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Sammendrag  
De siste årene har arbeidet for å integrere minoritetskvinner i samfunnsliv og arbeidsliv blitt 

intensivert. Deres deltakelse i samfunnet angis som et viktig «virkemiddel» for integrasjon av 

innvandrerbefolkningen, samtidig som økt deltakelse i samfunnet oppfattes som vilje og interesse 

for å integreres i storsamfunnet. Veien til god integrering begrunnes ofte med lønnet arbeid og gode 

norskkunnskaper. Andre måter å ta del i samfunnet på blir ofte overskygget av dette, og 

betydningen av sosiale nettverk som er med på å forsterke integritet, inkludering og tilhørighet blir 

ofte satt til side.  

 

Denne avhandlingen, som er basert på antropologisk feltarbeid gjennomført våren og sommeren 

2018, utforsker hvordan minoritetskvinner i Drammen erfarer, uttrykker og skaper seg sosiale 

nettverk gjennom å ta del i en frivillig organisasjon for og av minoritetskvinner, samt deres 

integreringsprosesser i det norske samfunnet. For å illustrere betydningen av et sosialt nettverk og 

kvinnenes ønske om å ta del i det norske samfunnet, undersøker jeg de ulike dimensjonene som jeg 

oppdaget å være relevante for kvinnene jeg tilbrakte tiden med.  

 

Jeg forstår mitt felt langs linjene mangfold og tilhørighet, integrering og inkludering, frivillighet og 

arbeid, kjønn, likestilling, forestilt slektskap, og stedsskapelse. Jeg ble blant annet ledet av følgende 

i min forskning: Hva er motivasjonen for deltakelse i organisasjonen? Kan frivillig arbeid være en 

plattform for integrering og i så tilfelle, hvordan og/eller hvorfor? Hvordan forstår samfunnet og 

kvinnene selv begrepet om «nøkkelen» til hva god integrering er? Med andre ord ønsket jeg 

informasjon om sosial deltakelse for minoritetskvinner og deres muligheter for gode 

integreringsprosesser i Norge. Jeg har stilt spørsmål rundt arbeid, frivillighet og nettverksbygging 

blant minoritetskvinner, samt den eventuelle betydningen av å tilhøre eller ta del i et 

kvinnenettverk.  

 

Jeg viser i denne avhandlingen et nyansert bilde hvor lønnet arbeid og norskkunnskaper som 

integrering ikke skal forkastes, men der betydningen av sosiale nettverk og fellesskap er viktig for 

at minoritetskvinner skal ta del i samfunnet. Minoritetskvinner er en sammensatt gruppe med ulike 

behov, og integreringen av denne gruppen må forstås fra flere vinkler for å kunne oppnå det som 

sees på som «vellykket» integrering og inkludering i samfunnsliv og arbeidsliv.  
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Forord  
Fra en liten idé til en ferdig masteroppgave – det er mange som har bidratt til å gjøre denne 

oppgaven en realitet, og som jeg ønsker å uttrykke min takknemlighet overfor.  

Først og fremst vil jeg takke mine informanter i Kvinnenettverket. Jeg har blitt møtt med stor 

gjestfrihet, varme, åpenhet, tillit og tålmodighet. Takk for at jeg ble inkludert i hverdagslivets 

gleder og sorger. Jeg beundrer deres pågangsmot og omsorg.  

 

Jeg ønsker å rette en stor takk til min veileder Elisabeth Schober ved Universitetet i Oslo, som har 

vært suveren fra begynnelse til slutt. Takk for all motivasjon, inspirasjon og gode samtaler – for at 

du alltid ga meg tro på meg selv og prosjektet, og alltid har vært positiv, både under feltarbeidet og i 

skriveprosessen. Videre vil jeg takke mine medstudenter. Samtalene har både vært akademisk 

inspirerende, og ikke minst en viktig støtte under skriveprosessen.  

Jeg vil også takke sosialantropologisk institutt for godt læringsmiljø og økonomisk støtte.  

Tusen takk til samboer Odd Gøran, for at du har vært god støtte gjennom masterprosjektet. Selv om 

engasjementet for antropologi ikke kan sies å være gjensidig, skal du ha takk for at du har opptrådt 

tålmodig i situasjoner der jeg har forsøkt å dele mitt antropologiske perspektiv, og for at du i det 

minste prøver å henge med på anekdotene mine.  

 

Jeg vil takke familie og venner som har svart på vanskelige spørsmål og vært god emosjonell støtte. 

En spesiell takk til mine kjære foreldre Anna og Terje, og min kjære lillesøster Helena for å alltid 

ha troen på meg, motivere meg, støtte meg, og som har hjulpet med korrekturlesing og andre 

praktiske utførelser i skriveprosessen. Takk til alle som har hjulpet til med kreative innspill.  

 

Jeg vil til slutt takke alle kvinnene i Kvinnenettverket som ga av seg selv og lot meg få et innblikk i 

deres liv og hverdag. Denne oppgaven er dedikert til dere.  
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Kapittel 1: Introduksjon 

De siste årene har arbeidet for å integrere minoritetskvinner1 i samfunnsliv og arbeidsliv blitt 

intensivert. Deres deltakelse i samfunnet angis som et viktig «virkemiddel» for integrasjon av 

innvandrerbefolkningen, samtidig som økt deltakelse i samfunnet oppfattes som vilje og interesse 

for å integreres i storsamfunnet. Likevel er det ofte minoritetskvinnen som «faller utenfor» både i 

samfunnsliv og arbeidsliv i politisk forstand der veien til god integrering ofte begrunnes med 

lønnsarbeid2. Arbeid har stor betydning for den enkeltes sosiale integrasjon i samfunnet og for ens 

personlige, sosiale og økonomiske velferd, og er et ideal i norsk velferds – og sosialpolitikk, da det 

refererer til alle samfunnsmedlemmers plikt og rett til arbeid og selvforsørgelse (Rugkåsa, 2010, 

13). Andre måter å ta del i samfunnet på blir ofte overskygget av dette, og betydningen av sosiale 

nettverk som er med på å forsterke integritet, inkludering og tilhørighet blir ofte satt til side. 

Rugkåsa (2010) skriver at dersom arbeid blir et entydig mål på integrasjon og samfunnsnytte, hvis 

enkeltmenneskers posisjon, innsats eller muligheter på arbeidsmarkedet er avgjørende for om 

minoritetskvinner vil oppnå verdsettelse og anerkjennelse, kan dette få konsekvenser for hvordan de 

blir oppfattet.  

