som arbeidsliv og utdanning, parallelt 

med faktisk og/eller ønsket opprettholdelse av kulturelle særtrekk på andre. Dette skiftet 

medfører imidlertid en del betenkeligheter vedrørende hvilke samfunnsområder kulturelle 

særtrekk kan aksepteres, og på hvilke områder det ikke kan aksepteres. Spørsmålet er for 

eksempel hvorvidt det er tilstrekkelig å slutte opp under et felles politisk system og 

rettsstatsprinsipper (NOU 2017:2, s. 165-166).  

Den norske integreringspolitikken har opprinnelig hatt til hensikt å sikre minoriteter lik 

tilgang til sosiale rettigheter og muligheten til sosial mobilitet, i tillegg til å skape rom for å 

bevare livsform og kulturelle eller religiøse identiteter. Nødvendigheten av samfunnsmessig 

deltakelse for vellykket integrasjon – både kulturelt/sosialt og ikke minst i arbeidslivet -  har 

imidlertid fått større oppmerksomhet og legitimitet. Kulturell tilpasning står nå mer sentralt 

enn før. Det som omtales som en sivil vending har funnet sted. Begrepet «å stille krav om 

integrasjon» har blitt tatt i bruk i den forbindelse (NOU 2017:2, s. 167). Dette utdraget om 

målet for integreringspolitikken i Norge uttrykker, etter min mening, nettopp dette: 

«Innvandrere som kommer til Norge, må tilpasse seg en helt ny situasjon, nytt 

språk, nye væremåter og nytt samfunn. De som kommer må selv ta ansvar for å 

skape seg et liv, noe som krever stor egeninnsats. Samtidig må stat, kommune og 

fylkeskommune, næringsliv og frivilligheten legge til rette for at nye innbyggere 

blir bidragsytere» (St. meld. nr. 30 (2015-2016), s. 10).  
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Dette utsagnet har også visse likheter med det Takle (2014) omtaler som integrering som en 

enveisprosess. Dette baserer jeg særlig på at det i utsagnet fremstilles som det er 

innvandrernes oppgave å tilpasse seg til alle aspekter ved det nye samfunnet. Integrering som 

en enveisprosess innebærer en ensidig tilpasning fra innvandrerne sin side, mens majoriteten 

ikke forventes å endre seg. I en slik forståelse blir integrering ofte brukt synonymt med 

inkludering. Majoritetssamfunnet er den handlende part som inkluderer, mens innvandrere lar 

seg inkludere. Et utgangspunkt for dette kan være at det eksisterer et asymmetrisk 

maktforhold mellom minoritet og majoritet, som ikke bare utgjøres av at de er flere, men også 

at de dominerer statlige og kommunale institusjoner (Takle 2014, s. 191). Min oppfatning av 

Oslo Røde Kors, og Røde Kors nasjonalt, sine hensikter med Flyktningguiden er at disse ikke 

retter seg mot «å stille krav om integrasjon». Deres forståelse av integrasjon innebærer noe 

mer selvvalgt. På bakgrunn av dette, samt at jeg trenger en tydelig definisjon av hva 

integrering innebærer vil jeg nå bevege meg over til en diskusjon rundt hva Oslo Røde Kors 

sikter til, og hvilken definisjon av begrepet som er mer er mer egnet for denne oppgaven. 

3.1.2 Integrering som en toveisprosess   

For å forstå hva Oslo Røde Kors sikter til med integrering velger jeg å forholde meg til hva 

som er de uttrykte hensiktene med Flyktningguiden, og samtalen jeg hadde med ansatte som 

jobber med tiltaket i Oslo. En av de ansatte kunne fortelle meg at de betraktet integrering som 

noe som tar utgangspunkt i hvilke ressurser flyktningen har: «Vi starter en 

integreringsprosess ved at vi ruster våre frivillige til å forstå at selv om de er likeverdige med 

sin deltaker så skal frivillige bruke sine evner og forståelse til å anerkjenne situasjonen til 

deltakeren, finne de ressurser han/hun har, og med dette som utgangspunkt gjøre deltakeren i 

stand til å finne sin plass i samfunnet». Dette utsagnet, samt hvilke hensikter Flyktningguiden 

har, mener jeg i større grad kan knyttes til integrering som en toveisprosess. Det tas sikte på at 

begge parter skal påvirke hverandre gjennom en gjensidig tilpasning. Det skal eksistere et 

likestilt forhold mellom minoritet og majoritet, i tillegg til at minoriteter får lik tilgang til 

rettigheter, muligheter og representasjon (Takle 2014, s. 192). Dette med rettigheter, 

muligheter og representasjon, har riktignok Flyktningguiden begrenset påvirkningskraft på 

ettersom de kun utgjør en del av integreringsprosessen, som et frivillig integreringstiltak. 

Prinsippet om likestilt forhold og gjensidig tilpasning er imidlertid noe jeg mener utsagnet 

ovenfor tyder på er hensiktene med Flyktningguiden.  
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3.1.3 Akkultureringsstrategier 

Hvilken betydning integrering tillegges fra Oslo Røde Kors mener jeg kan knyttes til hvordan 

J.W. Berry (2008) definerer integrering. Han diskuterer det som kalles for 

akkultureringsstrategier. Akkulturering er prosessen hvor individgrupper med ulik kultur 

kommer i bevisst førstekontakt, som gir påfølgende endringer i det opprinnelige 

kulturmønsteret til den ene eller begge gruppene. Her vil et individuelt medlem av en gruppe, 

eller hele den dominante og ikke- dominante gruppen, stå overfor akkultureringsstrategier. 

Dette er de ulike måtene grupper og individer søker å akkulturere. Når det gjelder medlemmer 

av den ikke- dominante gruppen, som vil være flyktninger i denne oppgavens tilfelle, må de 

gjøre en beslutning om dette basert på to uavhengige kulturelle dimensjoner. Det dreier seg 

om hvorvidt de velger å bevare og vedlikeholde egen kulturelle bakgrunn og til hvilken grad 

de søker å samhandle med andre grupper og delta i det større samfunnet. Dette resulterer i fire 

ulike strategier. Assimileringsstrategien er når individer ikke ønsker å vedlikeholde sin 

kulturelle identitet, og søker daglig interaksjon med andre kulturer. Når individer søker å 

vedlikeholde sin egen kulturelle identitet og ikke søker interaksjon med andre kulturer er det 

snakk om separasjon (segregering om dette muliggjøres av den dominante gruppen). Om en 

hverken er interessert i å vedlikeholde sin egen kulturelle identitet og ikke har interesse av å 

ha relasjoner til andre, dreier det seg om marginalisering. Til slutt er det selve kjernen i denne 

diskusjonen, integrering, som vil si en interesse i å vedlikeholde sin egen originale kultur og 

være i interaksjon med andre grupper (Berry 2008, s. 330-332). Her søker en med andre ord å 

delta i storsamfunnets nettverk (Ødegård m.fl. 2014, s. 52).  Slik jeg tolker det henviser 

storsamfunnets nettverk til det samme som majoritetssamfunnet, og jeg vil heretter henvise til 

det førstnevnte. 

Storsamfunnets nettverk er, slik jeg forstår det, alle som er i kontakt med hverandre på tvers 

av kulturelle grupper i samfunnet. Disse utgjør storsamfunnets nettverk. Jeg forstod det 

imidlertid slik at det for flere av flyktningene var viktig å komme i kontakt med de som selv 

ikke har innvandret til Norge. Altså de som først og fremst betegnes som nordmenn. Selv om 

jeg betrakter nordmenn som en bredere betegnelse, som også inkluderer folk som har 

innvandret, siktes det imidlertid i denne oppgaven i utgangspunktet til de som ikke har 

innvandrerbakgrunn. Jeg vil derfor benytte betegnelsen nordmenn for en mindre gruppe enn 

det jeg egentlig mener er korrekt. Ettersom det i Norge er nordmenn, slik flyktningene 

definerte begrepet, som utgjør flertallet i storsamfunnets nettverk vil også bruken av 
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storsamfunnets nettverk sikte til denne smale definisjonen av nordmenn, og ikke til andre 

grupper og individer i dette tilfellet.  

Noe som er verdt å bemerke angående dette integrasjonsbegrepet er at det innebærer gjensidig 

imøtekommenhet. Integrasjon kan nemlig kun være fritt valgt og suksessfullt satset på av den 

ikke- dominante gruppen dersom det dominerende samfunnet er åpent og inkluderende i sitt 

syn på kulturelt mangfold. En gjensidig imøtekommenhet er dermed nødvendig for at 

integrasjon skal oppnås. Det involverer aksept fra begge grupper om retten til å leve som 

kulturelt forskjellige mennesker. Denne strategien krever at den ikke- dominante gruppen kan 

ta til seg de grunnleggende verdiene til det større samfunnet, men på samme tid må den 

dominante gruppen være forberedt på å tilpasse nasjonale institusjoner for å møte behovene til 

alle gruppene som nå lever sammen i et mangfoldig samfunn på en bedre måte. Om denne 

aksepten eksiterer i samfunnet oppstår multikulturalisme (Berry 2008, s. 230-232). Et 

eksempel på dette er Ravneberg (2017, s. 110, 113) sin forskning på humanitære 

organisasjoners rolle i å integrere innvandrere med flyktningbakgrunn i lokalsamfunnet. Her 

benyttet hun Berry sin tilnærming til integrering. Ifølge henne er det ideelle at flyktninger kan 

akkumulere sosial kapital gjennom deltakelse i de humanitære organisasjonenes ulike 

aktiviteter og sosiale nettverk rettet mot flyktninger, og innvandrere ellers, samtidig som de 

bidrar til å endre virksomheten slik at den tilpasses deltakernes behov.  

Jeg vil også påpeke at selv om Berry (2008) omtaler både grupper og individer om hverandre 

i sin tilnærming til akkulturering ser jeg det utfordrende ved dette. Ved å ha en 

gruppetilnærming som omtaler ulike minoritetsgrupper som en homogen gruppe tas det ikke 

hensyn til variasjoner i kulturell identitet. I denne oppgaven løses denne utfordringen ved å ha 

et fokus på enkeltindividers tilnærming til egen kulturelle bakgrunn, og ikke som 

representanter for en kulturell gruppe. 

3.1.4 Målet på og virkemiddelet til integrering?  

Med utgangspunkt i Røde Kors sine hensikter med Flyktningguiden er ikke sysselsetting 

prioritert. Dette er vanligvis målet på, og virkemiddelet for, integrering (Næsheim 2016, s. 43; 

Statistisk sentralbyrå 2017, s. 96). I Norge har «arbeidslinja» en sentral betydning for 

opprettholdelse av den norske samfunnsmodellen. Høy sysselsetting sikrer verdiskaping og 

bidrar til finansiering av velferdsstaten. Det er derfor bred enighet om satsning på 

arbeidslivsintegrasjon av innvandrere. Dette har i tillegg positive resultater for den enkelte, 
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som mulighet til forsørgelse, styring av eget liv, i tilgang til sosialt miljø, 

kompetansebygging, læring av språk og kultur og bedre helse (NOU 2017:2, s. 20). 

Introduksjonsprogrammet har dette som mål ettersom det skal bidra til å forberede deltakerne 

på arbeid eller utdanning (IMDi 2016a). 

I tilfellet med Flyktningguiden, og det integreringsbegrepet jeg benytter, vil målet på 

integrering heller dreie seg om et sosialt aspekt. Det vil være hvorvidt flyktningene kommer i 

kontakt med mennesker fra storsamfunnets nettverk som følge av deltakelse i 

Flyktningguiden, uansett arena. I tilknytning til sysselsetting kommer også blant annet det 

sosiale aspektet inn, hvor en har mulighet til å være i kontakt med andre, for eksempel 

nordmenn (Næsheim 2016, s. 43; NOU 2017:2, s. 20; Statistisk sentralbyrå 2017, s. 96). 

Virkemiddelet vil være å delta i sivilsamfunnet, representert ved Flyktningguiden. 

Sivilsamfunnet som en integrasjonsarena ble studert av Ødegård m.fl. (2014, s. 8, 51, 61, 65) i 

boken Fellesskap og forskjellighet. Med sivilsamfunn siktet de til den delen av samfunnet 

som står utenfor staten og markedet, hvor borgerne kan uttrykke sitt sivile engasjement, og 

møtes på like fot. I likhet med denne oppgaven benyttet også de Berrys 

integrasjonsperspektiv, og de så blant annet på muligheter for integrasjon i humanitære 

organisasjoner, også Flyktningguiden. De humanitære organisasjonene er delvis et 

supplement til det offentlige og delvis en brobygger (som beskrevet av Ravneberg ovenfor) til 

lokalsamfunnet og dets organisasjoner. Noe som preger slike hjelpetiltak er imidlertid at det 

handler om en- til- en- relasjoner og det å styrke enkeltindividet. Deltakeren blir mer en klient 

enn en deltaker i ordets rette forstand. Dette har implikasjoner for graden av integrasjon som 

kan oppnås gjennom å motta slik hjelp. Slik jeg tolker Ødegård m.fl. (2014) vil det si at en 

ikke i like stor grad vil kunne bli integrert i sivilsamfunnet ettersom en ikke møtes på samme 

premisser, slik som for eksempel i et idrettslag. Dette mener jeg imidlertid ikke utelukker at 

Flyktningguiden inngår i sivilsamfunnet, og dermed kan være med på å fremme integrering ut 

ifra sine hensikter, til tross for at dette ikke vil være i sivilsamfunnet.  

3.2 Sosialisering 

Enhver sosial prosess som krever og fører til ny forståelse er, ifølge Höem (1978, s. 20), en 

sosialiseringsprosess. Flytting eller mobilitet er eksempler på slike prosesser, enten det skjer 

på tvers av sosiale klasser eller geografisk miljø. Jeg mener derfor sosialiseringsbegrepet også 

kan brukes til å analysere hvordan flyktningguiden kan bidra til endring hos flyktningen. 
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Ifølge Østerberg (2012, s. 92-94) handler sosialisering om prosesser hvor mennesker går fra 

biologiske vesener til samfunnsvesener. Her har internalisering en sentral posisjon, og det 

handler om hvordan det enkelte menneske vokser inn i et samfunn, og blir i stand til å tenke, 

føle og handle. Den primære sosialiseringen er overgangen til mennesket fra et biologisk til 

sosialt vesen. Denne sosialiseringen er hovedsakelig uformell, og finner sted når en er barn. 

Språk, ganglag, minespill, stemmebruk og lignende internaliseres uten at det nødvendigvis er 

merkbart for en selv eller andre, eller noe som gjør sosialisering til gjenstand for overlagt 

innarbeidelse. Den sekundære sosialiseringen er vanligvis mer formell, og dreier seg om 

tilegnelse og innøving av særlige ferdigheter innen et samfunn. Dette kan blant annet 

innebære avgangsprøver. Jeg oppfatter dette som å handle om utdanning. Det er omdiskutert 

hvorvidt mennesker utelukkende er biologiske vesener fra en blir født. Stein Bråten (2013) vil 

nok hevde at en allerede innehar et anlegg for å være et sosialt vesen fra fødselen av, gjennom 

for eksempel at spedbarn er i stand til å vise empati. Denne diskusjonen er ikke så vesentlig i 

denne oppgavens tilfelle. Fokuset er på hvilken endring flyktningguiden medvirker til hos 

allerede sosialiserte mennesker, og ikke hvorvidt dette er noe de hadde anlegg for allerede. 

Som følge av at denne oppgaven konsentrerer seg om flyktninger blir et viktigere spørsmål 

hva slags sosialisering innvandrere som kommer til Norge gjennomgår. Ifølge Brochmann 

(2002, s. 30-31) gjennomgår en uavhengig av hvorvidt en har innvandret en 

sosialiseringsprosess, for å bli et vellykket samfunnsmedlem. Tilfellet med innvandrere er 

imidlertid at de allerede har hatt grunnsosialisering i et annet land, og nå skal sosialiseres på 

nytt, og i en ny sammenheng. Integreringsprosesser kan dermed forstås som 

sosialiseringsprosesser. Som en menneskelig prosess handler integrering om hvordan 

sosialisering gjennom normer og forventningsdannelse, bidrar til å skape sosialt samhold og 

samfunnsmessig stabilitet. I sosiologisk forstand innebærer det læring av og tilpasning til 

samfunnets verdigrunnlag, prosesser som knytter individet til samfunnet (økonomisk og 

sosialt), og skaper tilhørighet og lojalitet. I gjennomgangen av integrasjonsbegrepet gjorde 

også Berry det klart at en viss form for tilpasning til et felles verdigrunnlag er nødvendig ved 

integrasjon. I et slikt tilfelle blir det elementer som inngår i primærsosialiseringen som er 

mest relevant, til tross for at det er flere forskjeller, som jeg kommer tilbake til i analysen.  

Det som bidrar til sosialisering er påvirkning fra andre, først og fremst gjennom 

nettverksbånd. Det kan også være utenfra nettverket vårt. De som deltar i en slik prosess er 

sosialiseringsagenter (Bø og Schiefloe 2007, s. 15). I tilknytning til denne oppgaven er det to 
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komponenter av sosialisering som er nærliggende å ta opp. Den ene dreier seg om 

introduksjon i kulturen i form av innlæring av de sentrale kulturelementene: Språk, kunnskap, 

tro, verdier og normer. En annen viktig komponent er utviklingen av personlighet og selvbilde 

(Schiefloe 2011, s. 290). Det er særlig den første hovedkomponenten som gjør seg gjeldende i 

tilfellet med integrasjonsprosessen. I tilfellet med Flyktningguiden kan det hende at både 

språk og kunnskap om samfunnet er noe flyktningguiden kan bidra med i møte med 

flyktningen i form av å være en sosialiseringsagent, i det minste til en viss grad. Noen av 

disse elementene er også viktig for utviklingen av kulturell og sosial kompetanse, som er 

vesentlige egenskaper for etableringen og vedlikeholdelsen av nettverk. Dette handler om 

sosial sensitivitet, evne til empati, språk og samtaleteknikk, samt evnen til å forstå hvordan en 

skal samhandle med andre, herunder høflighet, skikk og bruk (Schiefloe 2015, s. 81-82, 87-

88). Jeg mener det er særlig disse egenskapene som kan være viktige med utgangspunkt i 

integreringsbegrepet til J.W. Berry (2008) ettersom alle disse øker muligheten til å være i 

kontakt med storsamfunnets nettverk. Særlig språk er sentralt for muligheten til å blant annet 

delta i det norske samfunnet (Einarsen 2013, s. 51) 

3.3 Sosiale relasjoner og sosiale nettverk 

Tidligere gjennomgang av forskning på sosiale relasjoner mellom flyktninger og nordmenn 

viser at de færreste flyktningene hadde norske venner. Kontakten var begrenset til 

bekjentskapsrelasjoner, som flyktningene sjelden hadde noe med å gjøre på fritiden (Berg og 

Valenta 2008, s. 14-15). Det vil derfor være interessant å se hvordan relasjonen mellom 

flyktningen og flyktningguiden er, samt om guiden kan bidra til å skape andre relasjoner for 

flyktningen. En av hensiktene til Flyktningguiden er nettopp nettverksbygging, hvor 

flyktningguiden skal bidra til at flyktningen får et økt nettverk. Paulsen m.fl. (2012) drøftet 

dette i den nasjonale evalueringen av Flyktningguiden, hvor både guider og koordinatorer 

oppfattet det som en utfordring å skulle skape et større nettverk for flyktningen. Dette er ikke 

helt uforståelig med tanke på at det kan være vanskelig å bli kjent med nordmenn. Dette er 

ikke nødvendigvis kun som følge av språk, men kan også skyldes forskjeller eller antakelser 

om forskjeller når det gjelder væremåte, livsstil og verdigrunnlag, samt at mange nordmenn 

mangler en nysgjerrighet overfor nye mennesker (Berg og Lauritsen 2009, s. 188). Uavhengig 

av dette opplevde alle flyktningene i denne studien at det ble skapt en vennskapelig relasjon 

med flyktningguiden. For å forstå grunnlaget for denne relasjonen vil jeg derfor gjennomgå 
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teori tilknyttet vennskap. Jeg vil også redegjøre for et nettverksperspektiv som kan brukes til å 

diskutere hvorvidt det i noen tilfeller er slik at flyktningene får et utvidet nettverk. 

3.3.1 Sosiale relasjoner 

Ifølge Schiefloe (2015, s. 53, 55) er en sosial relasjon når to aktører knyttes til hverandre på 

grunnlag av gjensidige forventninger og gjentatt interaksjon, og koplingen er relativt varig. 

Noen relasjoner kan være formelle, som relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, 

mens de fleste er uformelle, slik som et vennskapsforhold. Dersom en har flere ulike 

koplinger til samme person, for eksempel noen som både er kollega og venn, handler det om 

en flertrådet relasjon. Jeg vil nå bevege meg over til å se på hvilke kjennetegn som er ved den 

sosiale relasjonen vennskap.  

Grunnlaget for vennskap 

Ifølge Allan (1989, s. 16) dreier ikke vennskap seg utelukkende om en kategorisk merkelapp. 

Det er en relasjonell betegnelse som antyder noe om kvaliteten og karakteren på relasjonen 

involvert. Det er derfor hensiktsmessig å redegjøre for hvilke kvaliteter han sikter til, og 

særlig beskrive de som er relevant for denne oppgaven. Vennskap er en frivillig, uformell og 

personlig relasjon, hvor en verdsetter å tilbringe tid sammen med den andre. Dette betyr 

imidlertid ikke at det eksisterer klare sosiale og fysiske begrensninger når det gjelder 

muligheter og valgmuligheter ved vennskap. Selv om vennskap ikke hovedsakelig er en 

strukturelt omgitt relasjon, kan det likevel springe ut mellom mennesker som inngår i ulike 

formelle organisasjoner. Etter hvert som relasjonen utvikles vil mange av disse vennskapene 

bli svært uavhengige av sitt opprinnelige organisatoriske grunnlag. På samme måte kan et 

vennskap oppstå utenfor en organisatorisk setting, men interaksjonen vil hovedsakelig finne 

sted innenfor disse begrensningene og defineres som en konsekvens som følger deres forente 

deltakelse (Allan 1989, s. 17-18). I tillegg til dette peker Allan (1989) på tillit som et annet 

vesentlig trekk ved vennskap. Det handler om å ha positive forventninger til andres atferd og 

intensjoner i situasjoner som det er vanskelig å kontrollere, og det er en mulighet for negative 

utfall, knyttet til både sårbarhet og risiko (Schiefloe 2015, s. 195). Venner kan også brukes til 

å oppnå mål og gjøre tjenester for hverandre. Instrumentalitet kan imidlertid ikke utgjøre 

grunnlaget for et vennskap, hvor det som er sentralt er hva en oppnår gjennom relasjonen 
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(Alan 1989, s. 19-20). Dette fører meg over til et element ved vennskap som bør diskuteres 

nærmere, og det er relasjonsutbytte, og utfordringen med ujevnhet i bytte.  

Relasjonsutbytte 

Schiefloe (2015, s. 60-62) hevder det en får ut av relasjonen kan betegnes som relasjonens 

utbytte, og den innsatsen en legger ned i en relasjon kalles for relasjonskostnader. Her skiller 

han mellom tre hovedtyper av relasjonsutbytte, som aktører kan sette pris på, og ta med i 

betraktning. Det er symboler, eksterne relasjoner og de direkte godene. Både direkte goder og 

symboler er vesentlig i forbindelse med Flyktningguidens hensikt. Direkte goder handler om 

tilgangen relasjonen vil gi til hjelp og støtte, men også informasjon, råd og veiledning. 

Symboler kan knyttes til symbolsk interaksjonisme, og handler blant annet om symbolske 

effekter som har betydning for den individuelle identitetsdanningen. Dette dreier seg for 

eksempel om utvikling av selvbilde, som jeg kommer tilbake til i slutten av kapitlet. Disse 

direkte godene trekker også Allan (1989, s. 20, 51-53) fram angående vennskap. Venner 

hjelper hverandre på ulike måter og utfører ulike oppgaver for hverandre, og en får tilgang på 

flere goder, slik som personlig støtte. Dette kan deles inn i emosjonell og moralsk støtte, 

praktisk støtte og materiell bistand. Emosjonell og moralsk støtte handler om muligheten til å 

kunne snakke om særskilte begivenheter og hendelser som skaper ulik grad av problemer for 

en, og hvordan en kan løse disse. Denne formen for støtte er imidlertid ikke bare et trekk ved 

vennskap. Også mennesker som tidligere ikke var veldig nære kan utvikle et vennskap basert 

på opplevelsen av nevnte støtte i tider hvor det er behov. I tillegg kan venner gi hverandre 

hjelp av praktisk art, slik som å komme med råd om de har særskilt ekspertise, gi hverandre 

skyss og lignende. Folk bruker altså sine venner som hjelp til å takle de mer eller mindre 

trivielle utfordringene de møter på.  

Problemet med relasjonsutbytte er imidlertid som sagt dette med instrumentalitet. Vennskap 

kan ikke være en relasjon som utvikles eller vedlikeholdes som følge av hvilke ytre materielle 

fordeler som kommer ut av relasjonen. Det kan heller ikke være en relasjon hvor hver side 

omhyggelig veier opp kostnader og belønning ved interaksjonen. For å hindre at 

instrumentalitet er grunnlaget for relasjonen vil en derfor sørge for at det regelmessig er slik 

at en gir tilbake like mye som en tar, for å sikre en balanse mellom relasjonsutbytte og 

relasjonskostnader. Dette gjør vennskap til en hovedsakelig jevnbyrdig relasjon, og elementer 

som autoritet og hierarki er ikke av betydning. Problemet med denne opptattheten med 
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balanse i vennskapet er at venner er venner, ikke som følge av utbytte og kostnader, men som 

følge at de liker hverandre og har utviklet relasjonen på bakgrunn av det (Allan 1989, s, 19-

20, 22). Silver (1990, s.1477) påpeker også dette. Et vennskap vil avta i moralsk kvalitet om 

venner bevisst overvåker balansen av utbytte mellom dem. Dette vil i så fall kunne bety at 

nytten som venner tilbyr hverandre utgjør relasjonen framfor den verdsatte personlige 

forpliktelsen. Dette kan håndteres ved at en overvåker sitt eget utbytte og kostnader, og 

implisitt framfor eksplisitt (Allan 1989, s. 22). I forbindelse med relasjonsutbytte nevnte Berg 

og Lauritsen (2009, s. 83) at tilfellet for en del flyktninger og norske vennefamilier er at de 

opplevde å slippe opp for samtaletemaer etter et par møter, som følge av mangel på 

gjensidighet noe som medvirket til at relasjonen opphørte. 

Peter Blau (1964, s. 4, 90, 104, 113, 118, 140) problematiserer det å ikke lykkes med en 

balanse i kostnad og utbytte i relasjonen. Ifølge han vil mislykkethet med å gjengjelde 

stemple en som utakknemlig og en som ikke fortjener å hjelpes. Det å lykkes vil derimot gjøre 

at den sosiale belønningen den andre mottar tjener som et motiv for å utvide videre assistanse. 

Den resulterende gjensidige utvekslingen av goder skaper således et sosialt bånd mellom de to 

i relasjonen. Om begge verdsetter hva de får i utbytte vil de være åpne for å tilføre mer av sine 

egne tjenester, for at den andre skal øke sine bidrag. Da unngår de å havne i gjeld til den 

andre. Et eksempel på hvordan en kan bidra til jevnbyrdig bytte er at en kan gi anerkjennelse 

og respekt dersom noen deler av sin kunnskap. Problemet er at dette ikke vil holde i lengden, 

og vedkommende som deler av sin kunnskap vil ha behov for noe mer. Å mislykkes med å 

gjengjelde kan i ytterste konsekvens gjøre at den andre parten i relasjonen kan oppnå 

overlegenhet over den andre, som følge av vekten av forpliktelser den andre ender opp med. 

Det å forsørge andre med hjelp de ikke så lett kan klare seg uten, er den vanligste måten å 

oppnå makt over andre på. I en slik situasjon blir en i stand til å komme med anmodninger 

den andre må føye seg etter. Noe som imidlertid påvirker forpliktelsene til kostnad-utbytte er 

den sosiale konteksten utbyttetransaksjonen finner sted. Rollerelasjonene hver har i kraft av å 

besitte en sosial status er relevant for utbyttet, som følge av at rollerelasjonene styrer de 

alternative mulighetene for partene i relasjonen. Jeg tolker det siste som at det å besitte ulike 

roller i en relasjon kan ha betydning for hvor mye utbytte en kan ha uten å måtte gjengjelde. 

En interessant studie å nevne angående instrumentalitet ble gjennomført av Price og Arnould 

(1999), som undersøkte hvordan mennesker oppfatter vennskap i kommersielle relasjoner. 

Dette er relasjoner mellom tjenesteleverandører og klienter, for eksempel frisører og deres 
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kunder, og altså relasjoner som i utgangspunktet har et instrumentelt mål. Et av funnene var at 

kommersielle vennskap defineres på liknende måte hos deltakerne i studien, som de ville gjort 

med andre vennskap. Det involverer følelser, intimitet, sosial støtte, lojalitet og gjensidige 

ytelser. Ved siden av å vise at relasjoner med instrumentelle mål faktisk kan oppleves som 

vennskap, mener jeg også denne studien viser at en opplevelse av vennskap kan oppstå i 

situasjoner som har et svært strukturert grunnlag slik som relasjonen mellom en frisør og 

kunden. Dette er svært interessant ettersom også hensikten med relasjonen mellom 

flyktningen og flyktningguiden er å gjøre det mulig for flyktningen å nå visse mål, og dermed 

bygger den på en grad av instrumentalitet. I tillegg har relasjonen et rammeverk for hvordan 

den skal være. 