 

Jeg har foretatt mitt feltarbeid hos en frivillig organisasjon for og av minoritetskvinner3 i Drammen. 

Hovedfokuset til organisasjonen er å nå ut til kvinner med minoritetsbakgrunn, men kvinner uten 

minoritetsbakgrunn er også velkommen. Gjennom å delta i en frivillig organisasjon, og å benytte 

seg av organisasjonens aktiviteter prøver kvinnene jeg møtte under mitt feltarbeid å skape seg et 

sosialt nettverk da mange var nyankomne i Drammen eller Norge. Kvinnene ønsker å ta del i det 

norske samfunnet og gjøre noe meningsfullt4 på dagtid. Jeg ønsker med denne avhandlingen å vise 

et nyansert bilde hvor lønnet arbeid ikke skal forkastes, men der betydningen av sosiale nettverk og 

fellesskap er viktig for at minoritetskvinner skal ta del i samfunnet og deretter bli «samfunnsnyttige 

borgere»5 i politisk og økonomisk forstand.  

 

                                                
1 Jeg skifter mellom å bruke minoritetskvinne og innvandrerkvinne i avhandlingen, da kvinnene jeg møtte omtalte seg 
selv som både minoritet og innvandrer.  
2 «Det er slik det er i Norge. Hvis du skal leve et selvstendig liv må du ha en inntekt. I tillegg bidrar man til fellesskapet, 
og lærer bedre norsk ved å ha en jobb» sier statsråd Jan Tore Sanner i et intervju med Drammens Tidene (2018). 
3 Kvinnene var fra ulike land og kontinenter; Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midtøsten.   
4 Mange av kvinnene gikk fortsatt på norskkurs og hadde ikke mulighet til å ta del i det norske arbeidsmarkedet enda.  
5 Det refereres stadig til at innvandrere skal gjøres til samfunnsnyttige eller funksjonsdyktige borgere, som skal ta del i 
samfunnet på lik linje med alle andre. Det betyr likevel ikke at mål for integrering er «oppnådd» selv om man er i 
lønnet arbeid eller har gode norskkunnskaper. Jeg forstår integrering som «moving target» og ikke punkt man kan 
krysse av på en liste for når man er integrert eller ikke. Når er man integrert (nok)? Når er man «samfunnsnyttig» nok? 
Mer om dette senere i avhandlingen.  
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Minoritetskvinner er en sammensatt gruppe med ulike behov, og integreringen av denne gruppen 

må forstås fra flere vinkler for å kunne oppnå «vellykket» integrering og inkludering i samfunnsliv 

og arbeidsliv.  

 

Jeg plasserer min studie i en antropologisk feministisk tradisjon. Min forskning har fokus på 

kvinnen som handlende6 og betydningsfull, og dermed går den inn i rekken av antropologiske 

studier med et feministisk perspektiv. Feministiske forfattere plasserer kvinner i sentrum av 

kunnskap og ikke som gjenstander, og dermed som nyoppdagede skapere av ideer. Fra begynnelsen 

har feminismen angrepet den maskuline organisasjonen av tradisjonell kunnskap og viten (Humm, 

1992, 56). Fra 1850 til 1920, søkte man primært å inkludere kvinners stemme i etnografien. 

Antropologien har fra begynnelsen vært opptatt av slektskap og de kulturelle dimensjonene av 

kjønnsrelasjoner, der kvinnen stadig har blitt neglisjert og glemt. Dette har vært med på å gjøre 

feministisk teori nokså fremtredende i disiplinenes moderne historie. Fra 1920 til 1980 flyttet man 

inn i den akademiske sfære og separerte begrepene «gender and sex»7. Kjønn ble brukt til å referere 

til både menn og kvinner, den kulturelle konstruksjonen av disse kategoriene og forholdet mellom 

dem. Moderne feministisk antropologi som begynte på 1980-tallet anerkjenner i dag forskjeller 

gjennom kategorier som klasse, rase, etnisitet med mer (Moore, 1999).   

 

Fra Margaret Mead sine beretninger om samoansk seksualitet i Coming of Age in Samoa (1928, 

referert i Humm, 1992, 56) til Sherry B. Ortner, Michelle Rosaldo og Sally Slocum sitt signifikante 

funn, der kvinner er krysskulturelt devaluert som kjønn på grunn av kvinners reproduktive aktivitet, 

har fokuset på kvinners tilstedeværelse og posisjon i antropologien i større grad blitt bevisstgjort. 

Antropologi insisterer på at den faktisk levde virkeligheten av kjønn og betydningen av mann og 

kvinne er kulturelt konstruert. Antropologi stiller spørsmål ved den antatte ahistoriske forståelsen av 

kjønnsidentiteter, for eksempel dempet Sally Solcum teorien om «man-as-hunter» som den viktigste 

bidragsyter til evolusjonær suksess og erstattet denne teorien med et motsatt bilde av «women-the-

gatherer» (Humm, 1992, 56). Feministiske antropologer reagerte altså først på det faktum at 

diskusjonen av kvinner i antropologisk litteratur ofte ble begrenset til områdene ekteskap, slektskap 

og familie. Disiplinen har utviklet seg fra å forstå studiet av kvinner som iboende underordnet 

menn, til studier av kjønn og deretter til studiet av virkelige forskjeller mellom kvinner; det vil si 

forskning som også er opptatt av hvordan rasisme deler kjønnsidentiteter og hvordan klasse er 

formet etter kjønn og rase (Moore, 1988, 11).   

                                                
6 Se Bronwyn Davies: The concept of agency: A feminist poststructuralist analysis (1991).  
7 Distinksjonen «gender» og «sex» skiller en persons biologiske kjønn fra personens sosiale og/eller personlig 
indentifiserende kjønn (kjønnsrolle og kjønnsidentitet).   
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Det første møtet  

Jeg møter opp på kontoret til Augustina som avtalt, og blir overrasket over at det er så mange 

kvinner i det lille lokalet jeg har banket på hos. Kvinnene sitter i en sirkel rundt bordet og ser på 

meg, de smiler, og Augustina ber meg sette meg på en stol etter at jeg har hilst på alle. Jeg har 

planlagt en lengre presentasjon av meg selv og prosjektet jeg ønsker å gjøre i samarbeid med 

Augustina, men får aldri holdt den da samtalen flyter lett og kvinnene er ivrige etter å fortelle hvem 

de er. Augustina og kvinnene forteller om seg selv, og jeg kjenner det knyter seg i magen da de 

presenterer seg som «Kvinnenettverket» og ikke «Norske Kvinners Sanitetsforening Drammen». 

Tankene farer gjennom hodet, det må ha skjedd en misforståelse da planen var å møte Norske 

Kvinners Sanitetsforening, en norsk humanitær organisasjon med formål om å bidra til et trygt og 

inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse – og 

sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår (Vedtekter, Norske Kvinners 

Sanitetsforening, Landsmøtet, 2015). Jeg retter rødmende opp i misforståelsen og Augustina ser 

spørrende på meg med et smil og forteller at hun en gang var styreleder for NKS8, men at bydelen 

hun var styreleder for ble lagt ned for noen år siden. Alt håp var ute da gjennomsnittsalderen var 

sytti år og ingen ville engasjere seg lenger, kun drikke kaffe og strikke forteller Augustina. 

Misforståelsen har funnet sted da gammel informasjon på NKS sine nettsider ikke er rettet opp i, 

men Augustina konfronterer meg: «Vi vil gjerne være med på prosjektet ditt uansett, hvis du er 

interessert i oss da (...) og det vi driver med?». Jeg kjenner på lettelsen over å endelig ha kommet i 

kontakt med noen som faktisk ønsker et samarbeid og som ønsker meg velkommen på tross av 

misforståelser.  

 

Mitt tema for forskning endret seg stort da jeg med hensikt og utgangspunkt flyttet til Stockholm 

for å se på kjønnsidealer og identitetsskapelse i ungdomspartiet til Sverigedemokraterna9. Jeg ble 

gjentatte ganger avvist selv om vi hadde avtaler om å møtes. Jeg flyttet tilbake til Norge etter én 

måned og søkte meg mot en helt annen retning. Jeg ønsket å ha fokus på betydningen av et 

kvinnenettverk, frivillighet og arbeid, integrering og inkludering. Jeg hadde videre ønske om å 

gjennomføre feltarbeidet hos Norske Kvinners Sanitetsforening da de har fokus på kvinnespørsmål 

og er en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet.  

 

                                                
8 Forkortelse: Norske Kvinners Sanitetsforening 
9 Jeg ser forberedelser slik som litteratur og forskning som verdifullt selv om jeg har skiftet felt. Spørsmålet er fortsatt 
hvordan mennesker med forskjellig bakgrunn skal leve sammen, men med tydelig forskjellige utgangspunkt og 
forståelse av hvordan dette skal gjøres.  



 

 4 

Det viste seg å ikke være mulig å få til et samarbeid med foreningen da den ikke er stor i Drammen, 

og heller ikke hadde ressurser til å ta meg imot andre steder i landet. Ved en misforståelse og 

tilfeldigheter fikk jeg kontakt med Kvinnenettverket og de ønsket et videre samarbeid. 

Tilfeldigheter kan oppstå i feltsituasjonen, og i antropologi er tilfeldigheter sammen med 

refleksivitet og åpenhet, akseptert som en sentral karakteristikk og en styrke innenfor den 

etnografiske metoden (Rivoal & Salazar, 2013). Jeg er sikker på at jeg ikke er alene om å endre 

forskningsspørsmål eller forskningsfelt som ny i kunsten hva gjelder antropologisk forskning. Jeg 

har i denne avhandlingen fokus på betydningen av et kvinnenettverk, samt frivillighet og arbeid, 

integrering og inkludering, likestilling og stedsskapelse. Denne avhandlingen fokuserer på kvinnene 

bak Kvinnenettverket samt deres frivillige og brukere. Sitatet «Look on every exit as being an 

entrance somewhere else» av Tom Stoppard (1990) får meningsfull betydning for meg og mitt 

prosjekt. Jeg forstår det som hell i uhell, der en dør ble lukket, åpnet det seg en annen for meg.  

 

Integrering og inkludering 

Innvandring og integrasjon er blant de viktigste og mest omstridte temaer i vår tid. Økt grad av 

kulturelt mangfold, særlig som følge av innvandring, har siden 1970-tallet gitt begrepet 

«integrasjon» forbindelsen med innlemmingen av innvandrere i majoritetssamfunnet. Innvandring 

har brakt med seg nye typer spenninger og nye former for sosiale og kulturelle forskjeller. Nye 

mønster av ulikhet utfordrer etablerte forståelser av samfunnet; av kriteriene for medlemskap, 

solidaritet, tildeling av rettigheter, nasjonal kultur og av institusjoners relevans under nye forhold 

(Tjora, 2017).  

 

Det er vanlig å skille mellom tre hovedstrategier stater bruker overfor minoriteter; segregering10, 

assimilering og integrasjon. For det første kan staten eller majoritetsbefolkningen gå inn for 

segregering som vil si at minoritetsgruppen fysisk blir adskilt fra majoriteten, ofte ut fra en tanke 

om at minoritetenes medlemmer er mindreverdige, og at det er lite gunstig å «blande kulturer». 

Assimilasjon innebærer at individer eller grupper blir tatt opp i storsamfunnet på storsamfunnets 

premisser. Det er en enveisprosess der de som assimileres må endre sine grunnleggende kulturelle 

verdier, ta i bruk majoritetens språk med mer. I sin ytterste konsekvens innebærer assimilasjon at 

minoriteter smelter sammen med majoriteten. Integrasjon er den tredje formen stater kan bruke 

overfor minoriteter (Eriksen, 2010, 273 – 274).  

                                                
10 Er de største byene i Norge blitt ufrivillig og «uten hensikt» segregerte? Etter SSB (referert i Dagbladet, 2019) la ut 
sine tall om store endringer i befolkningssammensetningen i Oslo Øst over den siste ti-års perioden har diskusjoner om 
segregering i de største byene i Norge blitt tema. Se blant annet Gilbrant (2019) «En totalt segregert by» og Nora (2019) 
«Ghettofisering, gentrifisering eller befolknings-fortrengning?» 
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Den klassiske definisjonen av «integrasjon» som prosess, der samfunnsdeltakere blir gjort og gjør 

seg selv til deler av den sosiale helheten, er intuitivt meningsfylt når nykommere skal innlemmes i 

samfunnet (Tjora, 2017).  