Homophily 

Et siste vennskapstrekk å gjennomgå er likhet. Et viktig motiv for hvem en søker å danne 

relasjoner med er at en har noen likheter (Schiefloe 2015, s.63). Det vil derfor være 

interessant å se hvorvidt flyktningene i denne studien mener de hadde mye til felles med 

flyktningguiden, og hva dette betydde for relasjonen. «Homophily» er tendensen til å danne 

vennskap med de som likner på en selv innen noen utpekte områder, mens «heterophily» er 

tendensen til å danne vennskap med de som skiller seg fra en på utpekte områder. Innen 

«homomphily» går det et skille mellom ulike former for vennskap basert på hvilke 

egenskaper en deler på utpekte områder. «Status homophily» viser til de observerte 

tendensene for likhet mellom medlemmer av en vennegjeng eller mellom deres posisjoner 

innen en gruppe. «Value homomphily» er de observerte tendensene av samsvar i verdiene til 

vennene (Lazarsfeld og Merton 1954, s. 23-24).  

En tydeligere differensiering mellom disse to formene for «homophily» bidrar McPherson 

m.fl. (2001, s. 419, 422) med. «Status-homophily» sikter til de større sosiodemografiske 

dimensjonene som stratifiserer samfunnet – tilskrevne kjennetegn som etnisitet, kjønn, alder, 

og oppnådde kjennetegn som religion, utdanning og yrke, eller atferdsmønster. «Value 

homophily» inkluderer en rekke indre tilstander antatt å forme vår orientering mot fremtidig 

atferd. Dette kan for eksempel være smak og holdninger. 
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3.3.2 Nettverk 

For å forklare nettverk vil jeg ta utgangspunkt i Boissevaen (1968, s. 546-547) og det han 

omtaler som egoets personlige nettverk. Egoets personlige nettverk utgjøres av kjeden av 

personer som en gitt person, egoet, faktisk er i kontakt med, eller som vedkommende kan 

komme i kontakt med. Noen av disse personene vil en være i mer hyppig kontakt med enn 

andre, og det er dette som skaper skillet mellom ulike former for nettverk. Det første er egoets 

intime nettverk, som utgjøres av de personene en står nærmest, som slektninger og venner. 

Den andre typen nettverk kalles for effektivt nettverk. Det består av de personene som en 

kjenner mindre til og som en kan forvente mindre av enn fra medlemmer av det intime 

nettverket. Disse forventer til gjengjeld mindre eller ingenting tilbake. Dette kan inkludere 

slektninger, venner og bekjente av ulike slag. Deretter følger egoet sitt utvidede nettverk. 

Dette er for det meste medlemmer av det intime nettverket til personer i ens eget intime 

nettverk. Det vil si personer som en selv ikke kjenner personlig, men som en kjenner til og 

kan bli kjent med veldig lett. Til slutt er det et nettverk som utgjøres av medlemmer i det 

utvidede nettverket til personer i egoet sitt effektive nettverk. Ved behov kan en komme i 

personlig kontakt med dem via koplinger i sitt eget nettverk. Summen av personer innenfor 

egoet sitt intime, effektive og utvidede nettverk utgjør altså det personlige nettverket til egoet.  

Årsaken til at jeg nettopp velger Boissevaen er som følge av at han skiller mellom ulike 

posisjoner mennesker kan innta i nettverket til andre. Etter min oppfatning åpner det for en 

mer nyansert diskusjon hvorvidt flyktningen får et utvidet nettverk, sammenlignet med å 

skulle operert med et enkelt nettverksbegrep, hvor det ikke skilles mellom posisjonene 

nettverksmedlemmene kan innta. I denne oppgaven vil jeg kun anse de som flyktningen 

faktisk er i kontakt med som en del av nettverket deres, og ikke dem flyktningene kan komme 

i kontakt med. Dermed blir diskusjonen knyttet til hvorvidt flyktningguiden bidrar til å utvide 

det intime eller effektive nettverket, eller bare nettverket. 

Schiefloe (2015, s. 81) hevder det er noen sentrale faktorer når det gjelder hvilke sosiale 

nettverk individer velger å etablere. Det kan enten skyldes aktørenes personlige egenskaper 

som motivasjon og sosial kompetanse; tilskrevne egenskaper ved aktørene som kulturelle 

bakgrunn, kulturell kapital, etnisitet, og lignende; til slutt er det kontekstuelle forhold, 

muligheter og begrensninger som fysisk tilgjengelighet, tid og arbeidsoppgaver eller andre 

forhold som naturlig bringer folk i kontakt med hverandre. Noen av disse vil også bli diskutert 

i oppgaven. 
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3.4 Nytten av nettverk og sosiale relasjoner  

Djuve m.fl. (2017, s. 17, 268) sin forskning, som blant annet tok for seg samspillet mellom 

frivillige tiltak og introduksjonsprogrammet, påpekte hvordan flyktningguiden tilsynelatende 

kunne være den eneste personen flyktningene kunne praktisere norsk med utover deltakelse i 

norskopplæringen. Samarbeid med frivillige organisasjoner kan samtidig ha en positiv effekt 

på at deltakere i norskopplæring skal kunne bestå norskprøve 2. Slike funn skaper i 

forbindelse med nettverk og sosiale relasjoner en diskusjon om hvilke ressurser en får ut av 

disse. Det har tidligere blitt påpekt at relasjoner kan gi tilgang på visse goder, men nå vil 

denne diskusjonen bevege seg over til å diskutere dette i tilknytning til innvandrings- og 

flyktningsforskning. Ifølge Valenta (2008, s. 11) spiller sosiale nettverk en vesentlig rolle i 

migrasjonsstudier, og det skilles mellom tre parallelle og ofte overlappende 

nettverksperspektiver innen dette feltet. For det første er det de som fokuserer på den positive 

og negative rollen til sosial kapital. For det andre er det de som fokuserer på rollen og 

kapasiteten til sterke og svake bånd. Til slutt er det de som fokuserer på relasjonen mellom 

«bonding»/sammenbindende og «bridging»/brobyggende sosial kapital. Jeg vil redegjøre for 

hver og en av disse perspektivene, men ikke den negative siden ved sosial kapital. I denne 

oppgaven er ikke sosial kapital knyttet til en negativ rolle, og det blir derfor irrelevant.  

3.4.1 Sosial kapital: som informativ, brobyggende og sammenbindende 

Den mest vanlige funksjonen som kan tilskrives sosial kapital er som en kilde til å frambringe 

nettverksstøtte utover den nærmeste familien (Portes 1998, s. 12). Jeg vil fokusere på denne 

funksjonen i forbindelse med Flyktningguiden ettersom oppgaven min vil dreie seg om hvilke 

ressurser flyktningen kan få tilgang på gjennom relasjonen til flyktningguiden. En måte å 

forstå denne funksjonen på er i henhold til Coleman, som anser sosial kapital som en del av 

strukturen i relasjonen mellom mennesker (Portes 1998, s. 7). Sosial kapital er ifølge Coleman 

(1990, s. 302) definert ut ifra sin funksjon, og består av en rekke ulike helheter som har visse 

felles kjennetegn. Den innehar noen aspekter av sosial struktur og forenkler visse handlinger 

for individer innen strukturen. Det gjør det mulig å nå visse mål som ellers ikke ville vært 

oppnåelig. Ifølge Portes (1998, s. 5) er denne definisjonen svært vag, og åpner for en ny 

karakterisering der en rekke ulike, og til og med motstridende, prosesser kan være sosial 

kapital.  
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For å gjøre dette enklest mulig velger jeg derfor å forholde meg til et av sosial kapitals 

potensialer, for å ikke ende opp i en uvesentlig diskusjon om hva som kan være sosial kapital. 

Sosial kapital kan nemlig blant annet skilte med sitt informasjonspotensial som hører med til 

de sosiale relasjonene. Informasjon er viktig som et grunnlag for handling, men tilgang på 

informasjon kan være kostbart. Det krever i det minste oppmerksomhet, som det alltid er for 

lite av. I slike tilfeller kan relasjonene være verdifulle på grunn av informasjonen de sørger 

for (Coleman 1990, s. 310). Slik informasjonsstøtte kan være nyttig for innvandrere med 

tanke på å finne ut av for eksempel hvordan en får seg en lege eller hva som kan være den 

beste skolen i området (Ryan m.fl. 2008, s. 674). Jeg velger imidlertid å benytte 

informasjonsbegrepet mer generelt, og knytte det til all ny kunnskap flyktningene får gjennom 

flyktningguiden. 

Putnam (1993, s. 167) definerer sosial kapital som trekk ved sosial organisering, som tillit, 

normer og nettverk, som kan forbedre effektiviteten til samfunnet ved å forenkle koordinerte 

handlinger. Det handler altså om koplingen mellom individer – sosiale nettverk og normene 

for gjensidighet og tillit som oppstår som resultat av denne koplingen. Fordelene ved sosial 

kapital tjener både den umiddelbare interessen til personen som gjør investeringen, men det 

har også eksterne virkninger som påvirker det bredere samfunnet (Putnam 2000, s. 19-20). Av 

alle dimensjoner som de ulike formene for sosial kapital varierer mellom er kanskje den 

viktigste distinksjonen mellom inklusiv og eksklusiv, eller, «bridging»/brobyggende, og 

«bonding»/sammenbindende, sosial kapital. Noen former for sosial kapital er av nødvendighet 

eller fritt valg, innadrettet og bruker å forsterke eksklusive identiteter og homogene grupper. 

Andre nettverk er derimot mer utadrettet og omfatter folk på tvers av ulike sosiale skiller. 

«Bonding» sosial kapital er viktig for å sørge for en spesifikk gjensidighet og for å mobilisere 

solidaritet. «Bridging» sosial kapital er på den annen side bedre for tilknytning til eksterne 

goder og for informasjonsspredning. «Bonding» og «bridging» er imidlertid ikke «enten-

eller» kategorier, som sosiale nettverk kan deles inn i. Mange grupper driver både med 

brobygging langs noen dimensjoner og sammenbinding langs andre dimensjoner på samme 

tid (Putnam 2000, s. 22-23). 

Til tross for at Putnam har et gruppefokus på «briging» og «bonding» sosial kapital, vil det i 

denne oppgavens tilfelle være et individfokus. Dette har også blitt gjort tidligere. Ryan m.fl. 

(2008, s. 682) fant for eksempel at en del polske migranter i London kombinerte «bridging» 

og «bonding» sosial kapital. De belaget seg både på praktisk støtte og kameratskapet med 
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nære venner og slektninger av en rekke årsaker, samtidig som de knyttet bånd utover dette, 

for eksempel for å forbedre sine egne språkferdigheter eller få økt forståelse for samfunnet i 

ankomstlandet. Organisasjoner, som Røde Kors, har også en mulighet til å ta på seg en 

brobyggerfunksjon, hvor det knyttes bånd mellom mennesker på tvers av sosiale skillelinjer 

(Ravneberg 2017, s. 113). 

3.4.2 Sterke og svake bånd 

Putnam (2000, s. 22-23) trekker videre linjer mellom «bridiging» og «bonding» sosial kapital 

og Granovetters sterke og svake bånd. Styrken på et bånd kjennetegnes av en kombinasjon av 

mengden av tid, emosjonell intensitet, intimitet og de gjensidige tjenestene som karakteriserer 

båndet. Disse er i noe grad uavhengig av den andre, til tross for at de også i stor grad 

samsvarer innbyrdes (Granovetter 1973, s. 1361). Svake bånd mangler mye av dette, men 

disse båndene er avgjørende for informasjonsspredning og lignende fenomener ettersom 

båndene fungerer som broer mellom ulike nettverk. Sterke bånd er derimot ofte mer 

overlappende og har ikke samme potensiale til å spre informasjon (Granovetter 1973; 1983). 

En konsekvens av å ha få svake bånd er at en i større grad ikke vil ha tilgang på informasjon 

fra fjerne deler av det sosiale systemet. Denne informasjonen bruker samtidig å være mer 

verdifull med tanke på hvilke ressurser som er tilknyttet den enn informasjonen en kan oppnå 

fra nære venner (Damstra og Tillie 2016, s. 239). Det finnes flere tilfeller av forskning på 

integreringsprosesser, hvor konseptet svake bånd anvendes. Her blir svake bånd ofte ansett 

som å skjære på tvers av etnisiteter, og refererer til den sosiale interaksjonen mellom 

innvandrere og medlemmer av den etniske majoriteten i vertslandet (Damstra og Tillie 2016, 

s. 239). Wilson (1998) fant for eksempel bevis på at svake bånd tjener som informasjonsbroer 

mellom grupper av nettverk i sin studie av meksikanske innvandrere i USA. 

3.5 Symbolsk interaksjonisme 

Noen av flyktningene som inngår i denne studien hadde en del utsagn som kunne tyde på at 

utfordringen med norsk ikke bare var knyttet til manglende språklige evner. Det kunne også 

dreie seg om at de ikke hadde tiltro til sine egne språkferdigheter. Jeg mener et 

hensiktsmessig utgangspunkt for å forstå årsaken til dette, og hvordan flyktningguiden kan 

bidra til en endring på dette området, er knyttet til symbolsk interaksjonisme. Det er riktignok 

flere betydningsfulle forskjeller mellom teorier innen symbolsk interaksjonisme (Ritzer og 
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Stepninsky 2013, s. 348). Jeg velger å trekke fram de teoretiske bidragene jeg mener er 

anvendelige for å diskutere tilfellet med flyktningene. Valenta (2008) benyttet for eksempel 

teori hentet fra symbolsk interaksjonisme for å diskutere innvandrere sine utfordringer med 

språk. Han beskrev blant annet strategier innvandrere bruker i interaksjonen med nordmenn. 

Her benyttet han blant annet Goffmans begrep stigma i forklaringen av hvordan innvandrere 

forsøker å takle sin etniske identitet som de oppfatter som en stigmatisert identitet. Valenta 

mente de blant annet velger å skjule språklig uttale, som er en form for etnisk markør, og rett 

og slett unngå interaksjon med nordmenn. På den måten kan de oppfatte seg mer som 

nordmenn enn om de faktisk hadde vært i interaksjon med nordmenn. Jeg vil begrense meg til 

å snakke om en mer generell endring av selvbilde gjennom interaksjon med nordmenn.  

3.5.1 Selv-konsept 

Ifølge Rosenberg (1979, s. 8-9, 15) utgjøres selv-konseptet av helheten individets tanker og 

følelser som refererer til vedkommende som et objekt. Han skiller mellom tre typer: Det 

eksisterende selvet, det ønskede selvet og det presenterte selvet. Det eksisterende selvet er 

hvordan individet ser på og føler om seg selv når vedkommende reflekterer over seg selv ved 

et gitt tidspunkt. Dette dreier seg både om synet på fysiske trekk, sosial identitet 

(klassifisering på bakgrunn av sosialt definerte kategorier) og disposisjoner. Disposisjoner 

handler om de spesifikke tendensene til å respondere på bakgrunn av holdninger, evner, trekk, 

verdier, personlige trekk, spesifikke vaner eller handlinger og preferanser. Språk er, etter min 

oppfatning, knyttet til disposisjoner ettersom dette er en evne. Nært knyttet til det eksisterende 

selvet er det ønskede selvet som er bildet av hva vi ønsker å være. Dette fungerer nesten 

bestandig som et referansepunkt som det eksisterende selvet bedømmes opp mot.  Det å 

forestille seg selv som hvordan en vil være, har inngående emosjonelle og atferdsmessige 

konsekvenser for individet. Det går et skille mellom det idealiserte bildet (imaginær 

konstruksjon av hva slags type person en vil være), det forpliktede bildet (en seriøs 

forpliktelse til hva slags type person en kan være) og det moralske bildet (hva slags type 

person vi føler vi bør være) (Rosenberg1979, s. 38-42).  

I forbindelse med språk tolker jeg det som det er særlig det forpliktede bildet som kan være 

det flyktningene dømmer seg ut ifra. Det presenterte selvet handler om hvordan vi ønsker å 

presentere oss selv i spesifikke situasjoner. I likhet med hvordan selvet som presenteres på en 

dramaturgisk scene potensielt korresponderer, eller ikke, med de iboende tilbøyelighetene til 
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rolleinnehaveren, kan selvet vi intensjonelt presenterer på den sosiale scenen passe eller 

avvike fra selvbildet vi holder innvendig (Rosenberg 1979, s. 45-46).   

3.5.2 Utvikling gjennom interaksjon 

Mead, som er en av de mest sentrale tenkerne innenfor symbolsk interaksjonisme - 

tradisjonen (Ritzer og Stepninsky 2013, s. 336), snakker om det han kaller for «the 

self»/selvet. Dette er ifølge han (2005, s. 168) en del av personligheten knyttet til 

selverkjennelse og selvbilde, som kontinuerlig dannes og endres gjennom interaksjon. 

Gjennom å ta del i sosiale omgivelser eller i en sosial kontekst blir en i stand til å gjøre seg til 

et objekt, og således ta til seg andre individers holdninger mot en. En annen måte å forstå 

denne prosessen på er ved å betrakte selvet som et «looking-glass self». Gjennom å «speile» 

seg i andre personer tar mennesker til seg andres holdninger til deres framtoning og lignende. 

Dette bygger på tre prinsipielle elementer: Forestillingen om egen framtoning overfor den 

andre personen, forestillingen om vedkommende sin dom over denne framtoningen og en 

form for selvfølelse, slik som stolthet eller ydmykelse. Det som framkaller en reaksjon på 

selvfølelsen fra en selv er altså den forestilte effekten av denne refleksjonen i en annens sinn. 

Den andre personen sin vekt og rolle har også en betydning når en «speiler» seg. For 

eksempel vil en skamme seg over å framstå som feig i nærhet av noen modige (Cooley 1998, 

s. 164). 

3.5.3 Inntrykksstyring 

Mennesker forsøker imidlertid å framstå på bestemte måter. Som jeg allerede har vært inne på 

er en alltid opptatt med inntrykksstyring enten implisitt eller eksplisitt. Her bestemmes, styres 

og kontrolleres ens egne handlinger i tråd med hvordan type person en ønsker å framstå som 

(Rosenberg 1979, s. 45). Goffman (1992, s. 13, 16, 22) forklarer dette med dramaturgiske 

begreper. I møte med nye mennesker vil en vanligvis handle målrettet for å gjøre et inntrykk 

som er i ens egen interesse å formidle, og dette kalles for opptreden. Det på forhånd fastlagte 

handlingsmønsteret som utspiller seg under opptredenen, og muligens ved flere anledninger, 

kalles for en rolle. Opptredenen kan deles inn i to deler. Den første delen er ganske lett å 

dirigere ut ifra egne interesser, slik som verbale utsagn. Den andre delen er en lite opptatt av 

eller kan ikke kontrollere, og dette er hovedsakelig det en uttrykker indirekte. Menneskene en 

forholder seg til kan benytte seg av det som anses som ufrivillig, talende atferd for å teste 
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gyldigheten ved det en bevisst uttrykker. Gjennom sin opptreden søker en å gi sin definisjon 

av situasjonen når en kommer sammen med andre. Det som skjer i løpet interaksjonen kan 

imidlertid også stride mot, svekke eller på annen måte skape skepsis vedrørende denne 

definisjonen, og følgelig brukes av de en forholder seg til for å teste gyldigheten. En årsak til 

at mennesker søker å presentere seg på bestemte måter skyldes ifølge Rosenberg (1979, s. 48) 

at de ønsker å bekrefte selvbildet sitt. Jeg mener det å mislykkes med å spille den rollen en 

ønsker kan skade selvbildet.  

3.5.4 Hvordan henger dette sammen med selvbilde? 

Både Mead (2005), Cooley (1998) og Rosenberg (1979) referer til ulike måter individer 

betrakter seg selv, mens Goffman (1992) snakker om hvordan individer presenterer seg selv. 

Mitt utgangspunkt er at dette handler om noe utover det som kan omtales som selvbilde. Det 

refereres til selvbildet, men enten virker det som å være en del av begrepet som benyttes eller 

noe som påvirkes av det. I denne oppgaven har jeg allerede vært tydelig på at jeg vil hente 

teoretisk inspirasjon fra symbolsk interaksjonisme uten å gå fullstendig i dybden på de ulike 

teoriene. Jeg mener følgelig det vil være best å forenkle diskusjonen til å referere til en 

endring av selvbildet. Det vil si at til tross for at jeg i analysen omtaler de ulike teoretiske 

bidragene, som jeg har gjort nå, kommer til å relatere det til en diskusjon om hvordan det kan 

medvirke til en endring av selvbildet. Jeg er klar over at elementer som selv-konsept, 

selvfølelse og selvet ikke er ensbetydende med selvbilde, men jeg lar meg heller inspirere av 

disse teoriene, og knytter det direkte til endring av selvbildet.  
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4 Data og metode 

Jeg vil nå gjennomgå hvilke praktiske og metodiske beslutninger jeg har gjort angående 

denne oppgaven, samt hvilke utfordringer jeg har møtt på. Det som vektlegges her er ikke de 

eneste praktiske og metodiske beslutningene som har blitt gjort, men de mest interessante. I 

tillegg til å presentere disse vil jeg også diskutere temaer i forbindelse med relabilitet, etikk, 

validitet og generaliserbarhet.  

4.1 Kvalitativ metode 

Hensikten med denne oppgaven er å forstå hvilken betydning flyktningene i denne studien 

opplever at deltakelse i Flyktningguiden har hatt for dem. På bakgrunn av dette velger jeg en 

kvalitativ tilnærming. Ifølge Blaikie (2010, s. 215) muliggjør nemlig dette å bruke den sosiale 

aktørens synspunkt. Jeg velger videre å benytte dybdeintervju for dette formålet, for slik jeg 

ser det vil denne datainnsamlingsmetoden i stor grad la meg fange flyktningenes opplevelse. 

Ifølge Tjora (2017, s. 114) er fordelen at bruken av åpne spørsmål bidrar til en relativt fri 

samtale, som muliggjør utfyllende svar og digresjoner. Dette kan dermed resultere i stor grad 

av innsyn i informantens opplevelser.  

Oppgaven vil i all hovedsak fokusere på intervjuer med flyktninger som har hatt en 

flyktningguide. Jeg vil imidlertid også inkludere et par intervjuer med noen flyktningguider 

og koordinatorene hos Oslo Røde Kors. Den viktigste årsaken til dette er muligheten til å 

kunne sammenligne flyktningenes opplevelser med andre som er tilknyttet Flyktningguiden. 

På denne måten kan jeg potensielt forstå flyktningenes opplevelser i lys av andres 

oppfatninger. Disse intervjuene vil altså utgjøre et komparativt grunnlag.  

Jeg har valgt å analysere dataen med utgangspunkt i stegvis-deduktiv induktiv metode. Denne 

forskningsmetoden har et empirinært utgangspunkt, og en arbeider fra data til teori. Ved siden 

av å være en analysemetode er det også en modell for hele det kvalitative forskningsopplegget 

(Tjora 2017, s. 17-18). Jeg vil derfor forholde meg til en del metodiske føringer gjennom hele 

oppgaven. Dette blir særlig tydelig angående koding og kategorisering, som jeg kommer 

tilbake til i slutten av dette kapitlet. Jeg mener denne analysetilnærmingen styrker muligheten 

til å få fram informantenes opplevelser ettersom teori i et slikt tilfelle ikke blir styrende for 

hva jeg velger å undersøke. Det som kommer fram i intervjuene vil være det jeg velger å 
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forholde meg til, og teori velges ut ifra dette. På denne måten vil flyktningenes betraktninger 

bli viktige, og ikke utelukkende hva jeg er interessert i basert på teoretiske antakelser. 

4.2 Forprosjekt: Deltakelse på opplæring av nye 

flyktningguider 

Jeg valgte å delta på opplæringskurset for nye flyktningguider, for å få noen ideer til hvilke 

temaer som kunne være interessante å ta opp under intervjuene med flyktninger, 

flyktningguider og koordinatorer. Dette er i tråd med den induktivt drevne nysgjerrigheten 

som ligger til grunn i SDI- metoden. Empirien er definerende utgangspunkt for hva som er 

interessante temaer, spørsmål og konsepter. I tillegg bør en benytte muligheten til observasjon 

som et supplement til annen datagenerering når det lar seg gjøre ettersom det åpner for nyttig 

tilleggsdata (Tjora 2017, s. 17, 54).  

Gjennomgangen på kurset var svært omfattende. Kurslederen gikk gjennom alt fra hvordan 

introduksjonsprogrammet foregår til hvordan Flyktningguiden er en del av Røde Kors sine 

grunnprinsipper. Noe som kom fram underveis i denne opplæringen, men som jeg ikke vier 

oppmerksomhet videre i oppgaven, var hvordan de framtidige flyktningguidene forestilte seg 

flyktninger. Her var det ingen forestillinger om en arketype av hva en flyktning kunne være, 

som blant annet Malkki (1996) har kritisert at flyktninger ofte framstilles som. 

Flyktningguidene hadde med andre ord gjort seg en del refleksjoner allerede før de hadde 

truffet en flyktning, og forstod at flyktninger kunne ha svært variert bakgrunn og være i ulik 

forfatning. Dette kan tolkes dithen at flyktningguidene hadde en genuin interesse av å bli 

kjent med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn kun en interesse av å føle at de 

hjalp mennesker med flyktningstatus. 

Det jeg fant mest interessant dreide seg om hvor stort fokus det var på å oppnå en likeverdig 

relasjon mellom flyktningen og flyktningguiden, noe både kurslederne og flyktningguidene på 

kurset var opptatt av. En av kurslederne sa at selv om flyktningguiden sitter på den kulturelle 

kapitalen skal vedkommende likevel strebe etter en likeverdig relasjon. Det handler ikke om å 

skulle belære flyktningen om hvordan det norske samfunnet fungerer, lære opp i norsk språk 

og rett og slett være en mentor. Guiden skal derimot utstyre flyktningen med verktøy som kan 

gjøre det lettere for vedkommende å delta i det norske samfunnet. Dette måtte gjøres ved å 

sette flyktningens behov i sentrum, og fokusere på hva flyktningen er interessert i. Det ble 

sagt at første gang flyktningguiden møter kan det være lurt å klargjøre at en er der som 
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frivillig. Det ligger derimot ingen styring i hvordan relasjonen som finner sted på et frivillig 

grunnlag kan utvikle seg. Ved å fungere mer som en venn, som også er åpen for flyktningens 

inntrykk og meninger skulle resultatet bli en kulturutveksling. Deltakerne på dette kurset ga 

inntrykk av at de håpet dette skulle føre til integrering, uten at de forsøkte å vise hva de la i 

det. Det var særlig vektleggingen av hvordan relasjonen skulle være som fanget min interesse, 

et tema som jeg forsøkte å ta med videre i oppgaven. Relasjonens utgangspunkt er 

koplingsmøtet hos Oslo Røde Kors, hvor flyktningen og flyktningguiden tildeles hver sin 

rolle. Jeg forestilte meg at et slikt utgangspunkt kunne medføre en del interessante aspekter 

som kunne diskuteres videre i den forbindelse. 

4.3 Rekruttering og utvalg 

Som jeg har vært inne på vil utvalget mitt bestå av tre informantgrupper; flyktninger, 

flyktningguider og koordinatorer. Her var det naturligvis ulikt antall informanter fra hver 

gruppe, ettersom det er flyktningene som er i fokus.  

Underveis i rekrutteringen av flyktninger forstod jeg raskt at jeg måtte begrense hvilke 

kriterier jeg hadde til de som skulle utgjøre utvalget dersom jeg skulle få tilstrekkelig antall 

informanter. Jeg endte derfor opp med å rekruttere mennesker som hadde deltatt i 

introduksjonsprogrammet. Utover dette forsøkte jeg å ha variasjon innen kjønn, alder, 

opprinnelsesland, sivilstatus og år de deltok i Flyktningguiden. Til tross for at dette ikke er i 

oppgavens fokus mener jeg dette er vesentlig for å få variasjon i utvalget, for å fange 

potensielt ulike betraktninger basert på dette. I tillegg til dette var det viktig at de skulle ha 

møtt guiden sin over et år, og ikke bare et par ganger før koplingen ble avbrutt. Årsaken til 

dette er at oppgavens fokus er betydningen av å delta i Flyktningguiden, og hensikten er at 

dette skal være et år.   

Jeg rekrutterte flyktninger ved bruk av kontaktinformasjonen Oslo Røde Kors hadde om 

tidligere og nåværende flyktninger som hadde deltatt i Flyktningguiden. Et vesentlig problem 

ved rekruttering er at en ikke kan vite hva de som ikke deltok på intervjuet ville ha sagt (Tjora 

2017, s. 132), og en slik opplevelse satt også jeg igjen med i etterkant av rekrutteringen. Det 

viste seg at en del av kontaktinformasjonen var utdatert. Flere tok ikke telefonen og det var 

også flere som ikke forstod hensikten med oppringningen grunnet språkproblemer. Flere 

forstod også hensikten, men ønsket ikke å være med på grunn av at de selv mente de ikke var 

gode nok i norsk, var ikke interessert eller hadde brutt relasjonen med flyktningguiden før et 
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år var gått. I de tilfellene hvor språk var problemet tilbød jeg meg å gjennomføre intervjuet på 

engelsk, og slik fikk jeg i det minste rekruttert en informant fra denne gruppen. 