 

Integrering kan videre forstås som at innvandrere og flyktninger skal ta del i samfunnet på lik linje 

med andre uten at de skal miste sin kulturelle – og religiøse identitet. Staten Norge bruker i dag 

integrering som strategi, selv om det finnes tilfeller der politikere mener innvandrere bør 

assimileres slik som i en avisartikkel hos Dagbladet (2019) hvor stortingsrepresentant Christian 

Tybring-Gjedde fra Frp sier; «Det beste hadde vært om etniske nordmenn og dem med 

innvandrerbakgrunn giftet seg med hverandre, så det ble assimilering».  

 

Den offentlige debatten om innvandring og integrering dreier seg ofte om at det er nødvendig med 

innstramninger, og at innvandrere må innrette seg etter norske verdier og kultur, videre engasjere 

seg og ta initiativ til selv å integrere seg i samfunnet:  

 

Det er den enkeltes ansvar å ta i bruk de muligheter som det norske samfunnet gir. 

Regjeringen arbeider samtidig bredt for at innvandrere skal få bruke ressursene sine og bidra 

til fellesskapet. Et av de viktigste målene er å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn inn i 

arbeidslivet. (Barne – likestillings – og inkluderingsdepartementet, 2015, 3) 

 

 

Brosjyren Regjeringens mål for integrering viser til diverse mål for integrering, for eksempel at alle 

som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til felleskapet som nevnt ovenfor. 

Innvandrere skal møtes med krav om å bidra og delta i samfunnet på linje med alle andre, og 

nøkkelen til integrering i det norske samfunnet ligger i å delta i arbeidsliv, og å ha gode 

norskkunnskaper. Arbeid gir tilhørighet, fellesskap, nettverk og muligheter til å forsørge seg selv og 

til å komme inn på boligmarkedet heter det (Barne – likestillings – og inkluderingsdepartementet, 

2015). Jeg vil komme tilbake til integrering og inkludering i kapittel tre.  
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Organisasjonen «Kvinnenettverket» 

Kvinnenettverket beskriver seg selv som et ressurssenter med fokus på kvinnen som ressurs, med 

tilbud som styrker kvinners muligheter til selvutvikling og deltakelse i samfunnet. Organisasjonen 

skal fremme og ivareta minoritetenes muligheter for den kulturelle utformingen på egne premisser, 

samt legge til rette for metodisk arbeid for å forankre prosjekter som konkrete tiltak i kulturlivet, og 

fremme betydningen av de forskjellige aktivitetene. Kvinnenettverket får statlig støtte og midler fra 

blant annet Drammen Kommune og IMDi: Integrerings – og mangfoldsdirektoratet. De er finansiert 

av et budsjett på en periode over tre år, og må deretter søke igjen på midler nettverket mener passer 

for sin organisasjon. Den finansielle støtten ligger i et budsjett som skal fremme integrering og 

likestilling av minoritetskvinner, ved å jobbe systematisk og strukturelt for dette. Kvinnenettverket 

har selv søkt på disse midlene, og gjennom et slikt valg, har de plassert organisasjonen sin i 

landskapet hva gjelder, mangfold, integrering, og likestilling.  

 

Vi er i dag en ny bevegelse med ny tenkemåte, sterkere forankring i arbeid/aktiviteter for 

kvinner og akseptert av offentlige etater som NAV og Drammen kommune. Vi er en fargerik 

familie fra hele verden, og representerer forskjellige nasjonaliteter, organisasjoner og 

grupper. (Brosjyre Kvinnenettverket, 2018)   

 

Organisasjonen ønsker videre å gripe fatt i kvinners utfordringer samt være en «hjelpende hånd» for 

de kvinner som trenger noen å snakke med og dele sine erfaringer med, der de blir hørt og hjulpet 

videre i samfunnet. «Vi er her for deg, ta kontakt hvis du trenger hjelp, ønsker å bidra med å hjelpe 

andre, eller om du bare ønsker å møte andre» (Brosjyre Kvinnenettverket, 2018).  

 

Analytisk rammeverk  

Jeg posisjonerer denne avhandlingen innen antropologi hva gjelder mangfold og tilhørighet, 

integrering og inkludering, sosiale nettverk, frivillighet og arbeid, kjønn, likestilling og slektskap, 

og stedsskapelse. Jeg er ikke bare interessert i den enkelte relevans av disse feltene, men i deres 

sammenheng for å illustrere betydningen av en organisasjon, et kvinnenettverk, og hvordan det blir 

forstått og tatt i bruk av minoritetskvinner i Drammen. Jeg undersøker gjennom deres aktiviteter 

hvilke verdier kvinnene legger vekt på og hvordan de definerer seg selv. Jeg undersøker om, og 

hvordan Kvinnenettverket har ført til endring av identitet11, og jeg undersøker hvordan bånd 

mellom kvinnene blir opprettet, og hvordan båndene er tenkt på langs linjene av slektskapstermen 

«søster».  

                                                
11 Jeg forstår identitet som «social shifting, multiple, contested and unstable» (Eriksen & Schober, Identity Destabilised, 
2016, 1). Jeg forstår også identitet slik Gupta og Ferguson (2001, 12-17) og Richard Jenkins gjør det (2014).  
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Slike nye personlige forbindelser er særlig viktig for kvinner med svake nettverksbånd, da mange 

av kvinnene jeg møtte under mitt feltarbeid nylig var ankommet Norge eller manglet gode 

vennskapsnettverk, og hadde lite eller ingen familie i Drammen eller Norge. Jeg undersøker 

betydningen av frivillig arbeid og lønnet arbeid som integreringsformer også ved å se på hvordan 

man definerer eller beskriver integrering og inkludering. Jeg søker også å forstå minoritetskvinners 

stedsskapelse gjennom omforming og bruk av steder i Drammen.  

 

Arbeid  

I følge Wadel (1979) kan arbeid forstås som et tvetydig konsept og en aktivitet som har opptatt 

mange innenfor samfunnsvitenskapen. Aktiviteter som man betegner i et samfunn kan stadig være i 

forandring: Nye typer aktiviteter inngår kontinuerlig under konseptet mens andre er utelukket, og 

måten vi karakteriserer arbeidsaktiviteter på, og skiller de fra ikke-arbeid, er i kontinuerlig endring.  

I et hvilket som helst samfunn har arbeid en rekke svært forskjellige betydninger. På tvers av 

kulturer, endres aktiviteter som blir kalt arbeid og delene av det som kalles arbeid opptrer i ulike 

kombinasjoner og med forskjellig betydning eller signifikans. Arbeid handler om kontroll – fysisk 

og psykologisk, sosialt og symbolsk. Arbeid former videre identitet og har betydning på lik linje 

som økonomi, enten som individ eller som medlem av et samfunn (Wallman, 1979, 1-2).  