Jeg endte til slutt opp med 14 flyktninger som informanter. Her var det, med unntak av noen 

informanter, som regel slik at de hadde deltatt på introduksjonsprogrammet parallelt med 

deltakelse i Flyktningguiden. Kun 2 av deltakerne bodde ikke lenger i Oslo. Den ene hadde 

flyttet ut av Norge, og den andre hadde flyttet til en annen norsk by. Her var det flyktninger 

som hadde avsluttet den formelle koplingen til flyktningguiden helt fra 2010 og fram til og 

med 2016. Det var med andre ord mennesker som hadde fått deltakelsen i Flyktningguiden på 

svært god avstand, og potensielt kunne se betydningen i perspektiv, og andre som muligens i 

større grad ville kunne reflektere over sine umiddelbare inntrykk. Jeg mener også jeg 

oppnådde variasjon innen de andre aspektene jeg skulle ha dette. Alderen på flyktningene 

strakte seg fra 22 til 58 år, hvor halvparten var i 30- årene. Landene de kom fra var Palestina 

(3), Eritrea (3), Iran (2), Somalia (1), Etiopia (1), Uganda (1), Syria (1), Sudan (1) og Irak (1). 

Kjønnsbalansen var svært jevn, med 6 menn og 8 kvinner. tre av informantene var single og 

to var skilt og hadde barn. Resten bodde enten med samboer, både med og uten barn, var gift 

og uten barn, eller gift og hadde barn. 

I rekrutteringen av flyktningguider valgte jeg å gå for noen som ikke hadde vært det for de 

flyktningene jeg hadde rekruttert. Disse skulle tross alt kun utgjøre et komparativt grunnlag, 

og antallet skulle være mye mindre. Jeg rekrutterte derfor tre personer som var 

flyktningguider for øyeblikket, hvorav den ene hadde vært det en gang tidligere. Fordelen 

med å ha noen som er flyktningguider for første gang, i tillegg til noen som har vært det 

tidligere, er at jeg på denne måten får hele spekteret av hva som kan møte flyktningene som 

har en flyktningguide. Når det gjaldt koordinatorene hos Oslo Røde Kors valgte jeg å 

intervjue disse samtidig, som følge av mulighetene for at de kunne utfylle hverandre 

underveis. De har nokså tilsvarende arbeidsoppgaver, i tillegg jobber de svært tett sammen.   

4.4 Intervjuguide 

Hensikten med å intervjue tre ulike informantgrupper var å få belyst de samme temaene fra 

ulike ståsted. Jeg utformet derfor tre intervjuguider som tok opp de samme temaene, men med 

ulikt utgangspunkt (se vedlegg 1). En utfordring med å ikke skulle ha teori som utgangspunkt 

for hva jeg skulle undersøke i intervjuene var å komme fram til spørsmål som ikke 

utelukkende var evaluerende, men også kunne brukes til en sosiologisk analyse. Dette 
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forsøkte jeg å løse ved å ha spørsmål som fokuserte på temaene jeg gjennomgikk i intervjuene 

fra ulike sider. Jeg forsøkte å formulere hovedspørsmål som kunne belyse temaene jeg ønsket 

å gjennomgå, men i tilfelle jeg skulle ha informanter som ikke svarte så veldig utfyllende eller 

eventuelt ikke gikk innom noen elementer i svaret sitt, valgte jeg også å formulere 

oppfølgingsspørsmål. Fordelen med oppfølgingsspørsmål er nettopp det at det kan brukes til å 

få mer detaljert informasjon og mer nyanserte kommentarer (Thagaard 2013, s. 101).  

Jeg endte også opp med å formulere noen spørsmål som kunne oppfattes som ledende. 

Tanken med slike spørsmål var at disse kunne hjelpe informantene i gang med å tenke i 

retning av hva jeg var interessert i få svar på, i stedet for å helt enkelt avfeie spørsmålet eller 

ikke ta stilling til det. Dette gjaldt for eksempel et spørsmål hvor jeg var interessert i å høre 

om hvorvidt det var noen utfordringer i relasjonen. I stedet for å spørre om det var noen 

utfordringer i relasjonen, spurte jeg heller hvilke utfordringer det var i relasjonen. Jeg ser det 

problematiske aspektet i å operere med ledende spørsmål. Som Thagaard (2013, s. 104) 

nevner bidrar det til at informanten stilles i en situasjon hvor vedkommende ledes til å måtte 

si seg enig eller uenig med spørsmålet, og det skapes forventninger til hvordan vedkommende 

bør svare. Hun fraråder faktisk å bruke det. Jeg oppfattet det imidlertid ikke som informantene 

lot seg påvirke av de ledende spørsmålene i svarene sine. Faktum var at de svarte svært ulikt 

på det som kan oppfattes som ledende spørsmål. Kvale og Brinkmann (2015, s. 201) mener i 

tillegg at en kan benytte ledende spørsmål til å kontrollere relabiliteten i de intervjuedes svar, 

og at det brukes for lite i kvalitativ forskning.  

Noe som gjaldt spesifikt for intervjuguiden som skulle brukes på flyktningene var at 

spørsmålene måtte formuleres på en slik måte at de ville være lette å forstå for informantene 

ettersom dette var personer med norsk som andre- eller tredjespråk. Betydningen av spørsmål 

jeg tok for gitt kunne være mer tvetydige for de som skulle svare. Jeg forsøkte derfor å 

formulere spørsmålene så enkle som mulig. Det første intervjuet jeg gjorde gikk delvis som et 

forsøksintervju, hvor jeg i ettertid gjorde en del endringer av intervjuguiden, både av 

spørsmål, men også i formuleringer. Her fikk jeg blant annet hjelp av en medstudent som ikke 

hadde norsk som morsmål, men som også hadde hatt en flyktningguide over en kortere 

periode. Spørsmålene ble forenklet betraktelig, i tillegg til at andre interessante spørsmål ble 

lagt til. Jeg valgte imidlertid også å inkludere det første intervjuet i oppgaven ettersom det var 

en del som også fungerte, og jeg fikk flere interessante svar. 
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4.5 Gjennomføring av intervjuer 

Intervjuene med flyktningene, flyktningguidene og koordinatorene gikk stort sett 

uproblematisk. De varte fra 20 minutter til halvannen time, og flertallet var på omtrent 40 

minutter. Jeg fikk god innsikt i temaene jeg hadde til hensikt å undersøke, og det virket også 

som informantene satte pris på å kunne komme med tilbakemeldinger vedrørende 

Flyktningguiden. Med tanke på hvor liten del av hverdagen Flyktningguiden hadde utgjort for 

flyktningene som deltok i denne studien, samt at det var en tid tilbake, synes jeg de hadde 

svært grundige og gjennomtenkte svar på flere av spørsmålene jeg stilte. Tidvis mener jeg 

potensialet i dybdeintervju ble svært godt utnyttet, hvor jeg fikk gått inn på interessante 

aspekter, samt at deltakeren svarte svært utfyllende. 

Det forekom imidlertid noen språklige utfordringer som hadde visse konsekvenser for 

gjennomføringen av noen av intervjuene. Jeg har forståelse for at flyktningene kan ha visse 

utfordringer med å snakke norsk ettersom dette er deres andre- eller tredjespråk, og i de fleste 

tilfeller har de vært i Norge mindre enn ti år. Jeg forsøkte også å tilpasse meg denne 

utfordringen på ulike måter, med tydelige spørsmålsformuleringer, forsøk på å oversette 

enkeltord til informantenes morsmål eller omformulering av spørsmålet underveis. I noen 

tilfeller var heller ikke dette tilstrekkelig. Dette medførte at jeg ikke alltid fikk like detaljerte 

svar på spørsmålene mine, som følge av at ikke alle forstod oppfølgingsspørsmålene. Sånt kan 

være problematisk i forbindelse med validitet, som i dette tilfellet omfatter intervjuenes 

kvalitet, og kan sikres gjennom grundig utspørring om meningen til det som blir sagt (Kvale 

og Brinkmann 2015, s. 278). I slike tilfeller ble dette mindre gjennomførbart. Et spørsmål som 

meldte seg som følge av dette er om jeg burde ha benyttet tolk. Da kunne jeg ha gjennomført 

alle intervjuene uten at språk hindret noen av informantene i å kunne gi detaljerte svar. Det 

kunne også gjort det mulig å inkludere de flyktningene som ikke ønsket å stille opp som følge 

av synet på egne språkferdigheter. Angående det å eventuelt benytte tolk fant jeg imidlertid 

flere problemer, som dreide seg om alt fra kostnader til metodiske utfordringer, som for 

eksempel påvirkning av intervjusituasjonen (Dalen 2004, s. 33). Disse betraktet jeg som å 

veie tyngre, enn hvilke fordeler det potensielt ville ha gitt meg. 
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4.6 Bearbeidelse av data: Transkribering 

Ettersom jeg tok opp alle intervjuene med båndopptaker ble neste skritt i analysen å 

transkribere. Den største fordelen med lydopptak er at mengden data ikke reduseres underveis 

i intervjuet ettersom alt blir tatt opp, til forskjell fra notater hvor det ikke er mulig å skrive ned 

alt (Thagaard 2013, s. 112). Dette betydde imidlertid ikke at arbeidet med transkribering var 

uten metodiske problemstillinger jeg måtte være bevisst på. Kvale og Brinkmann (2015, s. 

211-213) peker på flere slike problemstillinger. I ethvert tilfelle av transkribering er det en 

mulighet for at dersom noen andre hadde transkribert teksten ville den ikke endt opp akkurat 

helt likt. Tegnsetting og pauser kunne for eksempel bli satt andre steder, og utsagn kunne blitt 

skrevet på en annen måte. Transkribering angår følgelig både problemstillinger knyttet til 

relabilitet og validitet. Ved å lytte på utsagn i intervjuene flere ganger forsøkte jeg å styrke 

muligheten for at transkripsjonene ble korrekt framsatt med tanke på meningsinnhold. En 

utfordring var imidlertid at noen av flyktningene jeg intervjuet snakket gebrokkent, og det 

kunne tidvis være vanskelig å høre hva de sa. Dette var som regel ikke et kjempestort 

problem, for den helhetlige betydningen av det de svarte kom fram. Uklarheter i opptaket 

utfordrer uansett relabiliteten til transkripsjonen ettersom en mister noe av det som 

informantene har sagt (Kvale og Brinkmann 2013, s. 211).  

I tilknytning til hvordan utsagnene ble nedskrevet gjorde jeg også en beslutning jeg var 

fullstendig bevisst på. Det finnes ingen universell form eller kode for transkribering av 

intervjuer når det gjelder hvor ordrette de skal være. Om en skal gjennomføre en lingvistisk 

analyse vil det selvfølgelig være svært vesentlig med strengt ordrette transkripsjoner (Kvale 

og Brinkmann 2013, s. 208, 212). Jeg valgte derfor å ha fokus på å få fram meningene, og 

mindre på ordrett framstilling av meningene. Dette skyldtes at hvis jeg skulle skrevet ned 

ordrett hva som ble sagt i intervjuene, særlig med tanke på unødvendige støtteord, ville 

transkriberingen tatt mye lenger tid enn nødvendig. Når det gjelder intervjuene med 

flyktningene besluttet jeg i tillegg å endre på setninger som var grammatisk tungvinte, og som 

jeg mener tok bort fokus fra hva meningsinnholdet var. Årsaken til dette var basert på min 

oppfatning om at disse setningene var potensielt vanskelige å forstå for de som skal lese 

denne oppgaven. Innholdet i det som ble sagt kunne ende opp med å komme i bakgrunn av 

hvordan det ble sagt. Dette var kun i enkelte tilfeller, og ikke noe som preger alle 

transkripsjonene.  
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4.7 Innledende analyse: Koding og kategorisering 

Koding og kategorisering er de to første trinnene i analysen innenfor SDI- metoden før en 

kommer til konseptutvikling, hvor teori i større grad vil være styrende (Tjora 2017). Jeg 

velger derfor å gjennomgå dette i metoden framfor i analysen, ettersom de ikke er knyttet til 

selve diskusjonen av funnene.  

Jeg kodet dataen i tråd med SDI- metoden, som vil si at det gjøres som empirinær koding. 

Hensikten er å vektlegge empirien og gjerne benytte begreper som eksisterer i dataen (Tjora 

2017, s. 197). Jeg gjennomgikk hvert intervju og opprettet koder som kunne henvise til et 

lenger avsnitt eller en setning i dataen. Ettersom det er empirinært blir det, til forskjell om jeg 

skulle valgt sorteringsbasert koding, slik at jeg kodet med utgangspunkt i hva jeg hadde i 

datamaterialet. Et eksempel på dette er at en kode fikk navnet «Hun prøvde sitt beste med å 

tilpasse meg», når det gjaldt hvilke aktiviteter flyktningen gjorde med flyktningguiden, i 

stedet for «aktiviteter».  Kodingen skal legge til rette for idégenereringen med grunnlag i 

detaljer i empirien (Tjora 2017, s. 197), og det var på dette stadiet jeg startet med å formulere 

mer konkrete problemstillinger. Fra å operere med foreløpige problemstillinger, hvor det å 

forklare betydningen til Flyktningguiden var hensikten, begynte jeg nå å stake ut en kurs for 

oppgavens fokus basert på hvilke interessante funn kodingen tydeliggjorde. Noen aspekter jeg 

i utgangspunktet hadde sett for meg kunne skape en interessant diskusjon ble plutselig mindre 

relevant, mens andre aspekter i dataen fikk en større betydning enn jeg først hadde forestilt 

meg. 

Jeg gikk videre til kodegrupperingen med utgangspunkt i kodingen, og hvilke relevante 

problemstillinger som kom fram. Her handler det om å samle kodene i ulike grupper basert på 

tematikk, og dette former strukturen på analysen (Tjora 2017, s. 207). Jeg endte opp med seks 

kodegrupper, eller hovedtemaer; (1) Annet; (2) Opplevd relasjon til flyktningguide; (3) 

Opplevelsen av å få økt språklig kompetanse og kunnskap i møte med guiden; (4) 

Nettverksbygging ved hjelp av flyktningguiden; (5) Endring gjennom interaksjon; (6) 

Flyktningguidens helhetlige betydning. Kodegruppen inneholder koder som ikke er direkte 

relatert til problemstillingene, men som potensielt kan trekkes inn i besvarelsen. 

I forbindelse med kodegrupperingen begynner også arbeidet med å knytte funnene til relevant 

teori og tidligere forskning (Tjora 2017, s. 211). Til tross for at jeg allerede i forkant av å ha 

laget intervjuguider hadde sett nærmere på hva som kunne være aktuell teori ble det først nå 
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tydelig hvilke av disse bidragene som kunne brukes til å gi en mest mulig fruktbar analyse, og 

som jeg derfor måtte fordype meg i. Fram til dette punktet hadde jeg gjennom hele 

forskningsprosessen hovedsakelig latt den induktivt drevne nysgjerrigheten være en ledetråd. 

Herfra blir det ifølge Tjora (2017, s. 255) i større grad en abduktiv tilnærming, hvor teori 

brukes mer aktivt i forskningen.  Jeg kommer tilbake til konseptutviklingen i siste 

analysekapittel, men jeg jeg vil ta opp et siste relevant aspekt i tilknytning til dette, og det er 

generalisering.  

4.8 Generalisering 

I forbindelse med generalisering vil jeg først ta opp det som omhandler statistisk 

generalisering. Denne formen for generalisering baserer seg på representative 

intervjupersoner som er tilfeldig valgt fra en befolkning, og er også mulig å oppnå gjennom 

intervjuundersøkelser med et lite antall intervjupersoner (Kvale og Brinkmann 2015, s. 290). 

Jeg mener dette er en nærliggende form for generalisering å diskutere angående at denne 

oppgaven skal brukes som en evaluering. Kan de 14 flyktningene jeg har intervjuet faktisk 

tale for hundrevis av andre deltakere som ikke har blitt intervjuet om betydningen av 

Flyktningguiden? Jeg mener ikke det er sannsynlig. Flertallet av informantene er enten med 

fordi de kunne tilstrekkelig norsk til å forstå hensikten med hvorfor jeg ønsket å intervjue 

dem, eller de var interessert i å stille opp. Utvalget mitt er altså basert på de som var mulig å 

få tak i, og rett og slett ønsket å stille opp. De er med andre ord valgt etter 

tilgjengelighetsprinsippet (Kvale og Brinkmann 2015, s. 291). Det finnes dog andre måter å 

generalisere på.  

Innenfor SDI- metoden er den konseptuelle generaliseringen målet i tilknytning til 

generalisering. Hensikten er å fremstille funn i form av konsepter som ikke er direkte knyttet 

spesifikt til kun den empirien som ligger til grunn (Tjora 2017, s. 245). Jeg har også forsøkt å 

oppnå dette i min konseptutvikling. Å komme fram til noen begreper som er såpass generelle 

at de kan gjelde i andre tilfeller enn kun i tilknytning til Flyktningguiden. For å oppnå slikt 

benyttes tidligere forskning og teorier som støtter opp under større gyldighet og 

generaliserbarhet (Tjora 2017, s. 246).  På veien fram mot det som blir siste trinn i SDI- 

metoden for min del, konseptutvikling, ønsker jeg derfor å analysere dataen med aktiv bruk av 

relevant teori. Selv om de resultatene jeg legger fram følgelig ikke nødvendigvis kan regnes 

som representative for alle flyktningene som har deltatt i Flyktningguiden, mener jeg den 



36 

 

konseptuelle generaliseringen kan brukes til å tydeliggjøre hvilket potensial som deltakelse i 

tiltaket har, basert på hvilke generelle begreper som utvikles og hvilke tilfeller de kan 

anvendes til. 

4.9 Etiske betraktinger 

Ettersom prosjektet innebærer innsamling av personopplysninger som skulle behandles 

elektronisk var jeg forpliktet til å melde ifra til Norsk senter for forskningsdata (NSD), og få 

deres godkjenning til gjennomføring av prosjektet. Databehandlingen har dermed også blitt 

gjennomført ut ifra NSD sine retningslinjer. Lydfilene har ikke inneholdt sensitiv eller 

personlig informasjon om deltakerne. Jeg har i tillegg utstyrt lydfiler og transkripsjoner med 

pseudonymer på deltakerne og hatt en adskilt liste med deres ekte navn. Ut ifra prinsippet om 

konfidensialitet, enigheten med deltakerne om hva som kan gjøres med dataen som blir et 

resultat av deres deltakelse (Kvale og Brinkmann 2015, s. 106), klargjorde jeg også dette 

overfor deltakerne. Jeg underrettet dem om hvordan dataen ville bli behandlet, i tillegg var jeg 

tydelig på at resultatene ville utgjøre en evaluering gjort på vegne av Oslo Røde Kors 

samtidig som de inngår i min masteroppgave. Jeg sikret meg også både deltakernes skriftlige 

og muntlige samtykke i den anledning (se vedlegg 2). Både navnelisten og lydfilene ble 

dessuten slettet etter fullført transkribering. 

I tilknytning til at denne oppgaven også skulle utgjøre en evaluering for Oslo Røde Kors var 

det en del andre elementer jeg måtte være oppmerksom på. Det første gjaldt å underrette både 

koordinatorer, guider og flyktninger om at de ikke er pliktige til å delta i intervju om 

Flyktningguiden selv om de har og har hatt en befatning med det. For min egen del var det 

også viktig å sikre forskningens uavhengighet. Kvale og Brinkmann (2015, s. 108) advarer 

nemlig mot at forskningens uavhengighet kan påvirkes av prosjektets sponsorer, hvor 

forskeren ignorerer visse resultater og legger vekt på andre. Nå er riktignok ikke Oslo Røde 

Kors en sponsor, men jeg har inngått en avtale med dem om å gjøre en evaluering av et tiltak, 

som de naturligvis ønsker skal være velfungerende ettersom de mottar økonomisk støtte fra 

kommunen. Det handler ikke nødvendigvis om at jeg må være ekstra kritisk, så jeg kan peke 

på noen områder Flyktningguiden bør bli bedre på, og slik både hevde min uavhengighet og 

komme med forslag til forbedringer. Det handler heller om at jeg må ivareta min egen 

interesse, som sosiologistudent, og potensielt bidra med en alternativ innsikt som ikke 

nødvendigvis er direkte knyttet til Flyktningguidens hensikter eller hva som stiller dette 
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tiltaket i bedre lys. Det mest korrekte jeg kan gjøre i denne sammenheng er å klare å balansere 

mellom det sosiologiske og det rent evaluerende. 

Angående bruk av flyktningenes utsagn i analysekapitlene foretok jeg også et ikke helt 

uproblematisk valg. Det er nemlig noen av flyktningene jeg oftere henviser til enn andre 

gjennom analysen. Det betyr ikke at de som benyttes sjeldnere har utsagn som ikke støtter opp 

under påstandene mine. Disse er selvfølgelig også en del av kodegruppene jeg har laget. 

Årsaken er at jeg ønsker å ha utsagn som både er detaljerte, og i så stor grad som mulig kan 

benyttes til å tydeliggjøre argumentene mine. Et rikt skildret utsagn vil i større grad tillate 

dette. Med tanke på at noen av intervjuene i større grad la grunnlaget for slikt ender det 

dermed opp med at noen av informantene blir trukket fram hyppigere. 

 



38 

 

5 Den sosiale relasjonen til 

flyktningguiden 

Som tidligere nevnt oppfatter jeg utgangspunktet for hvordan relasjonen mellom 

flyktningguiden og flyktningen oppstår, samt hvilke forventninger som stilles til denne 

relasjonen, som interessant. De koples sammen av koordinatorene hos Oslo Røde Kors, og 

inngår i en relasjon som er underlagt visse rammer i tilknytning til tiltaket Flyktningguiden. 

Det er med andre ord et svært formelt utgangspunkt. Samtidig er ønsket til Oslo Røde Kors å 

få til og skape en relasjon som kan utvikle seg utover denne formelle flyktning-flyktningguide 

koplingen. Jeg vil i den forbindelse derfor undersøke hva som er grunnlaget for relasjonen 

mellom flyktningen og flyktningguiden. På denne måten kan jeg forstå hva relasjon som 

kommer ut av det formelle utgangspunktet til Flyktningguiden legger opp til. Før jeg 

undersøker dette vil jeg kort gjennomgå det året den formelle koplingen eksisterer, og 

hvordan dette har blitt opplevd. 

5.1 Fra koplingsmøtet til avkopling 

Første gang flyktningen treffer flyktningguiden sin er på koplingsmøtet i regi av Oslo Røde 

Kors. Her avklares som nevnt forventninger, i tillegg til at flyktningen og flyktningguiden har 

mulighet til å bli bedre kjent før de skal treffes neste gang. Til tross for at noen av 

flyktningene var spente før dette første møtet, opplevde alle møtet med flyktningguiden som 

svært hyggelig. 

I løpet av det året flyktningen og flyktningguiden møtes er det i stor grad opp til dem hvordan 

de vil gjennomføre samværet. For flertallet av flyktningene i denne studien var også samværet 

til en viss grad styrt av hva Oslo Røde Kors forventet. De fleste møttes derfor 2 ganger i 

måneden, og noen møttes oftere, og andre møttes sjeldnere. Alle flyktningene opplevde dette 

som et veldig trivelig år, og at de fikk en god relasjon til flyktningguiden. Slik flyktningene 

beskrev det var valget av aktiviteter de gjorde sammen, noe som stort sett ble bestemt i 

samråd med flyktningguiden. Det kunne handle om å få hjelp av flyktningguiden til å 

praktisere norsk, lære om det norske samfunnet, om Oslo og lignende. Det kunne også være 

mer uformelle aktiviteter, som kafébesøk, se på fotballkamper, museumsbesøk, besøke 

hverandre, lage eller spise mat sammen, gå på kino og turer. En av flyktningene hadde også 

fått prøvd seg på ski og skøyter sammen med flyktningguiden. Ingen av flyktningene hadde 
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noen større konflikter med flyktningguiden. Språk kunne imidlertid være en utfordring til å 

begynne med, men som koplingene løste på ulike måter. Det dreide seg blant annet om å 

gjenta setninger, oversetting eller bruk av kroppsspråk.  

Til tross for at flyktningene opplevde året sammen med flyktningguiden som svært positivt, 

uten større konflikter og en god relasjon til flyktningguiden, endte imidlertid kontakten med 

flyktningguiden i flere tilfeller opp med å reduseres etter at den formelle koplingen ble 

avsluttet. En grunn kunne være at en av partene i relasjonen flyttet. Imidlertid virker det som 

det i størst grad kan knyttes til at den formelle koplingen opphørte, og relasjonen ble privat. 

Ved at rammene for relasjonen forsvinner blir tydeligvis også insentivene for å treffes mindre. 

Mitt inntrykk er at det ofte var opp til flyktningene at kontakten med guiden ble mindre. Det 

blir for eksempel et alternativ som følge av at flyktningene har et ønske om å bruke tiden på 

noe annet. Utover kontakt på telefon bygges altså relasjonen ned. Det er likevel et par tilfeller 

hvor flyktningen og flyktningguiden fremdeles har god kontakt, men i de fleste tilfeller er 

altså resultatet en relasjon som i stor grad opphører. 

Jeg vil nå bevege meg over på å undersøke grunnlaget for relasjonen. Gjennom flyktningenes 

beskrivelser trer det fram en relasjon som både kan betraktes som et vennskap, men som også 

innebærer trekk ved hva den formelle koplingen innebærer. Den formelle koplingen vil si en 

relasjon for utveksling av informasjon, støtte og tjenester, med utgangspunkt i hensikten til 

Flyktningguiden. Disse to ulike framstillingene, vennskap og formell kopling, er interessante 

ettersom de representerer en relasjon som potensielt både er asymmetrisk og symmetrisk. Noe 

av grunnlaget ved de ulike sidene av relasjonen går i tillegg inn i hverandre. Jeg vil derfor 

gjennomgå hvilke egenskaper som kjennetegner relasjonen som et vennskap, før jeg ser på 

kjennetegnene ved den formelle koplingen. Til slutt vil jeg diskutere hva disse to 

framstillingene utgjør til sammen. 

5.2 Vennskap 

Flyktningene og flyktningguidene jeg intervjuet opplevde relasjonen som et vennskap. Den 

innebar flere kvaliteter som kjennetegner dette, hvor et av de allerede er nevnt, en relasjon 

hvor en verdsetter å tilbringe tid sammen (Alan 1989, s. 18). Jeg mener det er et samspill av 

kvaliteter i relasjonen som gjør at den kan beskrives som et vennskap. Det mest fremtredende 

mener jeg er at vennskapsrelasjonen bygger på en opplevelse av likhet og det er en viss tillit i 

relasjonen. 
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5.2.1 Likhetsgrunnlaget 

Mennesker søker som regel å danne relasjoner med de menneskene en ligner på (Schiefloe 

2015, s. 63). Det virker også som flere av flyktningene i denne studien vektlegger dette i 

forbindelse med hva som skaper et vennskap med flyktningguiden: «Jeg tror det er fordi at 

kanskje vi hadde så mye til felles, og så… Ja, utvikler man et forhold til hverandre da» 

(Kijai). Denne opplevelsen av likhet innenfor ulike områder, såkalt «homophily», som legger 

grunnlaget for hvem en danner vennskap med (Lazarfeld og Merton 1954, s. 23), kan ha sitt 

utspring i flere aspekter. Både innen det McPherson m.fl. (2001, s. 419) omtaler som 

tilskrevne kjennetegn, som alder og kjønn, og oppnådde kjennetegn, som atferdsmønster og 

verdier. Det er imidlertid også forskjeller i denne relasjonen, og jeg vil først gå gjennom disse. 

Hvilke forskjeller? 

På de områdende hvor flyktningen og flyktningguiden skilte seg fra hverandre handler det 

ikke nødvendigvis om «heterophily». Tendensen til i større grad å danne vennskap med de 

som skiller seg fra en på utpekte områder (Lazarfeld og Merton 1954, s. 23). Det er heller mer 

trolig at særlig flyktningene ser forbi disse forskjellene.  

Her er det for det første forskjeller innenfor aspekter som nasjonalitet og livssituasjon. Med 

livssituasjon siktes det til familiesituasjon, sivilstatus, yrkesstatus og generelt det som handler 

om å være etablert i Norge. Disse forskjellene bryter alle sammen med det som omhandler 

«status homophily», som enten er de observerte tendensene for likhet mellom medlemmer av 

en gruppe eller mellom posisjonene til disse (Lazarfeld og Merton 1954, s. 24). At partene i 

relasjonen kan være bevisst på visse forskjeller statuerer for eksempel utsagnet til Runar: 

«Sånn generelt sett da, så er jo vennene jeg har i en litt annen livssituasjon enn det han 

som jeg har introdusert er da. Han har jo liksom to barn og kone, og er veldig travel da, 

mens mine venner er single i 20- årene, så det er kanskje ikke helt samme interessefelt». 

Dette utsagnet handlet om hvorfor den første personen Runar var flyktningguide for ikke ble 

venn med Runars venner, til tross for at de hadde blitt introdusert for hverandre. Også 

flyktningene kan observere forskjeller. Det virker som sagt at de velger å se forbi disse 

forskjellene, eller eventuelt bare godtar disse. Abir var for eksempel klar over at det var 

forskjeller mellom han og flyktningguiden når det gjaldt hvor godt etablert de var i Oslo: 

«Men du ser det med en gang, ikke sant, han har fått vokse opp her skjønner du. Og jeg er 

helt ny her. De skal være store forskjeller uansett da. Det er vanlig».  
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Det kan kort nevnes at det er usikkert hvorvidt det var forskjeller i kulturelle verdier, og 

følgelig ikke samsvar med «value homophily», de observere tendensene av likhet i verdier 

(Merton og Lazarfeld 1954, s. 24). I forbindelse med kulturutveksling later det til at det stort 

sett har blitt diskutert relativt overordnede temaer, og ingen av koplingene har gått så mye i 

dybden av hvilke verdier de har. Dersom det hadde vært oppdaget forskjeller i kulturelle 

verdier ville det heller ikke nødvendigvis vært et problematisk aspekt: «Det er jo noen ting 

som er annerledes. Det å snakke om ting som er kontroversielt. Om det hadde oppstått, så 

ville jeg jo tolerert mye mer fra en jeg er flyktningguide for enn en venn kanskje, jeg vet ikke. 

Men det har aldri oppstått, så det vet jeg ikke» (Runar). Viljen til å kunne tolerere eventuelle 

forskjeller gjør nemlig at heller ikke dette nødvendigvis ville blitt viet noe særlig 

oppmerksomhet. 

Likhet på bakgrunn av sosiodemografiske dimensjoner 

Tilskrevne kjennetegn som kjønn og alder, samt oppnådde kjennetegn som sivilstatus, er alle 

sosiodemografiske dimensjoner som stratifiserer samfunnet. I denne studien trakk 

flyktningene fram dette som fellestrekk de hadde med flyktningguiden. Disse formene for 

likhet handler om «status homophily» (McPherson m.fl. 2001, s.419), og kan være et 

grunnlag for at det utvikles et vennskap mellom flyktningen og flyktningguiden. Til tross for 

at alder og kjønn ikke nødvendigvis var de mest avgjørende observerte tendensene av likhet 

mellom flyktningen og flyktningguiden var dette likevel noe som flere trakk fram. Jeg mener 

at disse også kan ha hatt en implisitt betydning. Dette skyldes at de observerte tendensene for 

likhet innen disse dimensjonene skaper et grunnlag for felles referanser, og dermed noe 

relasjonen kan utvikles videre på. Abir betegnet for eksempel noe av den samtalen han hadde 

hatt med flyktningguiden sin som «gutteprat»: «Men du vet for moro skyld at vi bare kan 

snakke litt om jenter og… Du vet, det var sånn «gutteprat» skjønner du. Det var ikke mer enn 

det. Vi hadde det koselig, vi hadde ikke sånn – vi har ikke vært opptatt av folk». Naturligvis er 

det ikke bare dette som preget samtalen Abir hadde med flyktningguiden sin, og heller ikke 

det eneste som utgjorde likheten mellom dem. I visse tilfeller var imidlertid samtalen preget 

av at de begge tilhørte samme kjønn, i tillegg til å være interessert i det motsatte kjønn.  
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Sammenfallende holdninger, overbevisninger, interesser og atferd 

Et annet betydningsfullt område for likhet handler om at flyktningen og flyktningguiden deler 

overbevisninger og holdninger: «Close age, and close mind, and close way of thinking. I felt 

that, at least for myself» (Fadil). Ved siden av at Fadil trekker fram alder, «status homophily», 

handler dette altså om «value homophily» ettersom det siktes til de observerte tendensene av 

samsvar i verdiene til vennene (Lazarfeld og Merton 1954, s. 24). Selv om McPherson m.fl. 

(2001) hevder det kan være en vanlig misoppfatning å mene at en har sammenfallende 

holdninger og overbevisninger som sine venner, endrer det ikke på legitimiteten til 

flyktningene sin opplevelse av dette. Dermed kan også denne, eventuelt forestilte, likheten 

danne et grunnlag for vennskap. Jeg vil også argumentere for at felles overbevisninger eller 

holdninger kan befeste seg i sammenfallende interesser, som kan være en svært viktig del av 

hva som danner grunnlaget for vennskapet: 

«Det er lettere å bli venn med henne, for når vi møtes har vi mange ting felles. Vi snakker 

om hva hun liker, og hva jeg liker. Så det er lettere. Om hun for eksempel ikke liker film, 

å gå på kino, lese bok, sånne ting – når jeg møter henne, hva kan jeg snakke om med 

henne? Vi har ingenting felles. Men når vi møtes har vi mange ting å snakke om. Så vi er 

venner». Elen 

Her er for eksempel Elen tydelig på at det nettopp er det at de har så mye felles interesser som 

gjorde det lett å være sammen med flyktningguiden. 

Samtidig som verdier i form av overbevisninger og holdninger er likhetstrekk i seg selv 

påvirker disse også et annet trekk, som er atferdsmønster. Dette var også noe som en del av 

flyktningene hadde til felles med flyktningguiden sin. Ifølge McPherson m.fl. (2001, s. 419) 

styres atferdsmønsteret på sett og vis av de indre tilstandene knyttet til «value homophily». 

Atferdsmønster i seg selv er imidlertid en likhet som kan tilskrives «status homophily», 

ettersom det handler om den observerte tendensen av likhet mellom medlemmer av en gruppe 

(Lazarfeld og Merton 1954, s. 24). Jeg velger igjen å vise til Fadil som en fortsettelse av det 

han sa tidligere om at han og flyktningguiden hadde en liknende måte å tenke på: «He was a 

very friend, and open. Open-minded also. (…) With a deep relation, an old relation I felt, 

from the first moment. (…) Maybe because of my nature. I’m open, I’m open. I don’t have 

something to hide. (…) He’s open, and that’s help. Because we are, we were both». Kanskje 

nettopp det at han og guiden begge var åpne gjorde det mulig for dem å finne ut at de også 

hadde lignende holdninger og overbevisninger. Kijai er et annet tilfelle hvor felles 

atferdsmønster kan sies å ha vært vesentlig. Hun trakk blant annet fram at hun og 
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flyktningguiden begge var glad i å feste som en vesentlig grunn til at hun ble venn med 

flyktningguiden.  

5.2.2 Tillit 

Et annet viktig grunnlag for at relasjonen beskrives som et vennskap er etter min mening at 

det eksisterer en tillit mellom flyktningen og flyktningguiden. Allan (1989) trekker som nevnt 

fram dette flere ganger som et vesentlig trekk ved vennskap. Det kommer blant annet fram 

gjennom muligheten til å kunne være åpen med guiden: 

«Vi snakket ganske fritt, og snakket om alt mulig. Og hvis det var noen ting som han eller 

jeg ville spørre om var det bare å spørre, om det var greit med han eller meg. Selv om det 

var grenser, var det ideelle grenser. Det var ikke noen skriftlige grenser, men vi prøvde å 

gjøre det på vår kommunikasjon». Yonas. 

Jeg vil argumentere for at åpenhet er et tegn på tillit, som nettopp bygger på positive 

forventninger til andres atferd og intensjoner i situasjoner som det er vanskelig å kontrollere, 

hvor det er en mulighet for negative utfall, knyttet til både sårbarhet og risiko (Schiefloe 

2015, s. 195). Flyktningene opplever at de både kan spørre og snakke ganske fritt uten 

egentlig å kunne vite hvordan flyktningguiden vil reagere. Muligheten for åpenhet er også 

ifølge Granovetter (1973) noe som kjennetegner vennskap. Intimitet, eller gjensidige 

betroelser, er nettopp et av de elementene som utgjør sterke bånd (s. 1361; Schiefloe 2015, 

s.14). I utsagnet til Yonas nevnes også dette med grenser, som kun var ideelle, og ikke noe de 

tråkket over noen gang. Det virket som flere av flyktningene forholdt seg til svært implisitte 

grenser, og at disse heller aldri ble tråkket over.  

Tilliten ga også utslag i at flyktningen hadde mulighet til å søke informasjon, støtte og 

tjenester hos flyktningguiden: «Det var det at om jeg lurte på noe kunne jeg med en gang 

spørre han. Jeg hadde litt følelse av at jeg kunne… at jeg hadde en person jeg kunne tro på, 

og som jeg kunne spørre, og han kunne gi meg den informasjonen jeg trengte» (Ahmad). I 

slike tilfeller får tilliten en liknende funksjon som med Putnams (1993, s. 167) sosiale kapital. 

Han hevder nettopp det at tillit, en form for sosial kapital, kan forbedre effektiviteten til 

samfunnet gjennom å forenkle koordinerte handlinger. I for eksempel Ahmads tilfelle blir 

dette et verktøy for å kunne ha utbytte av formålene til Flyktningguiden, hvor han får hjelp av 

guiden til å for eksempel praktisere språk. Dette kunne vært en handling, som uten tillit, ikke 

ville vært oppnåelig.   
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I flere av tilfellene virker det også som tilliten til guiden utvikles etter hvert, og ikke er noe 

som er tilstede i begynnelsen.  Johnathon, som mente relasjonen til flyktningguiden var svært 

åpen, hadde hatt problemer med flyktningguidens spørsmålsstilling til å begynne med. Han 

oppfattet nemlig flyktningguiden som en spion, og konfronterte vedkommende med dette:   

«Etterpå også Dag, hvis han ønsker å spørre meg, «Johnathon, kan jeg spørre om en 

ting?» (…) always he’s very carfefully, Dag. (…) He is very serious, he’s very carfeul. 

He didn’t go to the grense. (…) Noen ganger forteller jeg. (…) But Dag didn’t asked me, 

just simply sometimes I give him, you know, noe. (…) Jeg bare forteller til Dag fordi jeg 

har tiltro til Dag». Johnathon.   

Johnathons tilfelle er ekstra spesielt. Her er det mistanken om at flyktningguiden er en spion, 

og ikke mangel på bekjentskap, som gjør at han ikke har tillit til flyktningguiden til å begynne 

med. I likhet med flere av de andre utvikles også tilliten hans seg etter hvert. Det gjør at også 

han kommer med betroelser til flyktningguiden etter hvert som de blir bedre kjent. I dette 

tilfellet er det imidlertid muligens en enda tydeligere grense. For flyktningguidene vil også 

denne tilliten potensielt utvikles etter hvert med relasjonen. Flyktningguiden Anne var inne på 

dette: 

«Jeg føler egentlig hun har vært en venn hele tiden. Jeg åpnet meg kanskje litt mer opp, 

fordi… På starten følte jeg det liksom var «hva er vel mitt liv opp mot hennes historie 

liksom? Det er mye mer interessant å snakke om henne, eller jeg vil ikke bry henne med 

mine problemer». Men nå er det kanskje blitt mer sånn… At jeg kan fortelle litt da. Ting 

som jeg synes er vanskelig. Eller enkelt, fra mitt liv da. Så det har jo blitt slik at vi er 

ganske nære da. (…) Det blir jo ikke som med aller nærmest». 

Det er tydelig at Anne ikke følte seg helt komfortabel med å dele fra sitt liv ettersom hun anså 

det som mer bagatellmessig, og dermed var usikker på hvordan flyktningen ville reagere på 

dette. Her handler det igjen om å ha positive forventninger til den andres atferd, hvor Anne, i 

dette tilfellet, valgte å fortelle fra eget liv til tross for at hun ikke visste hvordan flyktningen 

kom til å reagere.  

5.3 En formell kopling 

Nå går jeg over til et grunnlag ved relasjonen som i større grad er tilknyttet flyktning-

flyktningguide- relasjonen enn det som har blitt diskutert ovenfor. Dette er utveksling av 

informasjon, støtte og tjenester. Her dreier det seg for eksempel om å hjelpe til med å 

praktisere norsk, lære om samfunnet og lignende. Dette var noe de brukte relasjonen med 

flyktningguiden til. Etter min mening er det derfor et paradoks at flyktningene først og fremst 
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opplevde relasjonen som et vennskap. Ved å bidra med kunnskap om det norske samfunnet, 

norsk språk og lignende, mener jeg flyktningguiden ikke har oppfylt annet enn flyktningens 

forventninger knyttet til hensikten med Flyktningguiden. Dette er altså knyttet til hva den 

formelle koplingen innebærer, og sånn sett mener jeg det kun vedlikeholder den eksisterende 

flyktning-flyktningguide- relasjonen. Det hadde vært et annet tilfelle om hjelpen de fikk ikke 

var knyttet til hvilke rammer tiltaket hadde. Det er derfor overraskende at dette er noe flere av 

flyktningene knyttet til det som gjorde guiden til nettopp noe mer enn flyktningguide: 

«Han var som en bror. Han spurte alltid om jeg trengte hjelp eller slike ting. Han hjalp 

meg med å finne regler jeg trengte og slike ting. Han hjalp meg med noen små problemer 

jeg hadde med UDI og politiet, og sånt. Han hjalp meg med å skrive brev til dem og 

sånn». Ahmad. 

Jeg mener årsaken til at det i flyktningenes øyne er slik hjelp som gjør flyktningguiden til en 

venn eller bror er at det for dem er en form personlig støtte, og dermed noe som skaper 

grunnlag for vennskap.  

5.3.1 Personlig støtte 

For å forstå hvordan flyktningen kan kople denne hjelpsomheten med vennskap, kan en gå 

tilbake til et annet kjennetegn ved vennskap. Allan (1989, s. 20, 51-53) hevder at nettopp 

venner regelmessig vil gjøre en rekke tjenester for den andre i relasjonen. En form for dette er 

personlig støtte, som blant annet kan være både emosjonell og praktisk. Samtidig som denne 

støtten kan være et tegn på vennskap, kan også nære vennskap utvikles mellom mennesker 

som tidligere ikke var så nære, som en konsekvens av at en person forsørger en annen med et 

høyt nivå av emosjonell støtte i tider hvor det er et behov. I tilfellet med relasjonen mellom 

flyktningen og flyktningguiden er det imidlertid sannsynlig at grunnlaget for vennskapet både 

har sprunget ut av at de fikk støtte som opplevdes som emosjonell, men andre ganger kan den 

også utelukkende ha vært opplevd som rent praktisk. Uavhengig av hvorvidt den personlige 

støtten i form av utveksling av informasjon, støtte og tjenester var emosjonell eller praktisk 

var det altså et grunnlag for vennskap. Ahmad fikk for eksempel praktisk støtte i forbindelse 

med problemene med UDI og politiet. Ettersom guiden hadde større systemforståelse, samt 

bedre språklig kompetanse, hadde han mulighet til å hjelpe Ahmad med problemene hans. Et 

annet eksempel på slik praktisk støtte er den hjelpen flyktningguiden ga flyktningen angående 

praktisering av norsk, gjennom for eksempel å hjelpe til med lekser, uttale eller retting av 

språk.  
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Til tross for at noe av den emosjonelle støtten som flyktningene fikk av flyktningguiden ikke 

alltid var en konsekvens av den praktiske støtten, virker det som en del av det som skapte 

vanskeligheter for flyktningene på det tidspunktet de hadde en flyktningguide var knyttet til 

praktiske utfordringer. Her dreier det seg om mangel på kunnskap om enten norsk språk eller 

det norske samfunn. Ettersom Allan (1989, s. 52) nevnte at det å få hjelp med særskilte 

begivenheter og hendelser, som skaper mer eller mindre utfordrende problemer i menneskers 

liv, vil være emosjonell støtte, mener jeg det også er korrekt å knytte denne praktiske støtten 

til emosjonell støtte. For eksempel knyttet Amira hjelpen hun fikk fra guiden, som egentlig 

var praktisk, til at den også har en emosjonell betydning ettersom det gjør at hun slapper av: 

«Når du ser på henne kan du slappe av (…) Når det blir stress med noen ting, «okey, vi 

snakker om det til vi blir ferdig med dette problemet», for eksempel, ikke sant. Når jeg 

for eksempel hadde problemer med helse hjalp hun meg med masse papirer, og forstå 

dem. Hun sa til meg at «det er norsk egentlig», men hun oversatte dem til norsk også for 

meg, men på en litt annen måte, ikke sant».  

Det at flyktningguiden er viktig for personlig støtte var som nevnt Paulsen m.fl. (2012, s. 82) 

innom angående sin evaluering av Flyktningguiden. Flyktningguiden representerte i flere 

tilfeller stor grad av sosial støtte for flere av flyktningene, både emosjonell og praktisk. 

Årsaken til hvorfor det ikke er paradoksalt hvordan flyktningen kopler utvekslingen av 

informasjon, støtte og tjenester til vennskap er altså at dette også er grunnleggende 

egenskaper ved vennskap.  

5.3.2 Løsningen på ujevnhet i bytte 

I forbindelse med målet om å oppnå en likeverdig relasjon mellom flyktningen og 

flyktningguiden er det et siste aspekt jeg skal diskutere. Det at flyktningen betrakter 

utvekslingen av informasjon, støtte og tjenester som en del av grunnlaget for vennskap 

medfører et annet spørsmål, hvorfor skaper ikke dette en opplevelse av en asymmetrisk 

relasjon? Dette spørsmålet melder seg ettersom et vennskap er basert på behovet for å 

demonstrere likeverdighet og gjensidighet basert på hva en får av utbytte innen relasjonen. Et 

vennskap kan ifølge Alan (1989, s. 20, 56) ikke være basert på instrumentalitet.  Det kan 

dermed forventes at flyktningene har et behov for å gjengjelde det de får ut av relasjonen med 

flyktningguiden, i kraft av at de anser det som et vennskap. Dette var for eksempel Amira 

inne på: 
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«Når vi bare trenger henne er hun klar hele tiden. Også vi. Vi bytter. Når hun også trenger 

meg er jeg klar for henne. Og det var mange ganger at jeg er klar for å bare hjelpe henne 

til å – ikke på grunn av noe. På grunn av søstre – vi er gode venner. Ikke på grunn av at vi 

har truffet hverandre hos Røde Kors, du er nordmann, eller du er læreren min. Vi er bare 

gode venner».  

Vennskapet baserer seg altså på samme opplevelse av forpliktelse som Allan (1989, s. 20) er 

inne på, en innsats for å forsikre seg om at en ikke misbruker vennskapet sitt med andre ved å 

motta støtte uten å gjengjelde denne. Det foregår også gjengjeldelse gjennom at de for 

eksempel lager mat til hverandre eller ved å snakke om egen kulturelle bakgrunn.  

Jeg mener utfordringen for flere av flyktningene kan være at de mottar mer personlig støtte 

enn de kan gjenglede. De får blant annet hjelp med forbedring av norsken, bli bedre kjent i 

samfunnet og emosjonell støtte. Til gjengjeld virker det som de ikke kan være like stor 

personlig støtte ettersom flyktningguiden ikke har samme utfordringer som dem. Det er mulig 

de kan være emosjonell støtte til gjengjeld, men ut ifra intervjuene virker det stort sett som det 

å løse flyktningenes utfordringer ble vektlagt. Det er imidlertid flere måter å skape 

gjensidighet i relasjonen på i tilknytning til kunnskapsutveksling. Blau (1964) trekker i den 

forbindelse fram anerkjennelse og respekt som en gir tilbake for kunnskap. Han påpeker 

imidlertid at dette ikke vil være tilstrekkelig i lengden for å skape jevnbyrdighet i relasjonen. 

Til tross for at flyktningene eventuelt gjør noe for å balansere utbytte-kostnaden av personlig 

støtte i relasjonen, kan den dermed uansett ende opp i ubalanse. Det er også her 

utgangspunktet for en opplevelse av eventuell asymmetri oppstår. Mangelen på gjensidighet 

kan skape en relasjon hvor den ene parten kan etablere seg som overlegen overfor den andre, 

som følge av at de har bidratt med goder som den andre parten ikke kan gjengjelde 

tilstrekkelig. Dette kan resultere i at den andre parten blir undertrykt som følge av vekten av 

forpliktelser overfor den andre (Blau 1964, s. 113). Jeg mener dette taler for at flere av 

flyktningene i denne studien skulle ha opplevd relasjonen som asymmetrisk, som følge av 

manglende muligheter til å gjengjelde all personlig støtte fra flyktningguiden. Dette er 

imidlertid ikke tilfellet: «(…) første gangen tenkte jeg på han som flyktningguide. Jeg tenkte 

«så kanskje Dag er oppe, jeg er under?» (…) Da jeg kom der var vi venner (…)» (Johnathon).  

Opplevelsen av jevnbyrdighet er i dette eksempelet noe som oppstod ganske raskt, og det gikk 

altså motsatt vei av det en kunne forvente.  

Det kan være ulike forklaringer på hvorfor ingen av flyktningene opplevde relasjonen til 

flyktningguiden som asymmetrisk til tross for den tilsynelatende mangelen på gjensidig 

gjengjeldelse i forbindelse med personlig støtte. Det kan for det første dreie seg om deler av 
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grunnlaget for et vennskap. Som Allan (1989) og Silver (1990) påpeker overvåker en nemlig 

ikke balansen i et vennskap når det gjelder utbytte-kostnader ettersom dette ikke er noe 

venner skal bry seg om. Med andre ord har ikke flyktningene oversikt over dette ettersom de 

betrakter relasjonen som et vennskap. En annen årsak kan være at flyktningene, til tross for at 

de mener flyktningguiden er en venn, anser deler av denne personlige støtten som en del av 

grunnlaget for flyktning-flyktningguide- relasjonen. Da skyldes den personlige støtten hvilke 

hensikter Flyktningguiden har, og flyktningen har ikke en oppfatning om at de må gjengjelde 

noe. Blau (1964, s. 104) påpeker nettopp at hvilken kontekst transaksjoner finner sted i har en 

betydning for dette. Dette gjelder blant annet hvilke roller en besitter. Om utgangspunktet er 

den formelle koplingen har flyktningen en annen rolle enn flyktningguiden i denne relasjonen. 

De kan derfor også mene at det ikke oppstår noe asymmetri til tross for manglende muligheter 

til gjengjeldelse. Dette skyldes den sosiale konteksten utbyttetransaksjonen finner sted 

innenfor, som bestemmer kostnaden en pådrar seg for å oppnå utbytte fra den andre i 

relasjonen. Da vil rollen en har medføre ulike krav om gjengjeldelse (Blau 1964, s. 104). 

Asymmetri i relasjonen unngås altså ved at utbyttet flyktningen har av relasjonen til 

flyktningguiden, kan tilskrives den formelle koplingen. Den personlige støtten de mottar 

legger samtidig grunnlaget for et vennskap. Det ser altså ut som de hopper mellom 

egenskapene ved de ulike relasjonene.  

5.4 En flertrådet relasjon 

Relasjonen flyktningen har til flyktningguiden kan betegnes som en flertrådet relasjon, altså 

en relasjon som inneholder mer enn en kopling (Schiefloe 2015, s. 55). Det dreier seg om en 

relasjon som både innehar egenskaper ved den formelle flyktning-flyktningguide- koplingen, 

men også vennskap. Relasjonen beskrives imidlertid stort sett som et vennskap, hvor 

flyktning-flyktningguide- relasjonen havner i bakgrunnen. Det betyr ikke at det ikke er en del 

av relasjonen som vedvarer helt til den formelle koplingen er over: «Nå er det ikke 

flyktningguide, bare venner. Før kom han en dag i måneden, det måtte han. Men ferdig 

flyktningguide, han har kommet, snakket til meg, «hva vil du? Jeg kan hjelpe. Du vil være 

venner, ikke noe problem for meg å komme?»» (Ibrahim).  

Det er interessant at det ut ifra den formelle koplingen kan utvikles en relasjon, som 

flyktningene beskriver som et vennskap. Ifølge Allan (1989, s. 17-18) vil nemlig et vennskap 

ideelt sett være en uformell relasjon, som ikke styres av deltakelse i en organisatorisk setting. 
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Det er imidlertid mulig at det kan springe ut fra dette og en kan oppnå noe svært uavhengig av 

den formelle relasjonen.  I tilfellet med relasjonen mellom flyktningguide og flyktning er det 

derimot annerledes. Det virker som det for flere nettopp er hvilke hensikter Flyktningguiden 

har som er styrende for hvordan de forholder seg til hverandre med tanke på antall møter, 

ytelser og aktiviteter. Vennskapet oppstår altså i tett tilknytning til den formelle forbindelsen. 

Med tanke på hva Price og Arnould (2009) fant i sin studie av kommersielle relasjoner, hvor 

en relasjon med samme egenskaper som vennskap kan oppstå mellom tjenesteleverandører og 

deres klienter, er det likevel ikke så umulig at koplingen sammen klarer å skape en relasjon 

som først og fremst bygger på egenskaper ved vennskap. Dette gjøres blant annet ved at 

flyktningguidene klarer å integrere rollen som flyktningguide inn i en mer vennskapelig rolle: 

«Man er litt mer flyktningguide, og litt mindre kompis når man begynner, og så blir det mer 

kryssende. (...) jeg har fremdeles den rollen (flyktningguide) på en måte, men det ville jeg 

uansett hatt om jeg var venn med noen som ikke kjente til hvordan tingene i Norge var» 

(Runar).  

Til tross for at relasjonen til flyktningguiden stort sett varer over et år, og deretter opphører, 

dannes det altså en flertrådet relasjon, som både er et vennskap og en formell kopling. 

Grunnlaget for denne flertrådede relasjonen kan sies å være tillit, likhet og personlig støtte, 

hvor sistnevnte egenskap også er tilknyttet vennskap. 
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6 Ressurstilgang gjennom flyktningguiden 

I forrige kapittel var jeg inne på at det blant annet var informasjonen, støtten og tjenestene 

flyktningene fikk tilgang på gjennom relasjonen til flyktningguiden som var en årsak til at de 

opplevde relasjonen som et vennskap. Dette omtaler Schiefloe (2015, s. 61) som de direkte 

godene relasjonen gir tilgang på. I tilknytning til Flyktningguiden er disse direkte godene 

knyttet til hvilke hensikter tiltaket har, å gi mulighet til å praktisere norsk, lære om det norske 

samfunnet, bli kjent i nærmiljøet og få et utvidet nettverk. Jeg vil i forlengelse av dette 

gjennomgå hvilke av disse ressursene flyktningen faktisk fikk tilgang på gjennom relasjonen 

til flyktningguiden.  

6.1 Brobygging gjennom Flyktningguiden 

For de fleste flyktningene var relasjonen til flyktningguiden betydningsfull i forbindelse med 

å få tilgang på ressurser, som de enten ikke hadde tilgang på tidligere eller som de fikk økt 

tilgang på. Særlig var muligheten til å praktisere norsk og lære om det norske samfunnet 

framtredende. Disse to ressursene virker imidlertid betydningsfulle i kombinasjon med 

introduksjonsprogrammet: 

«Sammen er de bra. Fordi flyktningguiden er en person som hjelper bare deg. Men 

introduksjonsprogrammet er – for eksempel studerer du og går på skole, og lærer, det er 

mange. Du snakker. Men flyktningguiden er en person bare med deg, som hjelper deg, og 

det er bra at du har de to». Hani 

Det er tilpasningen av hjelpen flyktningen får av flyktningguiden som er vesentlig. I 

motsetning til introduksjonsprogrammet er flyktningguiden der for den enkelte flyktning, og 

mulighetene til å fokusere på flyktningens behov er dermed større. Det virker også som dette 

er en av få muligheter til å omgås nordmenn, i motsetning til gjennom 

introduksjonsprogrammet hvor flyktningene stort sett er i kontakt med andre innvandrere. 

Dermed får de også muligheten til å kunne bygge nettverk med nordmenn og praktisere norsk. 

Det kan tilsynelatende virke som Oslo Røde Kors, gjennom Flyktningguiden, påtar seg det 

Ravneberg (2017) omtaler som en brobyggerfunksjon. Ved å etablere bånd mellom 

flyktninger og flyktningguider, som representerer ulike grupper i samfunnet, åpner det seg 

nye muligheter for tilgang på ressurser som flyktningene i mindre grad ville hatt uten denne 

relasjonen.  
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6.2 Muligheten til å søke informasjon og tjenester 

De første ressursene er knyttet til muligheten til å søke informasjon og tjenester gjennom 

flyktningguiden. Det dreier seg om språk, bli kjent i nærmiljøet og få økt kunnskap om det 

norske samfunnet. Jeg vil nå kort gjennomgå hver av disse før jeg diskuterer hvordan dette 

gjøres tilgjengelig gjennom relasjonen til flyktningguiden. 

Språk 

Det virker som relasjonen til flyktningguiden har vært svært verdifull språkmessig. 

Flyktningene har fått mulighet til å praktisere språk, men også forbedre det: 

«Litt kebabnorsk. Salat. Blandet engelsk med norsk og sånn. Men et eksempel når jeg 

traff han… At han rettet meg når jeg sier feil, ikke sant, han sier «nei, du kan ikke snakke 

sånn». Han hjalp meg skjønner du, ved at han prøvde å lære meg. Jeg har blitt bedre». 