 

Forestilt slektskap og sosiale nettverk  

Antropologer har til dels hatt svært ulike oppfatninger om hva og hvordan de studerer som 

slektskap og ikke minst om det finnes en forbindelseslinje til biologien (Schackt, 2017, 18-19). Jeg 

forstår slektskap i min forskning som sosialt, der kvinnene ser på hverandre på linje med 

slektskapstermen «søster». Ikke søstre eller slekt i biologien, men som sosialt skapt og i symbolsk 

kraft; der man står sammen, støtter hverandre, gir hverandre ros og konstruktive tilbakemeldinger.  

 

For Sahlins er slektskap basert i «kultur». Hva som regnes som slektskap, betinges følgelig mer av 

atferd enn av biologi. Videre skriver Sahlins i boka What kinship is – and is not:  

 

Kinfolk are members of one another, intrinsic to each other’s identity and existence. Coming 

in various degrees and forms, such intersubjective relations of being will account for 

performative or «made» kinship as well as relations of procreation. Persons participate in each 

other’s existence by a variety of meaningful attributes besides the presumed connections of 

«biology» or even common substance. (Sahlins, 2012, 62). 
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Når det kommer til studie av slektskap, har derimot perspektiver på kjønn vært fraværende. 

Forholdet mellom kjønnene synses overalt i noen grad å være preget av den samme ulikheten eller 

skjevhet – det forholdet at kvinnene alltid kommer ut som «det annet kjønn», slik den franske 

filosofen Simone de Beauvoir uttrykte det. Slektskap har blitt sett på som en studie av forhold 

mellom menn, med kvinner som fyller underordnede roller som mødre, søstre, døtre eller hustruer. 

Dette har begynt å endre seg, særlig med fremgangen av feministisk antropologi (Schackt, 2017, 

26). 

 

Organisasjonen Kvinnenettverket består av kvinner fra forskjellige land og nasjonaliteter. Det er 

ikke alle som benytter seg av organisasjonens aktiviteter, men kommer når det er større 

sammenkomster. Noen kommer bedre over ens med noen enn andre, og ikke alle kvinnene har 

pratet med hverandre, likevel forstår de seg som et søsterskap og som en familie. Mer om dette i 

kapittel fire.  

 

Ordet nettverk har i mange år vært en del av dagligtalen i mange samfunn, og et sosialt nettverk kan 

defineres som et sett av relativt varige, uformelle relasjoner mellom mennesker. Det er en sosial 

struktur som indikerer hvordan man er knyttet sammen gjennom ulike sosiale kjennetegn som 

spenner fra uformelle bekjentskap til familiesituasjoner (Schiefloe, 1992, 18). I en slik forstand 

viser nettverk til et egosentrert sett av relasjoner, men det kan også vise til et sett av relasjoner som 

blir aktivert med et bestemt formål, uten nødvendigvis å være sentrert rundt en enkelt person. Den 

første antropologen til å bruke begrepet sosialt nettverk var John Barnes som gjorde feltarbeid i 

Bremnes på Vestlandet tidlig på 1950-tallet. Hver person tilhørte mange sosiale grupper; husholdet, 

grenda, kommunen med mer. Barnes identifiserte tre typer sosiale felt i Bremnes. For det første, det 

territorielt avgrensede feltet, for det andre det økonomiske feltet og for det tredje det sosiale feltet. 

Det besto av vennskaps – og bekjentskapsbånd, som alle som vokste opp i Bremnes-samfunnet 

delvis arvet, men som de i høy grad bygde opp på egen hånd. Båndene var vanligvis mellom sosiale 

likemenn og ikke bare mellom slektninger. Slike bånd forandret seg hyppig for så vidt som aktørene 

gradvis modifiserte sin bekjentskapskrets. Et hovedpoeng hos Barnes er at et samfunn av denne 

typen mangler de stabile korporasjonene man kan finne andre steder. Denne typen 

relasjonssystemer er det Barnes foreslår å omtale som nettverk (Eriksen, 2010, 85). Et nettverk 

defineres da ved to mengder; en mengde aktører og en mengde relasjoner mellom disse. Aktørene 

er elementene i nettverket, og relasjonene er koblingene mellom disse (Schiefloe, 1992, 18).  
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Generelt kan vi si at et nettverk er et personavhengig sosialt system som er avhengig av 

kontinuerlig samhandling for å bli reprodusert, slik vi også kan se i organisasjonen 

Kvinnenettverket.  

 

Kjønn og feminisme som et udefinert konsept  

 

For meg er det ikke et feministisk prosjekt, eller jeg kaller ikke meg selv feminist. Det er et 

prosjekt som setter mennesket i sentrum, og minoritetskvinnen i sentrum for en gangs skyld. 

Jeg forstår at man kan se det som feministisk, men (...) jeg vet ikke helt om det er det for meg. 

Kanskje det er det for noen av de andre kvinnene i organisasjonen, men, ja, nei, ikke for meg 

kanskje. Det er litt vanskelig å svare på egentlig. Feminisme kan forstås på mange måter (...) 

kanskje det er et feministisk prosjekt, men på mine premisser og forståelse. (Utsagn 

informant).  

 

Like mye som denne masteravhandlingen handler om kvinner, handler den også om kompleksiteten 

av begreper og hvordan de får ny mening og uttrykk på lokalt nivå. Konsepter gir ofte inntrykk av 

universalitet, og feminisme er ikke noe unntak – det er et begrep mange mener mye om. Hvis jeg 

skulle forsøke å gi en enkelt definisjon av dette konseptet, ville jeg ende opp med å stryke ideen om 

universalitet, det vil si, forkaste ideen om at alle kvinner iboende søker det samme. Jeg velger heller 

å følge forståelsen av at en person kun er feminist hvis de sier at de er det. Det betyr ikke at de 

informanter som ikke kaller seg feminister, deres meninger og mål ikke til tider overlapper det jeg 

vil kalle feminisme. Men jeg vil hevde at kvinners rett og evne til å sette merkelapper på seg selv er 

et viktig aspekt som ikke bør settes til side. Fordi feminisme er et begrep med så mange negative 

konnotasjoner, vil det for mange være vanskelig å skulle identifisere seg med dette, selv om deres 

verdier kan sees på som feministiske. Videre vil det være en betydelig identitetsmarkør mange ikke 

vil vedkjenne seg. Mange av informantene mine hadde feministisk inspirasjon og motivasjon, men 