Abir 

Her forteller Abir om hvordan norsken hans var før han møtte flyktningguiden, og hvordan 

flyktningguiden bidro til at han opplevde å bli bedre. Å praktisere norsk gjennom uformell 

samtale, hvor flyktningguiden retter på feil, virket som å være svært vanlig blant flyktningene 

i denne studien. Flyktningguiden kunne også snakke sakte, bruke kroppsspråk, gjenta eller 

oversette ord. Det var også mer formelle metoder, som kunne dreie seg om hjelp med lekser 

eller rettskriving. Til slutt kom flyktningguiden med en del tips om hvordan flyktningen 

kunne forbedre norsken på egenhånd. I likhet med Djuve m.fl. (2017) sine funn er altså 

flyktningguiden den eneste personen flere av flyktningene i denne studien kan praktisere 

norsk med, utover deltakelse i norskopplæring. 

Ifølge koordinatorene hos Oslo Røde Kors er muligheten til å praktisere norsk det viktigste 

ved Flyktningguiden, en oppfatning de delte med flere av flyktningene i studien. I likhet med 

Abir har også flere en oppfatning av at praktisering med flyktningguiden resulterer i økt 

språklig kompetanse:  

«Vi har bare det du kan si er tre prosent norsk, ikke sant. Og så – men de 

(flyktningguiden og kjæresten hennes) var veldig tålmodig, og de hjalp til veldig mye. De 

hjalp oss, og så etter hvert har vi lært litt, og litt. Når jeg har kommet på skolen har jeg 

kommet på et veldig bra nivå. Og det er på grunn av de som lærte meg, ikke sant. (…) Og 

læreren min sier «du er veldig bra i norsk, hvor lærte du det?»». Amira 
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Opplevelsen av at muligheten til å praktisere språk også gir økt språkkompetanse kan være 

svært reell. Som nevnt har nettopp samarbeid med frivillige organisasjoner en positiv effekt 

på at deltakere i norskopplæring skal bestå norskprøve 2 (Djuve 2017, s. 268).  

Bli kjent i nærmiljøet 

I motsetning til behovet for å praktisere norsk hadde færre av flyktningene behov for hjelp 

med å bli kjent i nærmiljøet, og mer generelt Oslo. Enkelte hadde klart å orientere seg i Oslo 

på egenhånd, mens andre prioriterte ikke dette i møte med flyktningguiden. De som derimot 

benyttet flyktningguiden sin som nettopp en guide, fikk presentert Oslo på ulike måter. De 

kunne for eksempel bli introdusert for ulike restauranter, butikker, kaféer, biblioteker og 

museer. Noen fikk også hjelp med det som gikk på framkommelighet, som hvordan T-

banesystemet er og hvordan en kan finne fram til ulike steder og i gater. Dette skjedde 

hovedsakelig gjennom at flyktningguiden viste flyktningen rundt i Oslo. Igjen var hjelpen 

tilpasset, og det handlet om å gjøre flyktningen kjent i Oslo med det vedkommende ville ha 

interesse av. En naturlig konsekvens av denne hjelpen er naturligvis at flyktningene får en 

bedre oversikt over byen, og lettere kan finne fram på egenhånd. Yonas pekte også på hvilken 

betydning dette hadde for følelsen av trygghet, og muligheten til å være selvstendig: 

«Om du prøver å gå i et område med noen andre mennesker, kan det andre mennesket ved 

siden av deg… Den viktigste ting det kan gi til deg er trygghet. Og når du er alene, og du 

ikke vet veien blir du fort redd, om du kommer tilbake og du er redd for å gå deg bort 

eller bli «lost». Med en gang du har lært at om man går i et område, og forsøker, og 

forsøker, så kommer man til slutt til en vei. Så nå er jeg kanskje litt selvstendig. Selv om 

det er noen områder jeg ikke kjenner fra før, er jeg ikke redd for å gå dit og sjekke ut, og 

finne den beste måten jeg kan».  

Samfunnskunnskap 

Det er svært variert hva flyktningene oppnår av kunnskap om det norske samfunnet gjennom 

relasjonen til flyktningguiden, men alle opplever at de får en økt kunnskap om samfunnet: 

«Før visste jeg ikke om samfunnet og nordmenn, men når jeg traff henne, også hun fortalte 

om samfunnet og alt, kultur. Jeg har fått mer informasjon fra henne om det» (Laleh). Det 

handler igjen stort sett om tilpasset læring, hvor flyktningen kan få vite om det de er 

interessert i. Flere av flyktningene var særlig opptatt av kulturelle aspekter i tilknytning det å 

lære om norske tradisjoner, som hva vi spiser, hvordan vi feirer 17. mai, julaften og lignende. 
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Et særlig interessant aspekt er knyttet til økt sosial og kulturell kompetanse, som evnen til å 

forstå hvordan en skal samhandle med andre (Schiefloe 2015, s. 81-82). Flere av flyktningene 

fikk en større forståelse for ulike sosiale koder som er i det norske samfunnet, og hvordan 

nordmenn er. Elen lærte for eksempel om dette med øyekontakt ved å observere 

flyktningguidens atferd: 

«Hun snakker fort, og hun bare ser på meg. For meg er det ikke normalt. Når vi snakker 

med andre har vi ikke mye øyekontakt. (…) Første gang jeg møtte henne så hun på meg. 

Det er ikke normalt. (…) Etterpå snakket jeg med læreren min, og hun sier «det er sånn 

norske er». For oss er ikke det normalt. (…) Etter hvert kom det normalt for meg. Første 

gang var det ikke normalt, etterpå normalt. (…) Jeg også ser på – jeg har øyekontakt».  

Her ender altså Elen opp med en sosial atferd hun tidligere anså som unormal, og som hun 

uten å omgås flyktningguiden ikke ville blitt kjent med. Slik læring kunne forekomme 

gjennom hva flyktningguiden fortalte, men i tillegg altså gjennom å observere 

flyktningguiden. 

Supplement til veileder 

Litt utenfor hensiktene til Flyktningguiden later det også til at flyktningguiden til tider kunne 

være et supplement til veileder hos NAV for noen av flyktningene. Dette var for eksempel 

Ahmad sitt tilfelle. Han fikk hjelp med noen problemer han hadde med UDI og politiet. Andre 

kunne for eksempel få hjelp til å skrive CV. Selv om flere av flyktningguidene kunne stille 

seg svært tilgjengelig når det gjaldt å bistå med slikt virket det ofte som flyktningene 

foretrakk veilederen hos NAV i de større sakene: 

«Da jeg – den tiden vi pleide å møtes, hadde jeg ikke så stort behov. Fordi det var min 

veileder, som alltid var der om jeg trengte det. Fordi, la oss si at vi treffes neste uke, så 

hvis jeg får et brev i dag og må søke, pleide jeg å gå til min veileder eller ringe henne, for 

hun var alltid tilgjengelig. Så, med han – hvis det skjedde noe akkurat den dagen hadde 

jeg ikke noe problem å snakke med han eller noe, men jeg husker ikke om jeg gjorde det 

eller ikke». Yonas 

Slik jeg tolker bruken av flyktningguiden til oppgaver som veileder muligens kunne ha bistått 

med handler det altså både om hvem som var mest tilgjengelig og hva de trengte hjelp til. Her 

er trolig også språk en betydningsfull faktor for hvorvidt flyktningguiden kan benyttes til slike 

oppgaver. Da handler det først og fremst om at de kan hjelpe til med sakspapirer som er 

utfordrende språklig, og ikke hvordan de skal besvares. Dette påpekte nettopp Amira i et 

tidligere utsagn, hvor hun trakk fram hvordan flyktningguiden hadde hjulpet henne med å 

oversette papirer til et enklere norsk språk.  
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6.2.1 Funksjonen til broen 

Informasjonen og tjenestene som gjøres tilgjengelig gjennom flyktningguiden skyldes nettopp 

at det utvikles en bro mellom ulike grupper representert ved flyktning og flyktningguide. 

Gjennom etableringen av en bro mellom ulike nettverk skapes det svake bånd som har et 

potensial til informasjonsspredning (Granovetter 1973; 1983). Damstra og Tillie (2016, s. 

239) understreker at dette dreier seg om informasjon fra fjernere deler av det sosiale systemet. 

Som følge av dette er mitt inntrykk at tanken om svake bånd opprinnelig handler om at 

informasjonsspredningen skjer mellom to mennesker som kun har perifer kontakt. I tilfellet 

med broen som etableres mellom flyktningen og flyktningguiden virker det derimot som 

relasjonen er ganske nær. Båndet mellom flyktningen og flyktningguiden kan i beste fall sies 

å være en kombinasjon av svake og sterke bånd ettersom det har egenskaper fra begge deler. 

Grunnen til at det skjer informasjonsspredning er dermed kun knyttet til kjernen i svake bånd, 

det etableres en bro mellom ulike nettverk (Granovetter 1973; 1983). Ettersom flyktningen og 

flyktningguiden representerer svært ulike grupper i samfunnet er dette nok til at de får tilgang 

på ny og utvidet informasjon. Denne muligheten til å få ny informasjon er for øvrig også noe 

flyktningguiden benytter seg av:  

«Han (flyktningguiden) mener – fordi han trodde at - nå er jeg muslim, ikke sant, vi er fra 

Palestina – han trodde det at vi er veldig strenge. Kanskje det at kona ikke kan danse og 

gå ut der. Og jeg sa at «nei, jeg er ikke sånn. Jeg kommer fra åpen familie». Også vi 

danset sammen, og jeg og hans kone, og kone og… Vært i – han trodde noe var vanskelig 

ved oss, skjønner du. Han hadde sett noe annet. Han var overrasket over mange ting». 

Abir 

Selv om flyktningguidene kunne benytte muligheten til å få informasjon om flyktningenes 

kulturelle bakgrunn har jeg inntrykk av at denne informasjonsspredningen stort sett ble 

benyttet til å gi flyktningen tilgang på ressurser i tilknytning til språk, samfunnsforståelse og 

utvidet forståelse for nærmiljøet. 

Ettersom det først er da relasjonen til flyktningguiden etableres at flyktningene får tilgang på 

flere ressurser, mener jeg dette tyder på at denne relasjonen representer sosial kapital. Som 

Coleman (1990, s. 302) argumenterer for kan sosial kapital brukes til å nå visse mål som 

ellers ikke ville vært oppnåelig uten. Relasjonen brukes på en slik måte gjennom at 

flyktningen får mulighet til å praktisere norsk, lære om det norske samfunnet og lignende. 

Dette er tilknyttet det Coleman (1990, s. 310) omtaler som informasjonspotensialet til sosial 

kapital ettersom det er tilgangen på ny informasjon som muliggjøres gjennom relasjonen. I 

motsetning til at flyktningene kun bruker denne informasjonen til å foreta handlinger, som 
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Coleman (1990, 310) hevder er fordelen med dette informasjonspotensialet, virker det også 

som informasjonen brukes til kun å samle informasjon for interessens skyld. Interessen for 

norske tradisjoner trengte for eksempel ikke å bety at de selv tenkte å ta aktiv del i dem, men 

at de rett og slett ønsket å lære. Ibrahim er tydelig på verdien av dette informasjonspotensialet 

i relasjonen mellom flyktningen og flyktningguiden i tilknytning til å få tilgang på de 

overnevnte ressursene: 

«Jeg snakket med NAV, «jeg vil ha flyktningguide, men jeg vil ha norsk, ikke utlending». 

Fordi utlending – jeg er utlending, jeg forstår ikke norsk mye. Og andre også – uttale – 

vanskelig. Men norske forstår hvordan jeg kan snakke, hva som er feil, det er riktig, fordi 

jeg tenkte jeg vil ha norsk. Mann, dame, det er ikke problem for meg, men akkurat jeg vil 

ha norsk».  

Den sosiale kapitalen tilknyttet informasjonspotensialet er noe helt annet enn det han oppnår 

gjennom relasjonen til andre som også har bakgrunn som innvandrer, og han er derfor opptatt 

av at det må være en nordmann.  

Denne forskjellen i sosial kapital er knyttet til «bridging» og «bonding» sosial kapital. Alle 

flyktningene har som regel andre i nettverket sitt til å hjelpe seg basert på egenskapene til 

«bonding» sosial kapital. Det vil si spesifikk gjensidighet og mobilisering av solidaritet 

(Putnam 2000, s. 22). Denne hjelpen kommer til kort når det gjelder å få tilgang på de 

ressursene jeg har gjennomgått: «Bare mannen min var der, og han snakker ikke bra norsk, 

hehe. (…) han er bare hjemme, og har ingen kontakt. Derfor også har jeg fått en 

flyktningguide, for jeg trengte en person å snakke med, og hjelpe meg» (Laleh). Problemet er 

altså at relasjonen er innadrettet (Putnam 2000, s. 22), og flyktningen får ikke tilgang på ny 

informasjon gjennom det eksiterende nettverket. I det relasjonen mellom flyktningen og 

flyktningguiden etableres får altså flyktningen også tilgang på «bridging» sosial kapital. Dette 

dreier seg om tilknytning til eksterne goder og spredning av informasjon (Putnam 2000, s. 

22). Sammenlignet med hva flyktningen opprinnelig ville fått gjennom relasjonen til andre i 

nettverket sitt eller kun deltakelse i introduksjonsprogrammet, opplever de altså å få tilgang 

på mer informasjon og eksterne goder. Johnathon hevder dette når han sammenligner seg med 

andre i nettverket sitt:  

«Mange av mine venner, eritreere, de fikk ikke den sjansen. Så jeg anbefaler dem alltid, 

«du må gå til Røde Kors. Du må ta den rådgiver». Alltid de går sammen, fem-seks 

eritreere, samme sted. De snakker med eget morsmål. De kan ikke snakke – det er mange 

mennesker, de kom sammen med meg for åtte år siden, de snakker ikke norsk. De sitter 

og drikker i samme lokale, eritreisk lokaler, de snakker med morsmålet deres. Men jeg 
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alltid - takk til min rådgiver da jeg fikk treffe i St. Hanshaugen bydel, de sendte meg her. 

Jeg takker alltid Røde Kors med Dag».   

Forskjellen på den innadrette «bonding» sosiale kapitalen hans venner har hatt med 

hverandre, og den utadrettede «bridging» sosiale kapitalen han har hatt gjennom relasjonen til 

flyktningguiden, er altså at han har fått mulighet til å praktisere norsk. Denne tilgangen på 

eksterne goder og informasjonsspredning gjennom «bridging» sosial kapital (Putnam 2000, s. 

22) bidrar altså til at flyktningene presenteres for en rekke ressurser de ikke ville hatt tilgang 

på uten relasjonen til flyktningguiden. 

6.2.2 Samspillet med introduksjonsprogrammet 

Som allerede nevnt er det samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Flyktningguiden 

vesentlig for flyktningene, og dette gjelder særlig i tilknytning til forbedring av norsken. 

Flertallet av flyktningene deltok på introduksjonsprogrammet parallelt med at de traff 

flyktningguiden, men det gjorde for eksempel ikke Fadil: 

«As I told you it was a wrong time, it was a wrong time. When I finished school, and I 

forget what I learned, I get no benefit of it, really. And I meet my «flyktningguide», and 

«flyktningguide»… We enjoyed our time together. I did not… We learn. And as I told 

you twice a month. If I meet you today, and we talk and I go to my life, 2 weeks after and 

I meet you again, I forget what we are talking about. Of course, I keep in mind what I 

have learned of knowledge, but about words and Norwegian, I forget».  

Fadil endte altså opp med å ikke lære så mye norsk som følge av at han ikke ble undervist i og 

fikk praktisert norsk på samme tid. Det er som sagt muligheten til å praktisere norsk med en 

nordmann som er Flyktningguidens vesentlige bidrag her. Fadils tilfelle er riktignok unikt i 

mitt materiale, men jeg mener dette understreker at flyktningenes forbedring av norsk 

sannsynligvis ikke ville skjedd uten å ha deltatt i introduksjonsprogrammet. Faktum er 

nettopp at flyktningen og flyktningguiden som regel møtes to ganger i måneden. Det er derfor 

begrenset til hvilken grad flyktningguiden kan ha en stor innflytelse. En slik oppfatning har 

også de flyktningguidene jeg intervjuet: «Det er mye på grunn av introprogrammet og da. Jeg 

kan ikke liksom ta æren for det, men helt klart. Hun er blitt veldig mye bedre i norsk de siste 

månedene» (Thea). Med tanke på at Flyktningguiden retter seg mot deltakere i 

introduksjonsprogrammet er mulighetene for å forbedre språkferdighetene i møte med guiden 

tilstedeværende, basert på opplevelsene til flyktningene i denne studien. Det som er vanskelig 

å svare på er til hvilken grad forbedringen skjer, om en sammenligner med et større antall av 

dem som ikke hadde en flyktningguide.   
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6.3 Nettverksbygging 

I tilknytning til at flyktningguiden kunne bidra med nettverksbygging var ikke forventningene 

til koordinatorene hos Oslo Røde Kors så veldig høye, og det til tross for at dette er et av 

tiltakets hensikter: 

«I forhold til nettverk så vil jo nettverket til den enkelte bli utvidet med en person ved å få 

en flyktningguide. I mange tilfeller tror jeg at det er nok akkurat der og da. At man ikke 

kan forvente at alle har kapasitet til å bli kjent med fem nye personer selv om de får 

flyktningguide». Koordinator 

Jeg vil likevel diskutere muligheten for nettverksbygging. Det skyldes for det første at det kan 

knyttes til Berry (2008) sitt integrasjonsbegrep ettersom et større nettverk gjør det lettere å 

være i kontakt med den dominante gruppen i samfunnet. Det blir relasjoner til flere 

nordmenn, og følgelig flere å være i kontakt med. Flere av flyktningene nevnte også 

betydningen det ville ha for dem å kunne være i kontakt med flere nordmenn: «I am 

Norwegian now, I’m supposed to have it, normally as any Norwegian» (Fadil). Slik jeg 

forstod det forbandt flyktningene relasjoner til nordmenn som et tegn på å være en del av det 

norske samfunnet. Verdien av relasjoner til nordmenn er dermed ikke utelukkende knyttet til 

tilgang på ressurser, men også en tilhørighetsopplevelse. Svaret på hvorvidt flyktningen 

opplever å få tilgang på nettverksbyggingsressursen ved hjelp av flyktningguiden, mener jeg 

må behandles mer nyansert sammenlignet med de andre ressursene. Det er nemlig flere ulike 

faktorer som spiller inn her.  

Det er korrekt det koordinatorene sier om at nettverket til den enkelte flyktning utvides med 

en person gjennom koplingen til flyktningguiden. Nettverk er som nevnt kjeden av personer 

som en gitt person faktisk er i kontakt med, eller eventuelt kan komme i kontakt med 

(Boissevaen 1968, s. 546). Flyktningguiden blir ikke bare et tilskudd til nettverket til 

flyktningguiden, men også et norsk tilskudd. Som allerede påpekt innehar de fleste 

flyktningene i denne studien svært få nordmenn i nettverket sitt. Dersom jeg tar utgangspunkt 

i de faktiske personene flyktningene er i kontakt med, altså det som er en del av det 

Boissevaen (1968, s. 546-547) enten omtaler som egoets effektive eller intime nettverk, er 

dette hovedsakelig familie og mennesker som selv har innvandrerbakgrunn. Kun en av dem 

jeg intervjuet hadde norske personer i nettverket sitt før han ble kjent med flyktningguiden. 

Naturligvis var de også i kontakt med veilederen sin hos NAV, men ettersom dette er en 

formell relasjon regner jeg ikke med denne. Koplingen med flyktningguiden utvider dermed 

nettverket med en. Det virker som relasjonen som utvikles mellom flyktningen og 
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flyktningguiden kvalifiserer til en relasjon som er en del av det intime nettverket. 

Forutsetningen for dette er at det er mennesker en er i intim og hyppig kontakt med, samt at 

det eksisterer gjensidige forventninger (Boissevaen 1968, s. 546-547). Ut ifra 

argumentasjonen i forrige kapittel mener jeg dette er egenskaper relasjonen til 

flyktningguiden innebærer. Slik jeg forstår flyktningene utgjør flyktningguiden fremdeles en 

del av flyktningens effektive nettverk også etter den aktive kontakten opphører. Det vil si 

personer en kjenner mindre til, og kan forvente mindre fra (Boissevaen 1968, s. 547), og det 

virker som det er den retningen relasjonen går i etter den formelle koplingen avsluttes..  

Det var også noen tilfeller av at flyktningguiden gjorde forsøk på å utvide nettverket til 

flyktningen ytterligere. Her hendte det at flyktningen ble introdusert for familien til 

flyktningguiden. Johnathon, som kom til Norge uten familie, ble for eksempel introdusert for 

flyktningguidens kone og døtre. Han fikk også en relasjon til dem: «Familien hans ønsker å 

hjelpe meg. (…) Jeg har to barn i Eritrea, så alltid spør de meg, «hvordan går det? Hvordan 

har barna dine det? Har du ringt til dem?». Og de sier til meg, «hvis du trenger noe hjelp 

skal vi hjelpe deg»». Dermed blir også disse en del av hans personlige nettverk, og i tillegg 

personer han faktisk er i kontakt med (Boissevaen 1968, s. 546). Det var også tilfeller, slik 

som Abir var inne på i et tidligere utsagn, at også andre familiemedlemmer av flyktningen ble 

involvert i relasjonen med flyktningguiden og vedkommendes familie. Utfordringen med 

denne relasjonen til flyktningguidens familie er at det virker som denne kun er en del av 

relasjonen til flyktningguiden, og den vil forsvinne dersom kontakten med flyktningguiden 

opphører.  

Noe av den potensielle hjelpen flyktningene fikk med å bygge nettverk var også gjennom å få 

tips til hvordan de for eksempel skulle samhandle med nordmenn, eller bare hjelp til å øve seg 

i språk: «Jeg synes det går veldig mye på deg som person. Du må ta initiativ selv. Du kan ikke 

forvente at noen skal hjelpe deg hele veien (…) Jeg synes det har gått så bra. Det første er at 

det blir veldig lett hvis du kan språket. Veldig lett» (Kijai). Her er altså informasjonen og 

tjenestene flyktningen fikk tilgang på gjennom relasjonen til flyktningguiden, noe som også 

kan bidra til nettverksbygging. I slike tilfeller er bidraget at flyktningen muligens får større 

sosial og kulturell kompetanse, som er vesentlige egenskaper for å lykkes med etablering av 

nettverk. Her er både språk og passende sosial atferd vesentlig (Schiefloe 2015, s. 81-82, 87-

88). Flyktningguiden kan i tillegg bidra med motivasjon slik at flyktningen skal bygge 

nettverk på egenhånd, en annen viktig personlig egenskap som må være tilstede i 
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nettverksbygging (Schiefloe 2015, s. 81). Johnathon ble for eksempel både motivert og fikk 

en større kulturell og sosial kompetanse:  

«For eksempel hvis du bor i nærheten av dugnader må du gå dit, og bli kjent med 

mennesker. Så det er veldig bra for å bygge nettverket ditt. Har du nettverk er det veldig 

lett. (…) han sier «hvis du kan språk kan jeg gi deg noen tips. For eksempel hvis du 

begynte å lære – hvis du ønsker å snakke mer norsk må du begynne med «hvordan er 

været her, det er kaldt i dag». Så må du vite hva tradisjonene er». Så han ga meg de 

tipsene».  

En annen av flyktningene, Shireen, hadde brukt tips fra flyktningguiden for å bli kjent med 

nordmenn da hun jobbet i skjønnhetssalong. Som et resultat av dette hadde hun fått det hun 

betegnet som sine venner. Det er altså gjennom å inkludere familien i relasjonen, eller bidra 

angående personlige egenskaper, at flyktningguiden har en påvirkning på nettverksbygging.  

6.3.1 Fraværende nettverksbygging 

Til tross for at en del av flyktningene ønsket flere nordmenn i nettverket sitt, endte de som 

regel ikke opp med noe større nettverk etter å ha vært med i Flyktningguiden. Den enkleste 

forklaringen er at flere av dem ikke hadde nevnt det for flyktningguiden, og flyktningguiden 

hadde heller ikke tatt noe initiativ til nettverksbygging. I andre tilfeller har flyktningen blitt 

introdusert for venner av flyktningguiden uten at dette later til å gi samme resultater som i 

forbindelse med introduksjon for familie: «Hun inviterte noen da jeg var på besøk. Så hun 

inviterte to eller tre venninner. Da ble jeg kjent med dem, men jeg har ikke så mye kontakt, 

eller jeg har ikke sett dem etter det. Det var bare en gang. Men vi ble kjent» (Dinah). Selv om 

dette også er personer som kan sies å utgjøre Dinahs personlige nettverk, ettersom hun kan 

komme i kontakt med dem, regner jeg ikke dette som å få utvidet nettverket sitt. Disse er 

tydeligvis ikke mennesker hun har vært i kontakt med i ettertid.  

Det er ulike grunner til at det ikke forekom noe nettverksbygging, enten fordi flyktningene 

ikke fortalte noe om dette ønsket til flyktningguiden sin eller guidens forsøk ikke førte til noe. 

Jeg mener det handler om de samme personlige egenskapene som flyktningguiden kan bidra 

til å bygge opp under, altså motivasjon og kompetanse (Schiefloe 2015, s. 81). Motivasjon, 

som gir muligheter, men også setter begrensninger (Schiefloe 2015, s. 81), kan for det første 

handle om at flyktningen rett og slett ville bygge nettverk på egenhånd. Dette nevnte for 

eksempel Kijai i et utsagn ovenfor. Hun hadde imidlertid nytte av den hjelpen med språk som 

hun fikk av flyktningguiden. For andre var motivasjonen knyttet til at de for øyeblikket ikke 
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ønsket å bli kjent med flere nordmenn. Jeg oppfatter dette ønsket som at det for noen var 

knyttet til at de ville bli bedre til å snakke norsk før de forsøkte seg på nettverksbygging: 

«Hun (flyktningguiden) prøvde å gjøre sosial. (…) jeg er litt redd for det. Fordi jeg til nå 

ikke er så bra i norsk. Jeg tror jeg er litt dårlig – jeg trenger ikke bare gå i grupper, og de 

snakker noen ord, og jeg forstår ikke, og jeg bare kommer og spør «hva er det dere sier 

nå?», ikke sant. Jeg trenger ikke gjøre det nå. Når jeg blir perfekt i norsk kan jeg bli sosial 

med nordmenn tror jeg». Amira 

I likhet med andre av flyktningene knytter Amira den sosiale kompetansen til synet på egne 

språklige ferdigheter. Det å oppsøke sosiale situasjoner blir dermed noe de ønsker å utsette til 

de mener språket er på plass. Dette er et tema jeg vil komme tilbake til i neste kapittel.  

En annen utfordring handler om de potensielle bidragene flyktningguiden kan komme med for 

at flyktningen skal få en større sosial og kulturell kompetanse, så de kan klare å bygge 

nettverk med nordmenn på egenhånd. Dette vil ikke nødvendigvis være tilstrekkelig til at 

flyktningene vil lykkes med nettverksbygging med nordmenn. Som Berg og Lauritsen (2009, 

s. 188) påpeker er ikke nødvendigvis årsaken til at det kan være vanskelig å bli kjent med 

nordmenn kun språklig. Det kan også være forskjeller, eller antakelser om forskjeller, når det 

gjelder væremåte, livsstil og verdigrunnlag. Mange nordmenn mangler også en nysgjerrighet 

overfor nye mennesker. Kun Laleh hadde fått noe som kan virke som advarsler om dette: 

«Jeg sa bare jeg liker norske personer, og jeg vil også finne mange venner, som er norske 

personer. Og hun sa til meg «det er ikke mange åpne nordmenn, kanskje det blir litt 

vanskelig. Noen er veldig hyggelig og åpne, vil ha kontakt, men. Du må skjønne også 

hvem vil være med deg». Men jeg skjønte ikke noe enda». 

Det er altså ingen garanti for at hjelpen fra flyktningguiden angående sosial kompetanse 

faktisk vil lede fram til noe. 
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7 Endring gjennom interaksjon med 

flyktningguiden 

Hittil har jeg redegjort for en relasjon som oppleves som et vennskap med tilgang på en rekke 

ressurser. Det jeg ønsker å se på nå er hvilken endring som forekommer hos flyktningen 

gjennom interaksjon med flyktningguiden, og hvordan flyktningguiden er medvirkende til 

dette. Her vil jeg trekke fram to områder jeg kan spore en endring innenfor. Det første er, som 

allerede antydet i forrige kapittel, innenfor sosial og kulturell kompetanse, mens det andre 

dreier seg om selvbilde. 

Min tolkning er at endringen innenfor disse skjer i ulikt omfang hos flyktningene, men det er 

tydelig at de gjennomgår en endring. Interaksjonen med flyktningguiden later dermed til å 

utgjøre en form for sosialisering. Flyktningene gjennomgår nemlig en prosess som krever, og 

fører til, ny forståelse (Höem 1978, s. 20), enten det handler om kompetanse eller selvbilde. 

Dette kan tyde på at flyktningguidene får en rolle som sosialiseringsagenter, ettersom det er 

gjennom påvirkning fra andre i nettverket sosialisering inntreffer (Bø og Schiefloe 2007, s. 

15). Jeg har allerede påpekt at flyktningguiden som regel var den eneste nordmannen i 

nettverket til flyktningen. Dette gjør muligens guiden til en viktigere sosialiseringsagent enn 

tilfellet ville vært om flyktningen hadde flere nordmenn i nettverket sitt. Fadil omtalte for 

eksempel flyktningguiden sin som ambassadøren av Norge: 

«All the Norwegian and Norway, and he should reflect it to you, and he has done it. 