ønsket ikke å kategorisere seg som feminister. Med andre ord kan dette forstås slik Roxane Gay 

(2014) uttaler det:  

 

We don’t all have to believe in the same feminism. Feminism can be pluralistic so long as we 

respect the different feminisms, we carry with us, so long as we give enough of a damn try to 

minimize the fractures among us. (Roxane Gay).  
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Jeg ønsker videre å definere hva min feminisme er; min feminisme, som påvirkes både av 

oppveksten min i Skandinavia, men også av blandede inntrykk fra feministbevegelsen over hele 

verden, er som følger: Det er en feminisme som er sentrert rundt å kjempe for alle folks rettigheter, 

uansett etnisitet, rase, klasse eller kjønn12, til å ha samme mulighet til å nå sine mål og leve sitt liv 

på best mulig måte, og en som anerkjenner at det først og fremst er det patriarkalske samfunnet vi 

lever i, og ikke individuelle tendenser som står i veien for å oppnå denne rettferdighet. Endelig er 

min idé om feminisme inkluderende, og aksepterer at forskjellige personer har forskjellige måter å 

uttrykke og anta sin egen feminisme på.  

 

Miranda tar en slurk av brusen som står på bordet og geiper da det ikke finnes kullsyre igjen. «Æsj, 

den har visst stått for lenge». Det lille rommet vi sitter i er varmt og tett, Miranda åpner døren ut 

mot gaten, og luften blir straks bedre. Hun tar en bit av lunsjen vi kjøpte oss på en butikk ikke så 

langt fra kontoret hennes, og magen hennes rumler høyt. Miranda smiler og unnskylder seg. Vi 

spiser noen sekunder i stillhet før jeg spør om hva Miranda tenker om feminisme, og om hun kaller 

seg feminist. «Nei, jeg vet ikke om jeg skal kalle meg feminist. Men jeg blir inspirert av 

feministiske ideer og kvinner som vedkjenner seg å være feminist. Jeg vet ikke altså, kanskje jeg er 

det. Det er hvert fall ikke noe jeg uttrykker slik som for eksempel deg, Kristina. Som går med 

vulvasmykke og pins på jakken din». Hun ser på meg og smiler. «Jeg vet bare at jeg vil kjempe for 

kvinners rettigheter og muligheter, særlig kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge. De må få en 

sjanse. De må ikke bli gjemt og glemt». Jeg sier at det må være greit å ikke kalle seg noe som helst, 

bare være den man er, reflektere over hva man ønsker, og at vi alle er forskjellige. «Ja, det er 

nettopp det. Vi er forskjellige og det skal være greit. Kvinne eller mann, feminist eller ikke. Men 

minoritetskvinnen må frem i lyset, hun er på en måte usynlig, og det gjør meg trist faktisk». 

 

Selv om ingen av mine informanter direkte sa at de var feminister, var det noen som ga uttrykk for 

at de kunne stå inne for feministisk ideologi, forståelse og mening, der andre ikke identifiserte seg 

med dette i det hele tatt. 

                                                
12 Interseksjonell feminisme: Det var Kimberlé Crenshaw (1989) som opprinnelig fant opp konseptet interseksjonalitet 
for å vise hvordan svarte arbeiderklasse kvinner i USA ble og blir marginalisert og ekskludert både i lovverk og 
politiske bevegelser, fordi disse bygde på en tankegang om at én kategori er den viktigste. Hun argumenterte: “Because 
the intersectional experience is greater than the sum of racism and sexism, any analysis that does not take 
intersectionality into account cannot sufficiently address the particular manner in which Black women are 
subordinated”. Når kvinnebevegelsen var opptatt av kjønn og anti-rasismen av rase, falt svarte kvinner mellom to stoler. 
De følte seg marginalisert av hvite kvinner i den ene bevegelsen, og av svarte menn i den andre. Interseksjonalitet 
handler om makt og diskriminering av forskjellige faktorer; kjønn, etnisitet, klasse, alder og religion, som påvirker 
samfunnet. Interseksjonell feminisme handler om å se alle former for undertrykkelse og privilegier samlet. I Norge har 
det interseksjonelle perspektivet bidratt til å fremheve minoritetskvinners erfaringer, enten de er samiske eller har annen 
minoritetsbakgrunn.  
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 Deres prosjekt om egen organisasjon for minoritetskvinner, av og for kvinner, kan sees på som et 

feministisk prosjekt. Jeg velger likevel å ikke definere deres prosjekt som enten feministisk eller 

ikke da jeg ikke ønsker å tillegge deres organisasjon mening den mulig ikke har. Det var lite 

diskusjon rundt feminisme og begrepet ble sjeldent brukt, noen var uklare i måten de omtalte det på, 

mens andre tok avstand fordi de forsto det som en begrenset og fastlåst identitetsmarkør; med 

begrenset identitetsmarkør mener jeg at begrepet ikke passet inn i forståelsen av en selv, sitt 

politiske ståsted eller hvordan man forstår verden. Jeg velger derimot å bruke feministisk teori for å 

belyse mine analyser.  

 

Studie av urbant liv og «placemaking»/stedsskapelse 

 

Places are always imagined in the context of political-economic determinations that have a 

logic of their own. The idea that space is made meaningful is, of course, a familiar one to 

anthropologists; indeed, there is hardly an older or better-established anthropological truth. 

The experience of space is always socially constructed. (Gupta, 2001, 40).  

 

Jeg plasserer min studie i en urban kontekst, der steder gjennom sosial konstruksjon er gjort 

meningsfulle for mine informanter, deres venner og familie. Med urban kontekst mener jeg at 

studien tar plass i ulike bydeler der mennesker møtes og samhandler offentlig og privat. Videre kan 

studie av byer i samfunnsvitenskapelig teori deles inn i to fagområder. Urbanisme; studiet av urbane 

liv eller virkningen av byer på menneskelig atferd, og urbanisering; studiet av byers vekst 

(Hutchison, 2010). I Kitchen-Table Society refererer Marianne Gullestad (1984, 18) til Ulf Hannerz 

(1980) og hans poeng om at urbanisme ikke er én måte å leve på, men mange måter å leve på. Jeg 

forstår derfor mitt eget materiale, min egen empiri, som en del av mange sider ved livet til de 

kvinnene jeg møtte.   
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Setha M. Low (1996) skriver at analyse av byer har blitt overlatt til en gruppe forskere fra blant 

annet arkitektur, historie, geografi, planlegging, sosiologi og økonomi, og dette gir unike 

tverrfaglige ferdigheter til studiet av byen, men det tverrfaglige perspektivet mangler antropologi. 

Byen har vært tilstede i antropologien, men den har ikke hatt stor betydning. Det vil si at det har 

blitt gjort antropologisk forskning av byen og ikke i byen. Videre skriver Low:  

 

Theorizing the city is a necessary part of understanding the changing post-industrial, 

advanced capitalist, postmodern moment in which we live. The city as a site of everyday 

practice provides valuable insights into the linkages of macroprocesses with the texture and 

fabric of human experience. The city is not the only place where these linkages can be 

studied, but the intensification of these processes—as well as their human outcomes—occurs 

and can be understood best in cities. Thus, the “city” is not a reification but the focus of 

cultural and socio-political manifestations of urban lives and everyday practices. (Low, 1996).  

 

Steder er videre gjort nyttige og meningsfulle, og denne prosessen kan forstås som «placemaking», 

eller på norsk stedsskapelse. Prosessene oppstår når dimensjoner av landskapet blir forstått av 

innbyggerne og andre som samhandler om og på stedet som betydningsfulle gjennom felles 

forståelse. Stedsskapelse kan forstås som der hverdagsaktivitet skjer; ettersom enkeltpersoner lever, 

jobber og samhandler i en gitt lokalitet. Stedsskapelse innebærer omforming av «space» til «place», 

eller omdannelse av en type rom/sted til et annet. Videre knyttes bestemte minner og/eller 

identiteter til et sted, det være seg en bydel, et boligfelt, en gate (Paulsen, 2010). Steder er preget av 

offisielle og uoffisielle grenser, for eksempel bygrenser og nabolag, men de er også preget av den 

unike betydningen som folk forbinder med dem og de spesifikke bruksområdene de er satt på 

(Paulsen, 2010). Språk er et grunnleggende og rutinemessig verktøy for stedsskapelse. Når vi 

snakker om steder, blir de synlige og forståelige og dermed forskjellig fra mer abstrakte eller 

meningsløse rom. Men språk er ikke det eneste middelet på hvilke steder som er gjennomsyret av 

mening; lokale kulturelle forskjeller som matpreferanser, feiringer, sosialitetsnormer og 

arkitektoniske stiler bidrar også til stedenes identiteter (Paulsen, 2010).  

 

Drammen er skapt og formet av menneskene som bor i byen og har en eller annen form for 

tilknytning til byen. Byen alene er kun et tomt skall, men dets innbyggere er med på å gjøre byen til 

noe mer enn det tomme skallet; de lager, former og skaper byen til sitt eget. Byen blir levende på 

grunn av dets innbyggere, det formes en mangfoldig identitet, og Drammen og dets bydeler blir 

med dette menings – og betydningsfulle.  
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Bakgrunn for valg av tema og analytisk rammeverk er et ønske om informasjon om sosial deltakelse 

for minoritetskvinner, og deres muligheter for gode integreringsprosesser i Norge. Kvinnene er en 

sammensatt gruppe og på ingen måte lik. De vil likevel være knyttet sammen av det å være deltaker 

i Kvinnenettverket. For å gjøre dette, er det imidlertid nødvendig å illustrere hvor feltarbeidet har 

tatt sted og betydningsfulle steder i felten. 

 

Drammen 
  

 
Figur 1: Bilde over Drammen  

 

Drammen er en kommune sørøst i Buskerud fylke, innerst i Drammensfjorden (Thorsnæs, 2018). 

Byen ble grunnlagt i 1811, men historien strekker seg lenger tilbake. Historien beskriver Drammen 

som den viktigste markedsplassen på vestsiden av Oslofjorden i flere hundre år. Ved utløpet av 

Drammenselven ligger Drammen Havn med lange tradisjoner, og beliggenhet har gjort byen til et 

naturlig havneområde i mange århundrer, og tettstedet Drammen ble på mange måter skapt av 

elven. Vikingene benyttet Drammensfjorden allerede for nærmere tusen år siden til å frakte gods fra 

sine utenlands ferder. Havna utviklet seg til å bli et viktig handelssenter i det 14. århundre, og en 

permanent bosetting begynte å ta form ved munningen av Drammenselven (Helgesen, Grønvold, 

Møllebak, Schandy, 2008, 232). Byen var møteplass for så vel bønder fra Hallingdal, danske 

bondeskippere som byttet landbruksprodukter mot trevirke og jernvarer fra jernverkene (Throndsen 

et al., 1977, 155), som handelsmenn fra England og sjøfolk fra Nederland (Sellæg, 1994, 48). Der er 

også historier om kjøpmenn fra Tønsberg og Oslo som slo seg ned, ofte med hele familien, og 

begynte å drive sin handel ved fjorden (Throndsen et al., 1977, 156). Dette gjorde Drammen til en 

internasjonal by, en arv som fremdeles har tydelige spor i bybildet, med navn som Schwenckegata, 

Smithestrøm, Gyldenløves plass, Hollendersvingen og Schwartz gate (Drammens historie, 2016).  
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Havna i Drammen ble Norges viktigste når det gjaldt tømmereksport. Mot slutten av 1800-tallet 

begynte papirfabrikkene å dukke opp langs Drammenselven, og dermed oppstod det et helt nytt 

eksportprodukt (Helgesen, Grønvold, Møllebak, Schandy, 2008, 232). Drammen er kjent som et 

trafikk-knutepunkt og trafikken på elven og fjorden var betydelig, men også langs sti og landevei 

var ferdselen stor. Landets første kjørevei ble anlagt mellom Kongsberg og Hokksund for å lette 

transporten av sølv til Drammen.  

Elven knyttet byen til opplandet, men elven var samtidig skille mellom Bragernes på nordsiden og 

Strømsø og Tangen på sydsiden (Sellæg, 1994, 51).  

Drammen har vært et viktig jernbaneknutepunkt i mange år, og dette har gitt Drammen Havn en 

viktig transportforbindelse med «omverdenen». I løpet av de siste hundre årene har havna og byen 

forandret seg merkbart. De fleste papirfabrikkene ble nedlagt fra 1970-tallet og noen år framover, 

men byen har trukket til seg nye former for handels – og industrivirksomhet. Havnas virksomhet 

gjenspeiler seg i hva som skjer i samfunnet rundt, og eksportvirksomheten har snudd til import 

(Helgesen, Grønvold, Møllebak, Schandy, 2008, 232).  