Because he don’t mean it, but I feel it somehow. (…) As an ambassador in outside. Like 

if you go to France, if you meet the Norwegian ambassador, he should be reflecting, 

representing all the Norwegian. And he was the Norwegian ambassador to me».  

En slik omtale av flyktningguiden mener jeg tyder på at flyktningguiden oppleves som det 

Sullivan (1940) omtaler som de signifikante andre ettersom det er tydelig at de har en svært 

sentral betydning for flyktningen. Dette gir altså flyktningguiden mulighet til å kunne påvirke 

innenfor sosialiseringskomponentene introduksjon i kultur og utvikling av personlighet og 

selvbilde (Schiefloe 2011, s. 290). Jeg vil imidlertid understreke at det var ulikt hvor stor rolle 

flyktningguiden hadde i forbindelse med sosialisering. Dinah fikk for eksempel kun en større 

forståelse for norsk, mens det hun lærte om det norske samfunnet gjorde hun gjennom andre 

enn flyktningguiden: «Jeg lærte på norskkurs, og så mannen min han forklarte meg før jeg 

eller etter jeg kom, og sånn. Ja, det var ikke så stor endring etter ja. Jeg har litt sånn 

forståelse. Jeg leste litt, og sånne ting, så det var ikke så…». Nå som dette har blitt avklart vil 
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jeg gå over til en diskusjon om hver av disse sosialiseringskomponentene, og hva som skjer 

med endringen her. 

7.1 Introduksjon i kulturen 

I likhet med den sosiale og kulturelle kompetansen innebærer også sosialiseringskomponenten 

introduksjon i kultur en rekke elementer som dreier seg om de sentrale kulturelementene. 

Fellestrekkene er språk, kunnskap og normer (skikk og bruk) (Schiefloe 2011, s. 290; 2015, s. 

81-82, 87-88). I forrige kapittel trakk jeg fram Johnathon, som fikk tips om hvordan han 

kunne komme i kontakt med nordmenn, og hva som var passende å snakke om. Dette mener 

jeg resulterte i en sosial og kulturell endring hos han, særlig i tilknytning til skikk og bruk, 

som har gjort at han opplever seg i stand til å dra ut på byen: «Etterpå kom jeg ut. Jeg begynte 

å gå til noen barer i helga, noen ganger drikker jeg tre-fire øl, så jeg føler meg litt full, så jeg 

har selvtillit. Hvis jeg gjør feil». Den sosiale og kulturelle endringen kan altså resultere i at 

flyktningen kan bli mer sosial med nordmenn. Det som kan være viktig å diskutere i denne 

sammenheng er imidlertid ikke først og fremst hvilken endring som skjer, men hva som 

kjennetegner sosialiseringsprosessen.  

7.1.1 Sosialisering for allerede sosialiserte mennesker 

Det som er vesentlig i forsøket på å forstå sosialiseringsprosessen som medvirker til endring 

hos flyktningene, angående sosial og kulturell kompetanse, er å kunne skille dette fra 

primærsosialiseringen barn gjennomgår. Slik jeg forstår det vil sosialiseringskomponenten 

introduksjon i kulturen, være knyttet til primærsosialisering ettersom det innebærer elementer 

som språk (Schiefloe 2011, s. 290; Østerberg 2012, s. 93). Dette til tross for at Yonas 

beskriver det å komme til et nytt land, og lære seg mye nytt, som å være «født igjen». 

Forutsetningene er imidlertid annerledes enn det den hadde vært om de var barn. Den første 

forskjellen er at flyktningene allerede er det Østerberg (2012, s. 92) omtaler som «sosiale 

vesen», det som er hensikten at primærsosialisering skal gjøre en til. Her handler det ikke om 

at de er «sosiale vesener» dersom en legger Bråten (2013) sin forskning til grunn. Det dreier 

seg om at flyktningene allerede besitter en sosial og kulturell kompetanse fra hjemlandet sitt, 

og de forsøker nå å tilpasse seg det norske samfunnet på visse områder.  Sånn rent bokstavelig 

talt blir flyktningen til et mer «sosialt vesen» ettersom det er en sosialisering innenfor 
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komponenter som angår kulturell og sosial kompetanse, særlig språk, og som gjør det lettere å 

omgås nordmenn. Det er imidlertid ikke det som siktes til her. 

Dette fører meg over til noe annet vesentlig, som er at til forskjell fra den primære 

sosialiseringen små barn gjennomgår er det derimot en mer bevisst prosess for flyktningene. 

Ulike elementer vil ikke internaliseres uten at det nødvendigvis er åpenbart for noen av de 

involverte, eller noe som gjør sosialisering til gjenstand for overlagt innarbeidelse (Østerberg 

2012, s. 92, 94). Grunnen til at sosialiseringsprosessen innen denne komponenten ikke er like 

ubevisst i flyktningenes tilfelle skyldes akkurat det Brochmann (2002, s. 30-31) hevder. Det 

handler om mennesker som allerede har gjennomgått grunnsosialiseringen i et annet land, og 

de sosialiseres på nytt i Norge. Sosialisering i dette tilfellet kan beskrives med hva integrasjon 

innebærer ifølge henne. Det dreier seg om tilpasning og læring av aspekter ved samfunnet. 

Den allerede gjennomgåtte grunnsosialiseringen/primærsosialiseringen gir altså utslag i at det 

flyktningen tilpasser seg eller lærer av flyktningguiden i større grad er noe de tar bevisst 

stilling til og ikke rent ubevisst internaliserer: 

«Det var noen ting – vi iranere er veldig sånn, hva kan jeg si da…. Ja, ikke bare vi 

iranere, det er to forskjellige kulturer og, ikke sant… Lærte noen ting, som du ikke skal 

gjøre, eller skal ikke sies. Eller hvis jeg hører ting og tang, som hvis jeg oversetter på mitt 

språk kan være litt, for eksempel, uhøflig. Det er ikke det egentlig. Bare sånn. Omvendt. 

Jeg måtte passe på sånne ting. Og… Ja, det var sånne ting. Og… Vi tar mye på 

hverandre, klapper og, men jeg lærte at det skal man ikke gjøre, hehe. Det er bare med 

venner, sånne nære venner det er greit, men ikke andre. Så det var det, som - sånne ting, 

små ting egentlig». Shireen 

Samtidig vil jeg muligens ikke bruke Brochmanns (2002) uttrykk om at en sosialiseres på nytt 

i Norge, for å beskrive sosialiseringsprosessen til flyktningene. Det kan også handle om at de 

tar til seg en kulturell og sosial kompetanse som de har i tillegg til den allerede eksisterende 

kompetansen. Med andre ord sosialiseres de videre, og ikke nødvendigvis på nytt. Det var for 

eksempel ikke slik at de absolutt sluttet å snakke morsmålet sitt i alle situasjoner, eller det å 

variere mellom det som er vanlig sosial atferd i Norge og i hjemlandet.  

Sosialiseringsprosessen de gjennomgår sammen med flyktningguiden er i flere tilfeller også 

en innarbeidingsprosess som er merkbar for begge parter, for eksempel gjennom 

meningsbryting:  

«Han prøvde alltid å forklare meg når jeg ble veldig sint på noe. Han prøvde å forklare 

meg den andre siden av noe. (…) Jeg kommer fra et land hvor man ikke passer på tid, 

respekterer ikke tid, respekterer ikke lover og regler. Han forklarte meg hvorfor dere i 
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Norge for eksempel respekterer tid. Om jeg har avtale med deg så må jeg komme presis 

eller sende en melding en time før». Ahmad  

Enten om det handler om språk eller noe ved samfunnet kan flyktningguiden altså bli 

involvert i større grad sammenlignet med hvordan primærsosialiseringen i andre tilfeller 

potensielt ville foregått.  

Det er imidlertid også eksempler på, slik som med Elen i forrige kapittel, hvor 

flyktningguiden kan ha en påvirkning på sosialiseringen uten å selv være bevisst på det. 

Yonas mente for eksempel at flyktningguiden, på bakgrunn av å ha vokst opp i Norge, kunne 

være den rette personen å ta etter, eller å «kopiere»:  

«Han kommer alltid i tide til stedet. Så med det første pleide jeg kanskje å komme litt for 

seint til noe, men etter hvert begynte jeg å bli, ja – følge det mønsteret. De fleste ganger 

kom vi samtidig til det stedet (…) For å si det sånn pleide jeg å kopiere, eller å ta (…) Ta 

etter han. Mange ting. Så, som jeg har sagt siden jeg var ny, og visste at jeg manglet 

mange ting var den beste måten for meg å kopiere han, og ta etter han. Mange ting som 

han gjør, siden han hadde bodd her hele tiden, så han oppførte seg slik». 

Her bryter ikke Yonas meninger med flyktningguiden, men tilpasser seg bare hvordan det er i 

Norge. Dette utsagnet taler igjen for hvilken betydningsfull posisjon flyktningguiden kan ha 

som sosialiseringsagent for noen av flyktningene.  

7.2 Endring av selvbilde 

Ved siden av direkte goder, som ble drøftet i forrige kapittel, er symboler en annen form for 

relasjonsutbytte. Dette handler for eksempel om symbolske effekter som har betydning for 

den individuelle identitetsdanningen (Schiefloe 2015, s. 62). Interaksjonen med 

flyktningguiden byr på en slik mulighet i tilknytning til endret selvbilde når det gjelder synet 

på språklige ferdigheter. Noen av flyktningene hadde i utgangspunktet lav selvtillit i 

tilknytning til det å snakke norsk. Amiras utsagn i forrige kapittel, angående det å skulle være 

sosial med andre nordmenn enn flyktningguiden, uttrykker dette. Dette var hun heller ikke 

alene om: «Jeg har ikke mye problemer, å være utlending i Norge er ikke problem for meg. 

Men problemet er norsk. Og utlendinger kommer, og jeg snakket med læreren min, 

utlendinger og andre. Og det er litt problemer med uttale. Det er problemet, men andre ting 

er ikke problem» (Ibrahim). Jeg utelukker ikke at flyktningene kan ha reelle problemer med å 

snakke norsk. Forskjellen blir mellom de som til tross for dette våger å snakke norsk med 

andre nordmenn, og de som ikke gjør det. Fokuset nå blir dermed på hvordan flyktningguiden 
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kan bidra med endring av selvbilde hos sistnevnte gruppe. Dette er ikke en veldig stor gruppe, 

men endringen av selvbilde kan samtidig være betydningsfull for dem det gjelder. 

7.2.1 Betydningen av positiv respons 

Jeg mener Rosenbergs (1979, s. 8) selv-konsept- teori, altså hva en tenker og føler om seg 

selv, kan brukes som en forklaring på hva som kan forårsake flyktningenes dårlige selvbilde i 

tilknytning til språklige ferdigheter. For å bruke Amira som et konkret eksempel var hun ikke 

klar for å være sosial med mange nordmenn, som følge av at hun ikke anså seg selv som 

tilstrekkelig god i norsk. Først når Amira ble god nok i norsk ville hun være klar for å bli mer 

sosial. Her mener jeg det går et skille mellom det eksisterende og ønskede selvet. Hennes 

eksisterende selv, altså synet på og følelsene om seg selv når en reflekterer over seg selv ved 

et gitt tidspunkt (Rosenberg 1979, s. 9), er at hun ikke mestrer norsk og derfor heller ikke 

sosiale situasjoner hvor det snakkes norsk. Mitt inntrykk er også at Amira har forestilt seg 

hvordan hun ønsker å være når det gjelder språklige evner. Det ønskede selvet, forestillingen 

om hvordan en ønsker å være (Rosenberg 1979, s. 38), er dermed blant annet en person som 

snakker perfekt norsk. Et eksisterende selv som ikke tilsvarer det ønskede selvet finnes også i 

andre utsagn: 

«Etterpå jeg prøvde litt, fordi da jeg startet å snakke med andre mennesker følte jeg meg 

veldig redd, «åh, hvis jeg gjør feil, hvordan». Jeg går til kafé, jeg sitter i nærhet til deg, 

jeg tenker å snakke norsk, men jeg kan ikke klare det, fordi jeg føler meg veldig dårlig. 

Så jeg ønsker å snakke engelsk til deg. Men jeg tenker jeg ønsker å snakke norsk. «Hei, 

kan jeg spørre deg om en ting», starter jeg med, «ok, hva kan jeg hjelpe deg med?». «You 

know I need to know where -», hehe. Bare en person snakker jeg norsk med, Dag». 

Johnathon 

I begge disse tilfellene mener jeg det er samme tendenser som Rosenberg (1979, s. 38) 

påpeker. Tilbøyeligheten til å forestille seg selv som noe annet enn det en er, kan ha 

konsekvenser for individet både emosjonelt og atferdsmessig. Både Amira og Johnathon 

trekker fram at de er redde. Mens Johnathon slår over til engelsk unngår Amira sosiale 

situasjoner hvor det er mange nordmenn.  

Jeg mener måten flyktningguiden kan bidra til en endring av selvbildet deres vil være 

gjennom positiv respons. Det er nettopp gjennom den sosiale konteksten selvet utvikles, ved 

at en tar til seg andres holdninger mot en selv (Mead 2005, s.168). Jeg er av den oppfatning at 

det også er slik flyktningenes selvbilde kan endres, inkludert deres holdning til egne 
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språkferdigheter. Den sosiale konteksten kan også påvirke endring i negativ retning, slik som 

det delvis hadde gjort med Ibrahim:  

«Og jeg prater sammen med utlendinger, kan ikke jeg snakke bra norsk, uttale bra norsk. 

Men norske personer eller vokst opp i Norge, de uttaler bra, de snakker, alle kommer der, 

gjøre. Jeg ser bedre mer. Det er viktig (…). Det er – når jeg kommer der, jeg har norsk. 

Jeg snakker norsk bra, men jeg snakker dårlig norsk. Andre ler, «du er norsk, du snakker 

ikke norsk». Vanskelig».  

Jeg sier delvis ettersom det er usikkert hvordan han bedømte sine egne norskferdigheter i 

utgangspunktet. Slik jeg forstår det er likevel disse personene som han viser til en kilde til 

usikkerhet. Her «speiler» Ibrahim seg i andre personer, og ender opp med å ta til seg deres 

holdning til hans framtoning, og dette forårsaker eller forsterker en negativ selvfølelse hos 

Ibrahim, slik som Cooley (1998, s. 164) beskriver med «looking-glass self». Jeg vil 

argumentere for at mangel på interaksjon med nordmenn vil medføre manglende endring av 

selvbildet for de det gjelder i tilknytning til språkferdigheter. De har ikke anledning til å ta til 

seg andres holdninger overfor en. Samtidig vil ikke all form for interaksjon kunne gi en 

positiv endring dersom flyktningen opplever en respons som kan forårsake en negativ 

selvfølelse.  

Interaksjon med flyktningguiden later imidlertid til å forårsake et positivt selvbilde for en 

rekke av flyktningene, i forbindelse med synet på egne språkferdigheter: 

 «Jeg snakker, men jeg forstår ikke så mye av hva hun sier noen ganger. Så det var – jeg 

snakker nesten – jeg synes jeg snakker dårlig norsk, men hun synes jeg snakker bedre 

norsk enn de andre gjorde siden jeg bare bodde her kort tid. Så hun snakket også – hun 

fortalte meg at hun snakker andre språk, så hun fortalte meg at det ikke er lett å lære nytt 

språk og sånt, det tar jo tid, ikke sant.  Hun bare motiverte meg til å lære mer om språk og 

sånn». Dinah   

Dinah har i utgangspunktet et negativt selvbilde når det gjelder synet på egne 

språkferdigheter, men gjennom interaksjon med guiden endrer holdningen hennes seg til 

dette. Sammenlignet med Ibrahims «speiling» ovenfor er det forståelig at hennes opplevelse 

gir et mer positivt selvbilde. Ettersom en reaksjon i selvfølelsen bygger på en beregnet 

oppfatning av hvordan andre vurderer ens framtoning (Cooley 1998, s.164) mener jeg 

flyktningguidens positive respons vil føre til en positiv endring tilknyttet det flyktningen 

opprinnelig hadde en negativ selvfølelse knyttet til. Enten kan det forårsake en følelse av at 

språkferdighetene ikke er så ille som flyktningen først tenkte, eller at det ikke er et problem 

hvorvidt alt de sier ikke er korrekt. I så fall har det skjedd en endring. Det som opprinnelig 

kunne forårsake en negativ selvfølelse hos flyktningen, ved at de forestilte seg andres dom 
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over deres egen framtoning på en uvennlig måte, er ikke lenger noe de forventer at andre skal 

reagere negativt på. 

Årsaken til at «speiling» i flyktningguiden kan være vesentlig for at flyktningen skal utvikle 

et positivt selvbilde i tilknytning til ferdigheter i norsk, mener jeg henger sammen med at de 

er norske. De har det som Cooley (1998, s. 164) refererer til som karakter og vekt, som er av 

betydning i «speilingen». Som allerede påpekt har flyktningguiden en viktig rolle som 

sosialiseringsagent ettersom de er den eneste, eller en av få, nordmenn flyktningene kjenner 

til å begynne med. Jeg mener derfor måten de responderer på vil være viktig for flyktningen, 

selv om det kun er en nordmann. Dette mener jeg Yonas antyder i sitt utsagn, hvor han sikter 

til hva det å kunne snakke med flyktningguiden hadde å si for tryggheten:  

«Føler du deg trygg, og du begynner å øve på språket, og snakke. Hvis det du sier funker 

bra der, kan det bety at det også kan funke bra med andre. Selv om det er noen – selv om 

du fortsatt mangler noe språk eller gjør feil med språket. Men ja, i det minste kan du si 

noe. Så da får du trygghet». 

Det å få høre av en nordmann at norsken er god eller oppleve positiv respons på annen måte 

mener jeg kan være betydningsfullt ettersom det kommer fra en nordmann. Vedkommende 

har nemlig vokst opp i Norge, og snakker flytende norsk. Hvordan selv-konseptet endrer seg 

mener jeg kan forstås på ulike måter. Det første kan være at flyktningen faller til ro med at det 

eksisterende selvet og ønskede selvet ikke samsvarer. Det påvirker dermed ikke flyktningens 

selv-konsept på en negativ måte. De innser at selv om språket ikke er perfekt, og det 

fremdeles kan forbedres, opplever de å bli forstått. Det kan heller ikke utelukkes at 

flyktningene faktisk får et endret syn på sitt eksisterende selv, hvor de slutter å ha det ønskede 

selvet som en standard. Det eksisterende selvet er godt nok, med det språknivået de holder, og 

de slutter derfor å la seg påvirke av den grunn.  

7.2.2 Endret fokus på det presenterte selvet 

En annen måte å forstå hvordan flyktningen endrer selvbildet mener jeg dreier seg om et 

endret fokus på det Rosenberg (1979, s. 45-56) omtaler som det presenterte selvet, altså selvet 

vi presenterer i sosiale sammenhenger. Ifølge han er alle mennesker opptatt av 

inntrykksstyring, hvor en handler i overenstemmelse med hvordan type person en ønsker å 

framstå som. I flyktningenes tilfelle kan det handle om at de ønsker å framstå som mennesker 

som er kompetente i norsk. En annen mulig grunn kan være det som Ibrahim siktet til 

ovenfor, som er at det handler om å være norsk. Amira ønsket for eksempel at 



68 

 

flyktningguiden skulle hjelpe henne med å kunne prate som nordmenn. I så fall vil det dreie 

seg om det samme som Valenta (2008) siktet til, hvor det å ikke snakke flytende norsk blir en 

form for etnisk markør, som ødelegger for mulighetene til å anse seg selv som norsk. 

Problemet oppstår imidlertid for flyktningene i situasjoner hvor de føler at de mislykkes med 

den ønskede atferden, eller opptredenen som Goffman (1992, s. 16, 22) kaller det. Jeg tolker 

det dithen at flyktningenes norske språk blir en del av det Goffman henviser til som utenfor 

ens kontroll når det gjelder hvilket inntrykk en ønsker å gi, og som andre kan benytte til å 

tolke situasjonen. I deres tilfelle kan det enten handle om grammatikk, uttale eller ordforråd. 

Flyktningenes forsøk på å spille en rolle, som vil si å opptre på samme måte i flere situasjoner 

(Goffman 1992, s. 22), som nordmenn eller en som er kompetent i norsk, oppleves derfor som 

vanskelig for dem. Dette skyldes at andre i den sosiale situasjonen kan benytte seg av det som 

ufrivillig kommer fram, til å definere situasjonen og hva slags person flyktningene ønsker å 

framstå som.  

I møte med nordmenn kan det være at flyktningene opplever å mislykkes med den ønskede 

rollen ettersom forskjellene i språk blir tydeligere enn det ville vært i samvær med andre 

innvandrere. Deres egne språkferdigheter avslører dermed forsøket på å opptre på ønsket vis 

ettersom opptredenen kan oppleves svært annerledes enn den nordmenn spiller. Denne 

mislykketheten kan føre til at selvtilliten tar skade: 

«Jeg tror det hjalp – eller det som jeg føler er at det hjalp meg mye, veldig mye, for å 

tørre. Snakke og ta kontakt med folk, og… Mhm. Fordi… Siden jeg ikke kunne språket, 

jeg hadde veldig sånn dårlig selvtillit, dårlig selvtillit. Det var sånn «nei, det klarer jeg 

ikke, nei, det kan jeg ikke». Jeg var veldig sånn deprimert på en måte. Men da… Jeg ble 

kjent med henne, nei det var kjempefint, kjempefint. Det hjalp meg mye. (…). Ja, fordi 

jeg turte ingenting. Etter det å snakke. Å uttrykke meg, sånn på en måte, selv om jeg ikke 

kunne språket veldig bra. Jeg turte å gjøre feil, å snakke feil. Og… Nei, det var stor 

hjelp». Shireen 

I dette utsagnet knytter altså Shireen det å ikke takle språket til at det går utover selvtilliten. 

Ifølge Rosenberg (1979, s. 48) vil hensikten med å presentere seg på bestemte måter være at 

en ønsker å bekrefte selvbildet sitt. Slik jeg forstår Shireen kan språkproblemer gi dårlig 

selvtillit, som henger sammen med at hun sliter med å bekrefte selvbildet sitt. Når hun blir 

kjent med flyktningguiden endrer derimot dette seg. Hun begynner å tørre og gjøre feil, til 

tross for at hun er klar over disse. Det hun ikke kan kontrollere i inntrykksstyringen er dermed 

ikke et problem som det tidligere var, for det er en ny rolle hun spiller. Da hun slutter å knytte 

mangel på norskferdigheter til selvbilde blir det altså lettere for henne å snakke norsk. 
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Flyktningguiden kan altså være viktig for noen av flyktningene i tilknytning til å endre deres 

fokus på hva de ønsker å få til i inntrykksstyringen. Det å handle i tråd med hvilken type 

person de ønsker å framstå som er ikke lenger knyttet til å kunne snakke korrekt norsk. 

Selvbildet vil altså ikke påvirkes av deres språkferdigheter, og dermed skades heller ikke dette 

selv om det fremdeles skulle være språklige utfordringer: 

«Når du snakker - ja, som flyktning når jeg må si noe, som flyktning, er norskkurs et godt 

tilbud. Man lærer ting, men selv om du lærer mye på skolen. Mye grammatikk, eller noen 

snakker med læreren eller noe. Men når du kommer ut er det litt annerledes. Å begynne å 

snakke med mennesker som snakker god norsk, eller norske mennesker eller andre som 

snakker god norsk, er du redd for å ytre deg eller noe sånn. Så på den måten, fikk jeg god 

mulighet til å øve eller praktisere det jeg har lært. Så det synes jeg var den beste tingen, 

og det som… Det som jeg tenker er at han har hjulpet meg. Han var veldig rolig og 

interessert i å høre meg. Selv om det var noen feil, forklarte han meg det på en god måte. 

Det var ikke noen undertrykking eller noe sånn. De tingene. Han motiverte meg til å øve 

eller snakke, selv om jeg visste at jeg gjorde – fortsatt gjør jeg mange feil når jeg 

snakker». Yonas 

Her peker Yonas først på redselen som er forårsaket av at han opplever å gjøre feil, men 

denne kommer han etter hvert over, som følge av å tilbringe tid med flyktningguiden. Den 

nye rollen flyktningen tar på seg omhandler dermed ikke at de må kunne snakke norsk uten 

noen form for etnisk markør for å anse seg selv som kompetente i norsk, eller det å faktisk 

være norske. Gjennom sin opptreden overfor flyktningguiden, hvor de forstår at det som 

opprinnelig var deres mislykkede atferd ikke har negative konsekvenser for situasjonen, 

forstår de også at de kan spille denne rollen i andre situasjoner og med andre nordmenn. De 

kan likevel fremdeles ha et syn på seg selv som kompetente i norsk eller som nordmenn.   

7.3 Språket i sentrum 

Enten det dreier seg om en faktisk forbedring av språkferdigheter eller en endring av 

selvbildet i tilknytning til språkferdigheter, er det viktigste interaksjonen med flyktningguiden 

bidrar til en endring av synet på det å snakke norsk. For flyktninger som for eksempel Amira, 

som hevdet hun ville være klar for å være sosial med flere nordmenn straks hun anså seg selv 

som perfekt i norsk, vil det muligens være slik at kun en forbedring av språkferdigheter vil 

medføre en endring av selvbilde. I noen tilfeller nevnte flyktningen kun hjelpen med å 

forbedre språkferdigheter. I andre tilfeller inntraff derimot begge deler for flyktningene. Det 

var derimot ingen som kun opplevde at de endret selvbildet i tilknytning til språkferdigheter. 

Med tanke på at det er språk som hovedsakelig er fokus i interaksjonen, enten det er gjennom 

praktisering eller læring, er det muligens ikke så overraskende at det foregår en endring her. 
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Det er imidlertid interessant at det viser seg at språklig endring ikke kun handler om 

ferdigheter, men også synet på disse. 
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8 Opplevd betydning av Flyktningguiden  

Jeg har nå gjennomgått relasjonen til flyktningguiden, hvilke ressurser flyktningene får 

tilgang på gjennom denne kontakten og hvordan flyktningene beskriver den endringen de 

opplever. Dette bringer meg over på hovedproblemstillingen. Spørsmålet jeg ønsker å besvare 

nå er hvilken betydning dette har for flyktningene, rettere sagt, hva er betydningen av 

Flyktningguiden? Jeg vil i tillegg ta stilling til på hvilken måte denne betydningen gjør 

Flyktningguiden til et integreringstiltak. Jeg vil innledningsvis fremheve nyansene i hvordan 

flyktningene vektlegger betydningen av tiltaket Flyktningguiden. Til tross for at alle stort sett 

har positive erfaringer knyttet til året de tilbragte sammen med flyktningguiden, er det ulikt 

hvor viktig det har vært. På den ene siden er det en skildring av noe som var verdifullt, men 

ikke avgjørende for å finne seg til rette i Norge: «(…) for meg var det ikke veldig vanskelig at 

jeg kommer og klarer meg selv, ikke sant. Men med han var det ekstraservice, du kan si 

ekstraservice, men hvis han ikke hadde vært sammen med meg, ikke sant, det var ikke farlig 

for meg. Men med han, det var ekstraservice» (Abir). Andre skildringer fremhever derimot 

flyktningguiden som en sentral person når det kommer til det å finne seg til rette i Norge: 

«(…) you know, he gives me the strategy. Because, just if you come to Norway, you have to 

think as Norwegian. So don’t think as if you are from Africa» (Johnathon). Med disse 

nyansene som et bakteppe, vil jeg nå gå videre til en diskusjon av den mer generelle 

betydningen av Flyktningguiden.  

8.1 Flyktningguiden – betydningsfullt på flere måter 

Flyktningguiden har ikke en enkeltbetydning. Som tidligere gjennomgått har det en betydning 

på flere områder. Jeg velger derfor å gjennomgå disse med utgangspunkt i konseptutvikling. 

Jeg velger å benytte begreper for å forklare denne betydningen. Dette er en av flere måter å 

utvikle konsepter på på ifølge Tjora (2017, s. 261). Dermed kommer jeg over på et av de siste 

trinnene i SDI- metoden, som er å utvikle konsepter. Her vil jeg, i tråd med hensikten med 

konseptutvikling, gå bort fra kategoriene og heller etablere en mer teoretisk inspirert og 

generell forståelse av fenomenet som er studert. Utgangspunktet vil være de teoriene og 

perspektivene jeg har brukt tidligere (Tjora 2017, s. 211, 216). Ifølge Tjora (2017, s. 223-224) 

vil konseptutvikling være en abduktiv prosess, hvor abduksjonen oppstår i det en oppdager 

forhold som ikke passer til eksisterende teori, og en må finne ut av hvordan en på et mer 
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teoretisk grunnlag kan forstå observasjonene. Konseptene bør samtidig være abstrakte nok i 

tilknytning til tider, steder og mennesker.  I tilknytning til min analyse har jeg klart å 

analysere forhold i funnene ut fra allerede eksisterende teori, men jeg har stort sett ikke funnet 

teorier, eller perspektiver, som kan beskrive funnene i hvert kapittel på en helhetlig måte. Mitt 

mål med begrepene vil derfor dreie seg om å kunne oppsummere funnene med bakgrunn i 

eksisterende teori, og ikke knytte dette til ny teori. Jeg vil imidlertid forsøke å bruke begreper 

som kan være generelle og anvendbare utover denne oppgaven. Hvordan jeg mener de ulike 

begrepene har en større anvendelse, vil jeg forklare i sammenheng med utviklingen av hver av 

dem.  

En flertrådet relasjon 

Gjennom deltakelse i Flyktningguiden fikk flyktningene mulighet til å utvikle en relasjon med 

en nordmann, som ikke bare er tilknyttet den formelle flyktning-flyktningguide- relasjonen. 

Det var også noe utover dette, et vennskap. For flyktningene var dette knyttet til en positiv 

opplevelse av Flyktningguiden, men det å være venn med en nordmann kan også være 

betydningsfullt i seg selv: «Jeg sa til andre at jeg har norske venner» (Elen). Jeg mener det er 

fruktbart å benytte et allerede eksisterende begrep for å forklare denne relasjonen, og her 

sikter jeg til Schiefloe (2015) sitt begrep flertrådet relasjon. Først og fremst utgjorde 

grunnlaget for denne relasjonen egenskaper som kan knyttes til vennskap, som vil si tillit, 

personlig støtte og likhet. Samtidig var det også en mulighet for å bruke relasjonen til å oppnå 

en rekke mål, som i større grad hadde bakgrunn i det som utgjorde den formelle koplingen, 

nemlig guide-flyktning- relasjonen. Dette utgjør til sammen den flertrådede relasjonen. Dette 

begrepets anvendelse er som nevnt i tilknytning til relasjoner som består av mer enn en 

kopling.  

Amatørekspertise 

Hvorvidt noen virkelig er eksperter på det norske samfunnet kan diskuteres. Som en av 

kurslederne på opplæringen av nye flyktningguider hevdet, er en ikke ekspert kun fordi en er 

flyktningguide. Det er således ikke forventet at flyktningguiden skal være en som kan alt. Jeg 

mener imidlertid at slik flyktningene presenterte flyktningguiden, kan vedkommende betegnes 

som en form for ekspert innen ulike aspekter som dreier seg om Norge. Slik jeg ser det er det 

rett og slett i kraft av at de er født og oppvokst i landet. De ressursene som flyktningen fikk 
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tilgang på gjennom relasjonen til flyktningguiden, er for eksempel ikke i kraft av at guiden er 

norsklærer. Så enten det var mulighet til å praktisere språk, bli bedre kjent i Oslo, lære om 

samfunnet eller hjelp med å utvide nettverket, kommer assistansen gjennom helt vanlige 

mennesker. Flyktningguidene kjenner imidlertid godt til hvordan det er å leve i Norge: «Han 

forstår alt, han har bodd i Norge og er norsk, forstår alt» (Ibrahim). Jeg anser begrepet 

amatørekspertise som passende for å beskrive dette. Flyktningene får tilgang på 

amatørekspertise, enten det er gjennom å observere flyktningguiden eller gjennom hjelpen 

denne forsøker å gi. Denne hjelpen vil være helt individuell og tilpasset ut ifra 

flyktningguidens kunnskap og flyktningens behov. Det virker som amatørekspertisen er et 

supplement til introduksjonsprogrammet, og for eksempel programrådgivere hos NAV. I 

begge disse tilfelle betrakter jeg ressurstilgangen som mer standardisert og ekspertisen 

kommer fra mennesker som er mer sakkyndige. Begrepet amatørekspertise henspiller altså på 

at flyktningguidene egentlig ikke er profesjonelle innen det de bidrar med. Sammenlignet med 

flyktningens kunnskap i disse tilfellene, vil derimot flyktningguiden fungere som en ekspert. 

De har nemlig en ekspertise når det kommer til det å leve i Norge. Jeg mener dette begrepet 

kan anvendes til å forklare de tilfellene hvor mennesker kan innta en ekspertiserolle for andre 

mennesker som følge av at de faktisk har noe å lære bort. Dette betyr ikke nødvendigvis at de 

er profesjonelle, men sammenlignet med den andre personen er de det.   

Lavterskelendring 

På bakgrunn av å være en av få norske sosialiseringsagenter flyktningen omgås i Norge til å 

begynne med, har også flyktningguiden mulighet til å bidra til endring hos flyktningen 

gjennom interaksjon. Enten det dreier seg om sosial og kulturell kompetanse eller synet på 

egne språkferdigheter er endringen hverken veldig omfattende, formell eller målrettet. Innen 

flere områder tar i tillegg flyktningene selv stilling til hvordan og hvor mye de ønsker å 

tilpasse seg. Antall møter og lengde på disse møtene gir også flyktningguiden en mindre 

sentral posisjon som sosialiseringsagent enn hva de kunne hatt. Jeg velger derfor å kalle 

denne endringen hos flyktningen for lavterskelendring. Selv om det er lavterskelendring er 

også denne nyttig: 

«Hun var viktig for meg i mange forskjellige ting. Hun var viktig for språk, for eksempel 

å lære tingene jeg trenger. Jeg tror hun var veldig viktig. Flyktningguiden er veldig viktig 

for innvandrere som er nye i Norge. Nykommende i Norge ja. (…) Det er viktig for meg 

siden hun lærte meg om språk, ikke så mye språk, men hun hjalp meg. Hun rettet på meg, 

for eksempel i norsk- lekser». Hani 
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Lavterskelendring spiller altså både på hvordan endring ikke nødvendigvis er så omfattende, i 

tillegg til at den heller ikke er så målrettet og formell, i motsetning til 

introduksjonsprogrammet som søker å skape en endring på visse områder. Lavterskelendring 

mener jeg er et begrep som kan anvendes for å forklare de situasjonene hvor det ikke er noen 

bestemt form for endring som det skal jobbes mot, i motsetning til for eksempel hensikten 

med skolegang. Det blir i stedet opp til den endringen finner sted hos å bestemme seg for hva 

vedkommende ønsker å tilpasse seg til og lære. Skjer det en endring som er mindre tilsiktet 

vil ikke denne være omfattende. 

8.2 Flyktningguiden som et integreringstiltak 

Nå som betydningen av Flyktningguiden er oppsummert vil videre diskusjon dreie seg om på 

hvilken måte disse ulike utfallene av deltakelse i Flyktningguiden gjør det til et 

integreringstiltak. I teorikapitlet avklarte jeg hvordan jeg betraktet integrasjon, som er 

forbundet med å være i kontakt med storsamfunnets nettverk. Slike opplevelser som 

flyktningene har hatt er svært positive. Hvorvidt dette og andre opplevelser som følge av 

deltakelse i Flyktningguiden resulterer i mer kontakt med storsamfunnets nettverk er et annet 

spørsmål. 

8.2.1 Virkemidler for integrasjon gjennom Flyktningguiden 

Med tanke på flere av flyktningenes ønske om å bli kjent med flere nordmenn og delta i 

samfunnet mener jeg det ikke er noe som står tilbake for deres ønske om å bli integrert. Det 

første jeg vil ta opp er hvordan flyktningene forholdt seg til sin egen kulturelle identitet. Det 

var svært varierende hva flyktningene la i egen kulturelle bakgrunn, og for noen var 

betydningen av denne større enn for andre. Det som virker å være felles for flere er imidlertid 

hvordan de ønsker å ivareta sider av sin egen kulturelle identitet. Slik jeg ser det søker de 

færreste assimilasjon i møte med det norske samfunnet. Dette er med unntak av Fadil: «I’m in 

Norway, it’s more important to be as a Norwegian. When I am there it’s different, when I am 

here I don’t bring with me my culture, my… I’m living as a Norwegian you know». Fadils 

oppfatning av sin egen kulturelle bakgrunn er at den altså er irrelevant nå som han er i Norge. 

Han ønsker å søke interaksjon med nordmenn, samtidig som hans opprinnelige kulturelle 

identitet ikke er vesentlig lenger, og han velger altså assimilering som sin 

akkulturasjonsstrategi (Berry 2008, s. 321). 
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I de andre tilfellene var holdningen overfor egen kulturelle bakgrunn, som sagt, mer knyttet til 

et ønske om å ivareta en del aspekter: 

«Det som jeg sier til mine barn og sånn, man skal være stolt av sin bakgrunn, man skal 

ikke være - man skal være fleksibel også. Vi bor her, de har fått her. Og… Nei, man skal 

ikke være sånn «nei, jeg er iraner, og jeg fortsetter som de som – akkurat det samme, som 

vi som bor i Iran, og vi gjør ting». Nei, jeg er litt sånn fleksibel, og jeg… På en måte som 

– intrege - nei vent da, det sitter sånn helt stille... Ja, nei, men det er greit å… Intrege 

(Intervjuer: Integrere?) (…) Ja, med norsk kultur også, for vi er her. Vi må følge regler og 

lover, normer, egentlig. (…) det er sånn femti-femti, litt der og litt der og, mhm… Vi 

feirer både norske høytider og iranske høytider, fordi vi er iranere og vi bor her, og mine 

barn skal lære begge. De skal ikke føle seg sånn… Nei, sånn helt sånn fra nordmenn eller 

som litt». Shireen  

Shireen sitt utsagn viser nettopp den holdningen Berry (2008, s. 331) trekker fram i sitt 

integrasjonsbegrep. Det krever en viss tilpasning til verdiene i det større samfunnet fra den 

ikke-dominante gruppen. Shireen søker å tilpasse seg vesentlige verdier i det norske 

samfunnet som lover og normer, men samtidig ser hun en verdi i å kunne bidra til at barna og 

hun selv ivaretar aspekter ved deres iranske kulturelle identitet. I møte med flyktningguiden 

opplever også flyktningene at dette er en akseptert holdning, i tillegg til at flyktningguiden 

viser interesse for deres kulturelle identitet. Dersom målet for integrering kun består i 

koplingen mellom flyktningen og flyktningguiden, mener jeg det alene kan betraktes som et 

integreringstiltak. Flyktningen ivaretar en viss grad av kulturell integritet på samme tid som 

de er i kontakt med storsamfunnets nettverk.  

Om diskusjonen går utover relasjonen mellom flyktningguiden og flykningen, som også er 

hensikten i denne vurderingen, blir diskusjonen mer nyansert. Det viktigste Flyktningguiden 

kan bidra med angående integrering vil det være språk. Det er det også ifølge koordinatorene 

hos Oslo Røde Kors: «Det er jo integreringstiltak, fordi vårt hovedmål er å praktisere 

språket. Språket er jo nøkkelen til integrering. Det å få seg utvidet nettverk, og bli kjent med 

en person som kjenner kulturen, normen, og som klarer å hjelpe deg med språket, og klarer å 

forklare ting». Jeg påpekte rollen til språk i forbindelse med det å kunne delta i samfunnet, og 

koordinatorene har også rett i at de er med på å bidra til praktisering av språk. Det kunne til 

og med medføre en endring angående språk enten det dreier seg om selvbilde eller faktiske 

ferdigheter: «Hun gir meg nøkkelen til dette landet, tror jeg, og det er språk. Og jeg tror hvis 

du har nøkkelen kan du åpne alle dører. Hun ga meg den, ikke sant. Og så på grunn av 

henne… Er jeg litt sterkere nå, kanskje» (Amira). Flere av flyktningene trakk, som nevnt, 

fram språk som det viktigste verktøyet for muligheten til å være sosial med andre nordmenn. 

Muligheten til å kunne praktisere og utvikle språket sammen med flyktningguiden er derfor 
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svært vesentlig for at flyktningen skal kunne komme i kontakt med nordmenn. I tillegg har jeg 

også påpekt at for noen har flyktningguiden bidratt innenfor andre aspekter som angår den 

sosiale og kulturelle kompetansen som flyktningen har glede av. Dette gjaldt for eksempel 

Johnathon som hadde begynt å oppsøke barer alene for å komme i kontakt med nordmenn, 

som følge av tips fra flyktningguiden.   

Shireen er muligens det beste eksempelet på hva flyktningguidens bidrag faktisk resulterte i. 

Som følge av hjelpen hun fikk av flyktningguiden, både i forbindelse med å tørre og snakke 

norsk, samt tips til hvordan hun skulle ta kontakt med eller bli kjent med nordmenn, hadde 

hun blitt kjent med flere kunder gjennom sin tidligere jobb. Hun anså nå alle disse som sine 

venner. Den kompetansen flyktningguiden har muligheten til å overføre til flyktningen er 

altså spesielt viktig med tanke på språkets posisjon i muligheten til å delta i samfunnet 

(Einarsen 2013, s. 51).  

Samtidig kan også en økt innsikt i kulturell og sosial kompetanse i det norske samfunnet 

generelt være nyttig angående å kunne være i kontakt med storsamfunnets nettverk. Verdien 

av å ha en flyktningguide til dette nevner blant annet Bihin: «Norsk kultur eller norsk språk, 

det er ikke så vanskelig, hvis du integrerer deg med norsk folk. Det er ikke så vanskelig». Her 

bekrefter hun nytten av å ha en flyktningguide i tilknytning til å lære norsk språk og kultur. 

Hun tar også opp et annet interessant aspekt. Om det faktisk er slik at Bihin, i likhet med meg, 

knytter integrering til å være i kontakt med storsamfunnets nettverk, ved å bruke ord som 

integrere med norsk folk, fikk jeg aldri et helt tydelig svar på. Det kan imidlertid tyde på at 

hun nettopp forbinder integrering med kontakt med norske mennesker. Kontakten med 

flyktningguiden er som allerede nevnt dermed vesentlig for flere av flyktningene. Dersom det 

fremdeles er slik at flertallet av flyktninger i liten grad har norske venner (Berg og Valenta 

2008, s. 14-15) er flyktningguiden absolutt en verdifull kontakt. Også det at noen av 

flyktningene introduseres for flyktningguidens nettverk taler for at deltakelse i 

Flyktningguiden kan bidra til integrering. I utgangspunktet bidrar dermed deltakelse i 

Flyktningguiden til at flyktningene lettere kan være i interaksjon med nordmenn, eller andre 

som regnes som en del av storsamfunnets nettverk. Om dette er resultatet vil jeg argumentere 

for, med Berry (2008) som utgangspunkt, at Flyktningguiden er et integreringstiltak.   
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8.2.2 Utfordringer 

Integrering er imidlertid ikke bare en prosess som hviler på flyktningens vilje, men også 

hvordan de imøtekommes av den dominante gruppen i samfunnet (Berry 2008, s. 331). Til 

tross for at flyktningen eventuelt både skulle besitte nødvendig språkferdighet, samt ha endret 

sin kulturelle og sosiale kompetanse, vil ikke dette automatisk medføre at de er i stand til å 

komme i kontakt med flere mennesker fra storsamfunnets nettverk. Berg og Lauritzen (2008, 

s. 188-189) påpeker nettopp at ingen av disse aspektene nødvendigvis er nok dersom de ikke 

treffer på mennesker som er interessert i å bli kjent med dem. Selv om det ikke skulle mangle 

på flyktningenes kompetanse, motivasjon eller vilje til å omgås særlig nordmenn vil altså ikke 

resultatet være at alle opplever at de har mulighet til å være i kontakt med storsamfunnets 

nettverk. En oppfatning av at det ikke er så lett å komme i kontakt med nordmenn, til tross for 

at de er hyggelige, ble nevnt av flere av flyktningene: «Litt vanskelig for utlendinger, fordi 

nordmenn snakker ikke med meg i veien, det er vanskelig» (Ibrahim).  

Til tross for at noen av flyktningene oppnår kontakt med andre nordmenn gjennom 

flyktningguiden, mener jeg dette heller ikke nødvendigvis vil være tilstrekkelig i forbindelse 

med integrering. Det er relasjoner gjennom flyktningguiden, og ikke uavhengig av relasjonen 

til guiden. Opphører kontakten med flyktningguiden opphører dermed også trolig kontakten 

med vedkommendes relasjoner. Dersom flyktningguiden og vedkommende sitt nettverk er de 

eneste flyktningene er i kontakt med reduserer dette dermed muligheten for å være i kontakt 

med storsamfunnets nettverk. Således vil også mulighetene for integrering svekkes. Angående 

relasjonen til flyktningguiden er også problemet at det som sagt i flere tilfeller er slik at 

kontakten opphører etter et år.  

Slik jeg ser det er det en del aspekter som gjør det enda vanskeligere å svare på hvorvidt 

deltakelse i Flyktningguiden kan føre til integrering. Det dreier seg for det første om at noen 

av flyktningene jeg har intervjuet muligens var på et tidlig stadium i det å etablere seg i 

Norge. De har muligens andre prioriteringer som i større grad opptar oppmerksomheten deres 

enn det å søke kontakt med storsamfunnets nettverk. Det blir følgelig en utfordring å kunne si 

hvorvidt noe av det flyktningguidene bidrar med kommer til nytte i flyktningens senere forsøk 

på integrering. For det andre er flere av flyktningene jeg intervjuet i jobb eller arbeidspraksis. 

Dette er i utgangspunktet steder hvor det er mulig å være i kontakt med andre grupper, også 

nordmenn (Næsheim 2016, s. 43; NOU 2017:2, s. 20; Statistisk sentralbyrå 2017, s. 96). 

Imidlertid var det kun Shireen som var tydelig på å gi flyktningguiden anerkjennelse for at 
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hun hadde lykkes med å klare å danne relasjoner med andre nordmenn. Ingen andre trakk 

fram dette. Basert på Shireen mener jeg hjelpen fra flyktningguiden potensielt kan være 

medvirkende i å bidra til at flyktningene kan komme i kontakt med mennesker på 

arbeidsplassen sin. Dette forblir imidlertid uavklart ettersom jeg mangler 

bekreftelse/avkreftelse på dette. Til slutt er det viktig å nevne at Flyktningguiden er et tiltak 

som utfylles av introduksjonsprogrammet, som også forsyner flyktningene med viktig sosial 

og kulturell kompetanse. Det blir dermed ikke nødvendigvis utelukkende Flyktningguidens 

hensikter som medfører integrering.  

8.2.3 Et tiltak for integrering, men ikke nødvendigvis resultatet  

Slik jeg ser det er det i utgangspunktet flere måter Flyktningguiden kan være et tiltak for 

integrering basert på de to dimensjonene ved Berrys (2008, s. 332) akkulturasjonsstrategi. 

Tiltaket bidrar til muligheten for å ivareta flyktningenes egen kulturelle identitet, samtidig 

som Flyktningguiden forsøker å muliggjøre det å søke kontakt med storsamfunnets nettverk 

gjennom nettverksbygging og hjelp med endring av kulturell og sosial kompetanse. Resultatet 

kan ideelt sett være at flyktningene blir integrert innenfor den sosiale arenaen. Realiteten kan 

imidlertid være noe mer komplisert, som jeg har diskutert. Selv om integrasjonsforståelsen i 

henhold til Flyktningguiden dreier seg om toveisintegrasjon, og det i utgangspunktet krever 

mindre av flyktningene i forbindelse med tilpasning, finnes det likevel utfordringer med 

integrasjon på den sosiale arenaen. Det ville det muligens ikke vært angående integrasjon 

gjennom sysselsetting. Mens flyktningene får hjelp i introduksjonsprogrammet til å komme 

seg i arbeid, er det begrenset hvordan flyktningguiden kan hjelpe flyktningen inn på den 

sosiale arenaen.  

Jeg mener den mest korrekte betegnelsen av Flyktningguiden er at det er et tiltak som kan 

være medvirkende til integrering på den sosiale arenaen, i sammenheng med offentlige tiltak 

som introduksjonsprogrammet. Resultatet er, som diskutert, ikke nødvendigvis dette. Det er 

med andre ord et tiltak som er med på å styrke mulighetene for at innvandrere kan oppnå 

suksess med valget av integrering som akkultureringsstrategi. Dersom resultatet er integrering 

mener jeg det i større grad er som følge av hjelpen flyktningen fikk med å opparbeide seg 

sosial og kulturell kompetanse, framfor hjelpen med å bygge nettverk, og opprettholdelse av 

kontakten med flyktningguiden.  
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8.3 Mulighetene for styrket tilhørighet  

Jeg var innledningsvis i dette kapitlet inne på kontrastene i svarene angående opplevelsen av 

betydningen av det å ha hatt en flyktningguide. Begge utsagnene viste tilfredshet med tiltaket.  

Uavhengig av hvorvidt resultatet er integrasjon virker det generelt som alle flyktningene har 

hatt stor glede av å delta. Flere hadde også anbefalt det til andre. Årsaken til denne 

tilfredsheten mener jeg muligens er at de har fått styrket tilhørighet til det norske samfunnet. 

Det er vanlig å tenke på tilhørighet som et uttrykk for å høre hjemme, ha emosjonelle og mer 

praktiske bånd til et sted - slik som venner, familie, eiendom, jobb og lokal kunnskap 

(Statistisk sentralbyrå 2017, s. 185). Jeg viste til Johnathon og Abir til å begynne med, og selv 

om deres oppfatninger av Flyktningguiden var kontrastfylte har begge også utsagn som 

nettopp fremmer denne opplevelsen av tilhørighet, basert på ulike erfaringer. Johnathon sitt 

utsagn mener jeg kan tolkes som at tilhørighet er knyttet til språk: «Når jeg begynte å snakke 

og høre begynte jeg å trives med å bo i Norge. For to år, tre år hatet jeg Norge. Men da jeg 

begynte å høre, da kommer kommunikasjon. På grunn av en ting, på grunn av språk, hehe». 

Utsagnet til Abir handler derimot om en opplevelse av tilhørighet knyttet til muligheten til å 

delta i feiringer:  

«Før var jeg ikke kjent med 17. mai, og de tingene, eller jul, hvor mange dager, og 

julaften og sånn, ikke sant. Når jeg hadde han, og opplevde de tingene sammen med han 

for eksempel å feire jul sammen, å feire nyttår sammen, å feire 17. mai sammen, det var 

koselig. At jeg får høre fra han hvorfor de feirer 17. mai, hvorfor de feirer julaften og 

sånn. Hva de spiser, og hva de ikke spiser. Og du har noen du kjenner, og spiser sammen, 

ikke sant. Du sitter ikke alene, og skjønner ikke hva som skjer ute, ikke sant. Det er det 

som er viktig».  

Her var det ikke utelukkende en forståelse av hva som foregår på ulike høytidsdager, men 

også mulighet til å være med å feire. Dette er bare eksempler på utsagn som kan knyttes til 

tilhørighet. Uavhengig av hvor vesentlig deltakelse i Flyktningguiden var for de ulike 

flyktningene kan det uansett styrke opplevelsen av tilhørighet. 

Etter min oppfatning er begrepene amatørekspertise, lavterskelendring og flertrådet relasjon 

hensiktsmessige for å forklare hva som skaper en opplevelse av tilhørighet for flyktningene i 

denne studien. Flyktningene har utviklet en nær relasjon til en nordmann. De har fått hjelp 

med forhold ved det norske samfunnet de ikke forstår seg på, og de har endret seg i en retning 

som gjør at de har posisjonert seg annerledes i det norske samfunnet enn før de fikk en 

flyktningguide. Selv om kontakten med flyktningguiden skulle svinne hen etter den formelle 

koplingen er avsluttet har de altså fått en større tilhørighet til Norge enn tidligere. I tillegg 
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sitter de igjen med mye nyttige erfaringer. Etter min oppfatning har det ikke noe å si hvorvidt 

flyktningene ser for seg å reise tilbake til hjemlandet sitt om det skulle være mulige. Følelsen 

av tilhørighet til det norske samfunnet har de likvel. Til tross for at følelsen av tilhørighet er et 

subjektivt mål kan det også være et viktig aspekt ved det å være integrert i det norske 

samfunnet (IMDi 2015, s. 38; Statistisk Sentralbyrå 2017, s. 185). Slik jeg leser flyktningenes 

opplevelser med flyktningguiden kan det derfor argumenteres for at deres følelse av 

tilhørighet også kan innebære en form for integrasjon. Til tross for at mitt mål på integrering 

også er vesentlig, og tar utgangspunkt i et sosialt aspekt, mener jeg dette funnet om tilhørighet 

indikerer at Flyktningguiden i det minste kan resultere i integrasjon innenfor denne 

dimensjonen.  

Hensikten med Flyktningguiden resulterer altså ikke nødvendigvis i integrering i form av at 

flyktningen er i kontakt med storsamfunnets nettverk. Det resulterer derimot i en økt følelse 

av tilhørighet til det norske samfunnet, som også kan være viktig for mennesker som kommer 

til Norge. Dette kan derfor betraktes som en ekstra dimensjon ved integrering. Også en av 

koordinatorene hos Oslo Røde Kors påpekte muligheten for at Flyktningguiden kunne 

resultere i tilhørighet: «Jeg vet ikke om du blir integrert ved å bli invitert inn i huset til noen, 

men jeg tenker at det gir en følelse av – det kan gi en følelse av tilhørighet og trygghet 

kanskje».  
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9 Sammenfatning og konklusjon 

Denne oppgaven tok sikte på å besvare spørsmålet om hvilken betydning flyktninger opplever 

at Flyktningguiden har hatt for dem, og på hvilken måte Flyktningguiden kan regnes som et 

integreringstiltak. Jeg hadde følgende problemstilling: 

- Hva er betydningen av Flyktningguiden for flyktningene som har deltatt? 

Dette hovedspørsmålet forsøkte jeg å besvare gjennom de tre andre analysekapitlene som tok 

for seg følgende underproblemstillinger: 

- Hva er grunnlaget for den sosiale relasjonen mellom flyktningen og flyktningguiden? 

- Hvilke ressurser gjøres tilgjengelig gjennom relasjonen til flyktningguiden? 

- Hvordan endrer flyktningen seg gjennom interaksjon med flyktningguiden? 

9.1 Oppgavens funn 

Det mest overraskende funnet i denne oppgaven var muligens i forbindelse med analysen av 

grunnlaget for relasjonen mellom flyktningen og flyktningguiden. Jeg mener det er svært 

positivt at relasjonen inneholder såpass mange kvaliteter som kjennetegner vennskap, i tillegg 

til at flyktningene og flyktningguidene også omtaler relasjonen som dette. Å oppnå en 

likeverdig relasjon var noe Oslo Røde Kors ønsket, og opplevelsen av et vennskap kan vel 

sies å være et tegn på dette. Det interessante ved dette er at det er snakk om en relasjon som 

springer ut av en svært formell ramme, med visse betingelser for hvordan det er ventet at 

relasjonen skal være, med tanke på antall møter, hensikter og lengde på relasjonen. De 

kvalitetene som la grunnlaget for en vennskapelig relasjon var tillit, likheter og personlig 

støtte.  

Utfordringen med denne personlige støtten var imidlertid at det virket som flyktningen i større 

grad opplevde dette enn flyktningguiden. Dette kunne potensielt ha skapt en asymmetrisk 

relasjon, hvor flyktningguiden kunne etablert seg overlegen overfor flyktningen. Grunnen til 

at dette ikke skjedde var som følge av at koplingen representerte en flertrådet relasjon. 

Samtidig som den personlige støtten nettopp var det som forsterket opplevelsen av et 

vennskap, var dette også det som kunne tilskrives rollen til flyktningguiden. Vennskapet ble 

dermed ikke nødvendigvis noe som ble basert på instrumentalitet. Dette var en kvalitet som 
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førte til vennskap og var en del av vennskapet, samtidig som det var uavhengig av 

vennskapet. Selv om det var få utfordringer knyttet til relasjonen var det imidlertid flere 

tilfeller hvor kontakten med flyktningguiden ble mye mindre, samt mindre ansikt-til-ansikt, 

etter at den formelle koplingen var avsluttet. Med tanke på at relasjonen opplevdes som et 

vennskap for flyktningene, er denne plutselige endringen til mindre kontakt overraskende. 

Når det gjelder hvilke ressurser flyktningene fikk tilgang på gjennom flyktningguiden var 

også funnene stort sett positive. Det åpner seg en del muligheter, som i visse tilfeller fungerer 

som et tilskudd til introduksjonsprogrammet, med tanke på anledningen til å praktisere norsk 

og få en mer individuelt tilpasset læring i det flyktningen er interessert i. I visse tilfeller 

fungerer ikke flyktningguiden kun som et supplement til introduksjonsprogrammet, men også 

til veilederen i NAV. Det som er interessant er hvordan noe av det flyktningen oppnådde også 

kunne være utenfor flyktningguidens intensjoner, hvor flyktningen fikk mer kunnskap 

gjennom å observere flyktningguiden.  

Verdien i relasjonen til flyktningguiden er ikke kun knyttet til en opplevelse av vennskap, 

men den representerer også en av få norske relasjoner i nettverket til flyktningen. Guidene blir 

følgelig en av få mennesker der flyktningen kan oppnå tilgang på ressurser for å praktisere og 

forbedre norsk, lære om det norske samfunnet og bli kjent i Oslo. Det er Flyktningguidens 

brobyggerfunksjon som er vesentlig i den sammenheng. Jeg oppsummerte den tilgangen på 

ressurser flyktningen får gjennom flyktningguiden som amatørekspertise. Dette begrepet 

mener jeg er treffende ettersom det nettopp er mennesker som i realiteten ikke er eksperter, 

men framstår som det som følge av sin posisjon som en av få nordmenn i nettverket til 

flyktningen. Når det gjelder nettverk er imidlertid dette et område hvor det virket som 

deltakelse i Flyktningguiden i mindre grad hadde resultert i noe faktisk utvidelse av nettverket 

utover relasjonen til flyktningguiden. Det viktigste flyktningguiden kan bistå med på dette 

feltet er å gjøre flyktningen i stand til å bygge nettverk med nordmenn på egenhånd. Flere av 

flyktningene ønsket nemlig å bygge nettverk uten assistanse fra flyktningguiden, eller de var 

rett og slett ikke klare for det på nåværende tidspunkt. I så fall kan heller tips og triks være det 

nyttigste bidraget. Dersom det skal være noe mer direkte hjelp med nettverksbygging, er det 

helt klart det å involvere familie i koplingen som er mest gunstig. Det å trekke inn venner kan 

derimot være vanskeligere ettersom dette tilsynelatende var noen som det bare ble et møte ut 

av, og ikke noe mer.     
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Når det gjelder endring gjennom interaksjon er det særlig interessant det som omhandler 

endring av selvbilde angående å tørre snakke norsk, som noen av flyktningene opplevde. 

Dette viser at utbytte av språkpraksis ikke nødvendigvis utelukkende behøver å være knyttet 

til faktisk økte språkferdigheter. Det kan også handle om et bedre selvbilde angående dette. 

Slik jeg ser det vil begge deler kunne medføre at flyktningene i større grad blir i stand til å 

samhandle med andre ved å snakke norsk. Denne endringen av selvbilde gjaldt som sagt kun 

for et fåtall, mens økte språkferdigheter var noe de fleste opplevde i ulik grad. I tillegg lærte 

også noen mer om hvordan de kunne opptre når de samhandlet med nordmenn. Det foregikk 

altså en endring av sosial og kulturell kompetanse, i tillegg til selvbilde for et fåtall. Begge 

disse formene for endring var imidlertid ikke så omfattende og heller ikke så målrettede, og 

jeg valgte derfor å kalle denne formen for endringen for lavterskelendring. Flyktningguiden 

får likevel en sentral rolle i å påvirke endring hos flere av flyktningene, som følge av at de er 

en av få norske personer flyktningen omgås, enten dette er en prosess de blir aktivt involvert i 

eller noe som mer skjer uten at det er merkbart i interaksjonen mellom flyktningen og 

flyktningguiden. 

Den helhetlige betydningen av disse opplevelsene knyttet til deltakelse i Flyktningguiden 

mener jeg kan tyde på en større tilhørighet til det norske samfunnet for flere av flyktningene. 

Jeg argumenterte for at dette kunne betraktes som en ekstra integreringsdimensjon. 

Flyktningene forstår språket bedre, de har fått større kunnskap om blant annet norske 

tradisjoner og blitt godt kjent med nordmenn. Det blir etter min mening derimot vanskeligere 

å besvare på hvilke måter Flyktningguiden er et integrerende tiltak, med utgangspunkt i det 

opprinnelige målet på integrasjon. Flyktningene får en rekke erfaringer som muligens i større 

grad gjør de i stand til å være i kontakt med storsamfunnets nettverk. Det er imidlertid flere 

faktorer som spiller inn på hvorvidt dette er realiserbart på den sosiale arenaen. Til tross for at 

Flyktningguiden er et tiltak som kan bidra til integrering vil ikke dette nødvendigvis være 

resultatet. Uavhengig av hva resultatet av tiltaket er i forbindelse med denne formen for 

integrasjon er deltakerne uansett svært tilfredse. Det å etablere en kontakt mellom flyktninger 

og nordmenn gjennom Flyktningguiden, byr på muligheter noen av flyktningene ikke kunne 

forestilt seg i utgangspunktet. Uavhengig av hvor mye dette har å si for integrasjon på den 

sosiale arenaen sitter flyktningene igjen en del erfaringer rikere. 
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9.2 Eventuelle forbedringer 

Det var få oppfatninger av hva som kunne forbedres med Flyktningguiden, som var knyttet til 

de problemstillingene jeg hadde. Generelt var det også få forslag til forbedringer innen andre 

områder. Noen skulle ønske at den formelle koplingen kunne vare over to år ettersom det var 

nye utfordringer de møtte på etter hvert som de kom mer inn i samfunnet. De 

flyktningguidene jeg intervjuet var imidlertid ikke så veldig interessert i å skulle forplikte seg 

til en relasjon over flere år på denne måten. De kunne tenke seg å opprettholde kontakten med 

flyktningen de nå var guide for, som følge av god kjemi, men de var ikke interessert i å skulle 

forplikte seg til noe sånt. Jeg mener derfor kanskje det mest betydningsfulle Oslo Røde Kors 

kan jobbe med er at koplingen skal fortsette å ha regelmessig kontakt, også etter den formelle 

koplingen opphører. Det må naturligvis ikke være påtvunget, men oppmuntres til dette når 

den formelle koplingen opphører. Det virket som flere av de jeg intervjuet ikke hadde noen 

tydelig avklaring med den andre i koplingen rundt hvordan relasjonen skulle videreføres etter 

at den formelle koplingen opphørte. Runar etterlyste for eksempel oppfølging fra gruppeleder 

rundt dette. Med tanke på at flyktningene og flyktningguidene jeg intervjuet hadde svært 

positive opplevelser i tilknytning til relasjonen, er det synd om kontakten opphører kun fordi 

rammene for relasjonen forsvinner.  

9.3 Begrensninger 

Det å gjennomføre studien ved bruk av intervjuer med tidligere deltakere, og analysere ut ifra 

SDI- metoden, har vært nyttig ettersom det har gitt meg en innsikt i temaer jeg ikke 

nødvendigvis hadde forestilt meg skulle være like fremtredende til å begynne med. Fordelen 

med intervju er at jeg også har hatt muligheten til å ta opp ulike aspekter ved hele opplevelsen 

med det å ha en flyktningguide. Dette kunne vært vanskeligere å fange opp med et 

standardisert vurderingsskjema. Jeg mener likevel denne studien har sine begrensninger, og 

det er først og fremst knyttet til datagrunnlaget. Datagrunnlaget gir nemlig begrenset mulighet 

til å anslå hvor stor endring, og hvilke resultater som har forekommet, som følge av deltakelse 

i Flyktningguiden. Her tenker jeg særlig i tilknytning til språk og samfunnsforståelse. Jeg har 

flyktningenes oppfatninger av dette, og selv om jeg anser disse som betydningsfulle, har jeg 

ikke noe mål på hvor stor endring som har forekommet. Jeg har heller ikke noe grunnlag for å 

uttale meg om hvilken betydning deltakelse i Flyktningguiden har sammenlignet med det å 

ikke delta. Nå vet jeg at Oslo Røde Kors også jobber med å gjennomføre en effektstudie av 
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dette tiltaket, hvor de skal sammenligne flyktninger som deltar med dem som ikke deltar ved 

å se på endringen som forekommer over et år ut ifra visse parametere. Slik jeg ser det er dette 

den mest fornuftige veien å ta videre med forskningen på dette tiltaket, og noe som kan styrke 

tiltakets legitimitet som et betydningsfullt frivillig tiltak for å hjelpe flyktninger inn i 

samfunnet.  

9.4 Interesse for videre forskning  

Jeg har allerede nevnt Ravneberg (2017) og Ødegård m.fl. (2014) sin forskning på 

humanitære organisasjoner sin rolle i integrering, så det å behandle slike frivillige tiltak i et 

større perspektiv har allerede blitt gjort. I likhet med denne forskningen har også oppgaven 

min fokusert på betydningen for flyktningene, hvor jeg både har sett på hensikter med 

Flyktningguiden, og temaer som viste seg interessante. De intervjuene jeg gjorde med 

flyktningguidene, samt deltakelse på opplæringen av nye flyktningguider, vekket samtidig en 

annen interesse. Hvem er disse menneskene som velger å bidra som frivillige i tiltak som 

retter seg mot innvandrere? Intervjuene med de flyktningguidene jeg gjennomførte tok blant 

annet opp motivasjon for å bli flyktningguide, og det hadde vært interessant å ha gått mer i 

dybden på hvilke tanker som ligger bak denne motivasjonen. Jeg synes det ville vært givende 

å finne ut hvorvidt dette er en mangfoldig gruppe mennesker, eller om de er ganske homogene 

verdimessig. Årsaken til at dette kunne vært verdifullt handler om at det kan gi innsikt i hvem 

som rekrutteres, men også hvilke personer innvandrere som kommer til Norge møter på. Å 

søke et mangfold av frivillige bør være et ideal, for å kunne gjenspeile mangfoldet i det 

norske samfunnet som helhet. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 

Intervjuguide – flyktningguider: 

Introduksjon: 

Hvor gammel er du? 

Hva gjør du til vanlig? 

Hva liker du å gjøre på fritiden? 

 

Motivasjon og forventninger: 

Hvorfor ble du flyktningguide? 

Har motivene for hvorfor du er flyktningguide endret seg etter at du startet som det? 

Hvilke hensikter tror du flyktninger har når de ønsker seg flyktningguide? 

 

Opplæring/kursing: 

Hvordan synes du opplæringen du fikk for å bli flyktningguide forberedte deg på å bli 

det?  

- Hva er det viktigste du fikk ut av opplæringen som flyktningguide? 

- Er det noe mer du skulle ønske at ble gjennomgått på kurset? 

- Ble formålene med Flyktningguiden vektlagt i opplæringen? 

- Ble du forberedt nok på hvordan hverdagen til en flyktning så ut, og hvilken 

asylprosess de har gjennomgått? 

Hvor bevisst er du på Flyktningguidens formål i samvær med flyktninger du guider? 

 

Oppfølging: 
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Hvordan opplever du at Røde Kors har fulgt deg opp i etterkant av at du startet som 

guide? 

- Hvordan betydning har det hatt for deg at Røde Kors har fulgt deg opp? 

- Har du noen gang måtte kontakte gruppeleder som følge av uenighet eller andre 

spørsmål i sammenheng med flyktningen du har guidet? 

Skulle du ønske det var flere kurs eller noen oppfølgingskurs underveis i løpet som 

flyktningguide? 

 

Aktiviteter og møter: 

Hvilke aktiviteter bruker dere å finne på?  

- Hvordan kommer dere fram til hvilke aktiviteter dere skal gjøre sammen? 

- Har du benyttet deg av noen av de tipsene om aktiviteter som gjennomgås på kurset? 

- Ønsker du at aktivitetene skal ha en hensikt ut ifra formålene til Flyktningguiden? 

Hvor ofte bruker dere å møtes? 

-  Skulle du ønske dere kunne ha truffet hverandre oftere? 

 

Relasjon: 

Hvordan opplevde du det første møtet med vedkommende du skulle være guide for?? 

Hvordan vil du beskrive relasjonen som utvikler seg mellom deg og koplingen din? 

- Hva er årsaken til at det blir en slik relasjon? 

- Hvordan type relasjon vil du si du har med de/den du er guide for? (Er dere opptatt av 

at dere har rollen som guide og flyktning? Eller søker du en likeverdig relasjon i så 

stor grad det lar seg gjøre?) 

- Mener du at det eksisterer noen grenser for hva du og koplingene dine kan snakke om? 

- Opplever du at du har mye til felles med de du har vært guide for?  

- Hvor viktig mener du tillit er i relasjonen til de du er guide for? 

- Har det vært noen spesielle utfordringer i relasjonen deres? 



94 

 

Hvordan tanker gjør du deg om det å holde kontakten med de du har vært guide for etter at 

koplingen formelt er avsluttet? 

  

Nettverksbygger: 

Opplever du at de/den du er guide for har kontakt med mange andre i Oslo utover deg?  

Virker det som at de du er guide for er ute etter å få seg en større omgangskrets i nærmiljøet 

sitt? 

Hvordan forsøker du å bidra til at de kan utvide omgangskretsen sin? 

- Deltar dere i sosiale sammenhenger med andre? 

- Hvordan bruker forsøkene på å utvide omgangskretsen til de/den du er guide for å gå? 

 

Oppnåelse av kunnskap om det norske samfunnet og språket: 

Hvordan interesse opplevde du at de/den du er guide for har vist når det kommer til å lære 

mer av det norske språket og om samfunnet og kulturen? 

Hvordan forsøker du å bidra til at de skal få en økt språk- og samfunnsforståelse? 

- Hvilke elementer er det dere snakker om? 

- Er det noe du synes er utfordrende med det å skulle bidra med at flyktningene skal få 

en økt språk- og samfunnsforståelse?  

- Hvordan endres språk- og samfunnsforståelsen til de du har guidet i løpet av samværet 

deres? 

- Bruker det å bli diskusjoner? 

Hvilke andre kilder til informasjon på dette området mener du flyktningene har? 

Bruker du å hjelpe til med mer praktiske gjøremål som har med å få innpass i det norske 

samfunnet? Søke jobber, kontakt med ulike etater og lignende? 

 

Kjennskap til ressursene i nærmiljøet: 
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Hvordan endres flyktningenes oversikt over Oslo og nærområdet sitt utover i relasjonen 

deres? 

Hvordan forsøker du å gjøre de/den du er guide for kjent i nærområdet sitt? 

- Hva virker det som de du guider er mest interessert i å finne ut av om det som gjelder 

nærområdet og Oslo? 

- Hvordan opplever du ansvaret med å skulle gjøre koplingen din kjent med nærområdet 

sitt? 

Forsøker du å hjelpe dem med å finne fram til viktig informasjon som gjelder det å etablere 

seg i Oslo?  

 

Kulturell bakgrunn og identitet sin posisjon i interaksjonen med flyktningen: 

Hva opplever du at du lærer av de/den du er guide for? 

- Hvordan opplever du at de/den du guider forholder seg til sin egen kulturelle bakgrunn 

når dere omgås? 

- Er du opptatt av å lære om flyktningen/e du guider sin kulturelle bakgrunn og 

identitet? 

 

 

Avsluttende: 

Hvilke behov opplever du at de/den du guider setter fremst? 

Hvor stor betydning mener du egentlig Flyktningguiden har for de flyktningene som deltar 

når det gjelder å bli introdusert for Oslo? 

Hvordan mener du Flyktningguiden kan være et viktig integreringstiltak? 

Hva mener du kan forbedres med Flyktningguiden? 
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Intervjuguide – flyktninger: 

Introduksjon: 

Hvor gammel er du? 

Hvor lenge har du bodd i Oslo? 

Sivilstatus? 

Deltok du i introduksjonsprogrammet, norskkurs eller noe helt annet da du hadde 

flyktningguide? 

Hva gjorde du før du dro, eller flyktet, fra hjemlandet ditt? 

Hva gjør du nå? 

Hvordan opplevde du tiden i Oslo før du fikk en flyktningguide? 

 

Motivasjon og forventinger: 

Hvordan fikk du høre om tilbudet Flyktningguiden? 

Hva ble sagt om dette tilbudet? 

- Ble det sagt noe om hva flyktningguiden skulle hjelpe til med? 

Hvorfor ville du ha en flyktningguide? 

- Hvordan forventninger hadde du til flyktningguiden din? 

 

Møter og aktiviteter: 

Hva pleide du og guiden din å gjøre sammen? 

- Hvorfor gjorde dere akkurat disse aktivitetene? 

- Er det noe andre ting du gjerne heller ville gjort? 

Hvor ofte møttes du og guiden din?  



   97 

 

- Skulle du ønske dere kunne ha truffet hverandre oftere? 

 

Relasjon: 

Hvordan var det første møtet med flyktningguiden din? 

Hvordan var relasjonen mellom dere? 

- Hva mener du er grunnen til at dere fikk det forholdet som dere gjorde? 

- Hvordan vil du beskrive rollene i relasjonen du hadde med guiden din? Var det guide-

flyktning eller mer som to venner, o.l.? 

- Hadde du og koplingen din noen grenser for hva dere kunne snakke om?  

- Hadde du tillit til guiden din? 

- Fikk du inntrykk av at guiden din hadde tillit til deg? 

- Hadde dere mye til felles? 

- Var det noe som var vanskelig mellom dere? 

Hva tenkte du om guiden din sin livssituasjon? 

Har du fremdeles kontakt med guiden din? 

 

Nettverksbygger: 

Hvem hadde du kontakt med i Oslo før du fikk deg en flyktningguide? 

Hva gjorde flyktningguiden din for at du skulle bli kjent med flere i Oslo? 

- Snakket du og flyktningguiden din noe særlig om at du skulle bli kjent med flere i 

Oslo? 

- Synes du flyktningguiden din kunne gjort mer for at du skulle bli kjent med flere i 

Oslo? 

- Ble du kjent med flere på grunn av guiden din? 

- I så fall, har du fremdeles kontakt med dem? 

- Hvem er disse? 

Betinget av spørsmålet ovenfor:  
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- Hvordan synes du det har vært nyttig å bli kjent med flere i Oslo? 

Eller 

- Synes du det kunne være nyttig å bli kjent med flere i Oslo? 

Forsøkte du å bli kjent med flere på egenhånd? 

 

Oppnåelse av kunnskap om det norske samfunnet og språket: 

Hva tenkte du om Norge og nordmenn før du fikk deg en flyktningguide?  

Hva lærte du av flyktningguiden din om Norge og nordmenn? 

- Var det noe spesielt du lurte på om Norge og nordmenn som guiden din hjalp til å 

gjøre deg kjent med? 

- Hvilke diskusjoner hadde dere om Norge og nordmenn? 

- Hvordan endret forståelsen din seg av Norge og nordmenn seg etter du fikk en 

flyktningguide? 

Synes du det ble lettere å prate med nordmenn? 

Hvordan var norsken din før du traff guiden din? 

Hvordan hjalp guiden din deg med å praktisere norsk? 

- Synes du at norsken din ble bedre i løpet av tiden med guiden din? 

Hjalp flyktningguiden din deg med noen konkrete gjøremål, som for eksempel å søke på jobb, 

skrive CV, formulere noe på norsk? 

Hvor stor betydning (effekt) vil du si flyktningguiden din hadde for at du fikk en større 

norsk språk- og samfunnsforståelse? 

- Vil du si noe endret seg i løpet av perioden du hadde en guide? 

- Ved siden av flyktningguiden din, hvordan forsøkte du å få en bedre norsk språk- og 

samfunnsforståelse på egenhånd? 
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Hva mener du var den viktigste forskjellen mellom det du fikk ut av å treffe guiden din og 

deltakelse på introduksjonsprogram/norskkurs/voksenopplæring når det gjaldt å få økt språk- 

og samfunnsforståelse? 

 

Kjennskap til ressursene i nærmiljøet: 

Hvordan synes du det var å finne fram rundt i Oslo før du fikk guide? 

Hvordan prøvde flyktningguiden din å gjøre deg kjent i rundt i Oslo? 

- Hvilke steder fikk du se? 

- Var flyktningguiden din opptatt av å hjelpe deg med det å etablere deg i Oslo? Bli 

kjent med tilbudene i bydelen din, hvor du skulle henvende deg for å få hjelp med 

ulike ting o.l.?  

Hvordan inntrykk fikk du av Oslo etter at du hadde en flyktningguide? (evt. Hva synes du 

om) 

Hvor stor betydning vil du si at tilbudet Flyktningguiden har hatt for deg når det gjelder å 

etablere deg i Oslo? 

- Tror du det kunne vært vanskeligere uten en guide? 

 

Kulturell bakgrunn og identitet sin posisjon i interaksjonen med guiden: 

Synes du det er viktig å ta vare på din kulturelle bakgrunn og identitet?  

- Hvordan da? 

Hva mener du at guiden din har lært av deg? 

Hvordan ble guiden din kjent med din kulturelle bakgrunn og identitet? 

- Var hen interessert i deg og din kultur? 

- Hva gjorde du for at guiden din skulle bli kjent med din kultur? 

- Kunne guiden din lært mer om din kulturelle bakgrunn? 

- Opplevde du at guiden din viste respekt for din bakgrunn? Hva med forståelse? 
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Betydningen av Flyktningguiden: 

Hvordan betydning vil du si det å delta i Flyktningguiden har hatt for deg?  

- Har du fått noe viktig ut av det?  

- Hvordan synes du det har vært i Norge etter at du har hatt en flyktningguide? 

(Dersom flyktning har familie under deltakelse i Flyktningguiden) Tror du familien din hadde  

noe å si for din opplevelse av å delta i Flyktningguiden 

 

Avsluttende:  

Om det blir mulig ønsker du å reise tilbake til hjemlandet ditt? 

- Hva er i så fall årsaken? (Hvorfor det?) 

Hvordan betydning hadde det å delta i Flyktningguiden for deg når det gjaldt 

opplevelsen av å få ta del i det norske samfunnet?    

- Å bli introdusert for Oslo da? 

Hva mener du bør gjøres for at mennesker som kommer til Norge lettest skal kunne få ta del i 

det norske samfunnet? 

Hva ville du gjort annerledes med tilbudet Flyktningguiden?  

Ville du anbefalt tilbudet til andre? 

Helt avslutningsvis, er det noe mer du kunne tenke deg å snakke om når det gjelder tilbudet 

Flyktningguiden eller flyktningguiden din? 
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Intervjuguide for koordinatorer: 

Introduksjon: 

Hva gjorde dere før dere begynte i jobb hos Røde Kors? 

Hva er årsaken til at dere ønsket å jobbe hos Røde Kors? 

Kunne dere fortalt litt om hvilke ansvarsområder dere har? 

 

Opplæring og oppfølging av nye flyktningguider og gruppeledere: 

Hvordan rekrutterer dere nye flyktningguider? 

Hvilke kvaliteter ser dere etter hos de nye flyktningguidene når dere intervjuer dem? 

Hvordan lærer dere opp nye guider? 

- Er dere fornøyd med nåværende kursing av nye guider? 

- Hva er det dere vektlegger i veiledningen av nye frivillige?  

Hva har dere fokus på i opplæringen og oppfølgingen av gruppeledere? 

- Hvordan krav stilles til gruppeledernes oppfølging av koplinger? 

Hva gjøres for at flyktningguidene skal kunne oppnå de målene i koplingen som 

Flyktningguiden har? 

Kopling: 

Hva er det som vektlegges mest i koplingen av flyktning og flyktningguide? 

Hvordan er det koplingsmøtene gjennomføres? 

Hvordan følger dere opp koplingene? 

Hva slags problemer kan oppstå mellom flyktning og flyktningguide? 

 

Tilfredshet med Flyktningguiden: 
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Hva slags tilbakemeldinger får dere fra guider, flyktninger og gruppeledere? Hva går disse ut 

på? 

Hvordan mener dere dagens Flyktningguide fungerer? 

- Noen områder den kunne forbedres på? 

- Noe som fungerer svært bra? 

 

Avslutningsvis: 

Hvordan mener dere formålene til Flyktningguiden kan bli sett på som integreringstiltak? 

Hvor betydningsfullt mener dere Flyktningguiden kan være for flyktninger som deltar når det 

gjelder å innlemme dem i Oslo? 
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Vedlegg 2 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

«En veiviser inn i samfunnet 

- En kvalitativ studie av betydningen til Flyktningguiden for 

flyktninger i Oslo» 

Bakgrunn og formål 

Formålet med denne studien er å finne ut flyktningers opplevelse av Flyktningguiden. 

Hovedsakelig er spørsmålet, hvilken betydning flyktninger i Oslo opplever at 

Flyktningguiden har hatt for dem. Studien er en masteroppgave ved instituttet for sosiologi og 

samfunnsgeografi, universitetet i Oslo. Resultatene vil presenteres for Oslo Røde Kors som, 

etter 15 års drift av Flyktningguiden, ønsker å finne ut av hvorvidt Oslo drar nytte av det 

integreringsarbeidet de gjør.  

Du blir forespurt om å delta på studien siden du har hatt befatning med Flyktningguiden som 

koordinator. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien innebærer å stille til intervju, som vil tas opp med lydopptaker i tillegg til 

at det vil skrives notater underveis i intervjuet. Opplysningene som innhentes omhandler det 

som går på din jobb som koordinator, slik som hvordan du arbeider med koplingen av 

flyktning og guide, oppfølging av koplingene og tilfredshet med Flyktningguiden.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil gjøres mye for at deltaker 

ikke skal kunne bli gjenkjent i publikasjonen. Deltaker vil anonymiseres ved å få fiktivt navn 

og kun enkelte detaljer (kjønn og antall års arbeid i Oslo Røde Kors) vil komme fram i 

publikasjonen.  

For å ivareta konfidensialitet vil navn på deltaker lagres separat fra datamaterialet, og 

datamaterialet vil bare få festet på et fiktivt navn.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.06.2018. Ved prosjektslutt vil lydopptak slettes, samt 

alt av opplysninger om informanten som ikke inngår i publikasjonen.  

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.  



104 

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Sondre Storebakken 

(tlf.nr.: +47 959 936 74/email: sondre.storebakken@gmail.com).  

Veileder: Anniken Hagelund (tlf.nr.: +47 228 584 70/email: 

anniken.hagelund@sosgeo.uio.no)  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sondre.storebakken@gmail.com
mailto:anniken.hagelund@sosgeo.uio.no


   105 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

«En veiviser inn i samfunnet 

- En kvalitativ studie av betydningen til Flyktningguiden for 

flyktninger i Oslo» 

Bakgrunn og formål 

Formålet med denne studien er å finne ut av hvordan opplevelse flyktninger har hatt av sin 

deltakelse i Flyktningguiden i Oslo. Det større spørsmålet er hvilken betydning flyktninger i 

Oslo opplever at Flyktningguiden har hatt for dem. Studien er en masteroppgave ved 

instituttet for sosiologi og samfunnsgeografi, universitetet i Oslo. Resultatene vil presenteres 

for Røde Kors Oslo som, etter 15 års drift av Flyktningguiden, ønsker å finne ut av hvorvidt 

Oslo drar nytte av det integreringsarbeidet de gjør.  

Du blir forespurt om å delta på studien siden du har vært deltaker i Flyktningguiden. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien innebærer å stille til intervju, som vil tas opp med lydopptaker i tillegg til 

at det vil skrives notater underveis i intervjuet. Opplysningene som innhentes omhandler det 

som går på relasjonen til guiden din, omgangskrets, kjennskap til tilbud i nærmiljøet, 

kunnskap om norsk språk- og samfunn og kulturutveksling. 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil gjøres mye for at deltaker 

ikke skal kunne bli gjenkjent i publikasjonen. Deltaker vil anonymiseres ved å få fiktivt navn 

og kun enkelte detaljer (kjønn, alder, etnisitet, tidligere og nåværende yrkesstatus og 

sivilstatus) vil komme fram i publikasjonen. Den eneste personopplysningen andre kan få 

tilgang til vil dermed handle om etnisitet.  

For å ivareta konfidensialitet vil navn på deltaker lagres separat fra datamaterialet, og 

datamaterialet vil bare få festet på et fiktivt navn.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.06.2018. Ved prosjektslutt vil lydopptak slettes, samt 

alt av opplysninger om informanten som ikke inngår i oppgaven.  

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 slettet.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Sondre Storebakken 

(tlf.nr.: +47 959 936 74/email: sondre.storebakken@gmail.com).  

mailto:sondre.storebakken@gmail.com
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Veileder: Anniken Hagelund (tlf.nr.: +47 228 584 70/email: 

anniken.hagelund@sosgeo.uio.no)  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

  

mailto:anniken.hagelund@sosgeo.uio.no
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

«En veiviser inn i samfunnet 

- En kvalitativ studie av betydningen til Flyktningguiden for 

flyktninger i Oslo» 

Bakgrunn og formål 

Formålet med denne studien er å finne ut om hvilke opplevelser som flyktninger som deltar i 

Flyktningguiden har av dette tiltaket. Hovedspørsmålet er hvilken betydning flyktninger i 

Oslo opplever at Flyktningguiden har hatt for dem. Studien er en masteroppgave ved 

instituttet for sosiologi og samfunnsgeografi, universitetet i Oslo. Resultatene vil presenteres 

for Oslo Røde Kors som, etter 15 års drift av Flyktningguiden, ønsker å finne ut av hvorvidt 

Oslo drar nytte av det integreringsarbeidet de gjør.  

Du blir forespurt om å delta på studien siden du har hatt befatning med Flyktningguiden som 

frivillig. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien innebærer å stille til intervju, som vil tas opp med lydopptaker i tillegg til 

at det vil skrives notater underveis i intervjuet. Opplysningene som innhentes omhandler det 

som går på relasjonen til de/den du har vært guide for, samt hvordan du arbeider for å bidra til 

flyktningens oppnåelse av økt omgangskrets, kjennskap til tilbud i nærmiljøet, kunnskap om 

norsk språk- og samfunn, samt kulturutveksling. 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil gjøres mye for at deltaker 

ikke skal kunne bli gjenkjent i publikasjonen. Deltaker vil anonymiseres ved å få fiktivt navn 

og kun enkelte detaljer (erfaring som flyktningguide kjønn, alder og yrkesstatus) vil komme 

fram i publikasjonen.  

For å ivareta konfidensialitet vil navn på deltaker lagres separat fra datamaterialet, og 

datamaterialet vil bare få festet på et fiktivt navn.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.06.2018. Ved prosjektslutt vil lydopptak slettes, samt 

alt av opplysninger om informanten som ikke inngår i publikasjonen.  

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 slettet.  

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Sondre Storebakken 

(tlf.nr.: +47 959 936 74/email: sondre.storebakken@gmail.com).  

mailto:sondre.storebakken@gmail.com
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Veileder: Anniken Hagelund (tlf.nr.: +47 228 584 70/email: 

anniken.hagelund@sosgeo.uio.no)  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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