 

Drammen har tradisjonelt vært en industriby, men i dag er den tradisjonelle industrien stort sett 

nedbygd, og i flere av de tidligere fabrikkområdene legges det nå til rette for bolig – og 

næringsutvikling. Lengst er denne utviklingen kommet på Union-området. Her er det kulturarenaer, 

plass for små og innovative virksomheter, kunnskapspark med nytt bibliotek og et bomiljø med en 

sammensatt boligmasse. Området er en smeltedigel av moderne arkitektur og ærverdige 

fabrikklokaler (Drammens historie, 2016). Byens arbeidsplasser er i dag preget av offentlig 

administrasjon og tjenesteyting, handels – og servicevirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting.  
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Det internasjonale Drammen – demografi hva gjelder innvandring og norskfødte med 

innvandrerbakgrunn 

Den bymessige bebyggelsen strekker seg fra vest til øst på begge sider av Drammenselven og 

Drammen er delt inn i ulike delområder, noen av disse er Danvik – Fjell, Konnerud, Åssiden, 

Strømsø, Bragernes med mer. 

 

 
Figur 2: Kart over Drammen (SSB) 

 

Hver fjerde innbygger i Drammen hadde innvandrerbakgrunn ved inngangen til 2013. Tyrkere er 

den største gruppen i Drammen, og utgjør den gruppen som er mest overrepresentert i kommunen. 

Nesten halvparten av innvandrerne i Drammen har bodd i Norge i mer enn ti år, og tjueen prosent 

har vært mindre enn tre år i landet. Av innvandrerne med registrert innvandringsbakgrunn har 

førtien prosent kommet ved familieinnvandring, trettifire prosent av fluktgrunner og tjueto prosent 

som arbeidsinnvandrere. Drammen har innvandrere fra hundre og førtiseks forskjellige land og den 

største gruppen innvandrere – norskfødte med innvandrerforeldre ikke inkludert – har opprinnelse 

fra Polen. Blant andre større grupper er det mange fra land der flukt er en viktig utvandringsårsak, 

som Irak, Afghanistan, Somalia og Iran (Høydahl, 2014, 290).  

 

Områder i felt 

Strømsø-området  

Drammen var opprinnelig delt i to byer på hver sin side av Drammenselven, men i dag er Strømsø 

et byområde i Drammen sør for elven. Strømsø sentrum har jernbanestasjon, idrettsanlegg, handel, 

kontorbygg, industri og skoler. Resten av Strømsø består i hovedsak av boligområder.  
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De siste årene har Strømsø hatt en sterk utvikling, blant annet med stor utbygging på Papirbredden, 

det gamle fabrikkområdet for papirfabrikken Union (Drammens geografi, Strømsø, 2018).  

 

Tollbugata på Strømsø er i dag blitt en flerkulturell gate kjent for sitt mangfold av nasjonaliteter og 

kulturer. Her finner man butikker med matvarer fra hele verden, kiosker som selger mobilkort og 

kebab, samt frisørsalonger der en hårklipp for menn koster hundre og femti kroner. Du finner 

frukter i butikkhyllene som papaya og pakistansk mango, fersk koriander i bunt og hjemmelaget 

tyrkisk börek. Gata preges av slitte bygninger, men også noen av Drammens historiske bygninger 

som kan dateres hundre år tilbake.  

 

Union-området  

Union er et område langs Drammenselven på Strømsø i Drammen. I området finner man 

konsertscenen Union Scene med en rekke kulturaktører, og kunnskapsparken Papirbredden med 

Drammensbiblioteket og Universitetet i Sørøst – Norge. Det er også et boligområde med leiligheter 

og studenthybler (Unionbrygge.no, hentet 2018).  
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Avhandlingens oppbygging  

For å illustrere betydningen av et sosialt nettverk for en gruppe minoritetskvinner i Drammen, 

undersøker jeg de ulike dimensjonene som jeg oppdaget å være relevante for kvinnene som jeg 

tilbrakte tiden med. Samtidig forstår jeg mitt felt langs linjene mangfold og tilhørighet, integrering 

og inkludering, frivillighet og arbeid, kjønn, likestilling og forestilt slektskap, og stedsskapelse. Jeg 

har forsøkt å holde en tematisk oppbygging av oppgaven, der hvert kapittel tar for seg ulike 

aspekter ved mine problemstillinger og interessefelt.  

 

Jeg har i kapittel én introdusert leseren for bakgrunn for valg av tema, analytisk rammeverk og 

Drammen som internasjonal by. I kapittel to introduserer jeg mine metodiske valg og utfordringer 

samt organisasjonen, dets formål og ønskede mening i lokalsamfunnet, informanter, min 

posisjonering og etiske betraktninger. Kapittel tre vil introdusere måter å forstå frivillighet og 

arbeid på, samt hvordan hvert enkelt fenomen kan knyttes opp mot integrering og inkludering i 

samfunnet; integrering gjennom kunnskap. I kapittel fire forklarer jeg hvordan kvinnene ser på 

hverandre som søstre og familie, hvordan feministisk antropologi, likestilling og kjønn kan forstås 

uten at kvinnene selv tydelig definerer sitt arbeid som et feministisk prosjekt. Kapittel fem dreier 

seg om hvordan kvinnene skaper seg selv, tar plass i byen og omformer steder i Drammen til sine 

egne – gjennom organisasjonen Kvinnenettverket som sted og ved å benytte seg av biblioteket. 

Avslutningsvis vil jeg trekke noen konkluderende linjer og forsøke å vise et sammenhengende bilde 

av en kompleks virkelighet.  
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Kapittel 2: Metode  

Denne forskningen er basert på et etnografisk feltarbeid, bygget på kvalitativ metode, gjort våren og 

sommeren, 2018 i Drammen. Dette for å tilegne meg kunnskap om minoritetskvinners sosiale 

nettverk samt deres integreringsprosesser i det norske samfunnet. Dette ble utgangspunktet for 

konstruksjonen av mitt felt13. Jeg bestemte meg for å ha kontakt med enkeltpersoner og nettverket 

som helhet, der jeg ble med på aktiviteter Kvinnenettverket tilbød. Jeg ble også med på 

arrangementer og sammenkomster der hele nettverket møttes, for å favne et bredere perspektiv av 

betydningen Kvinnenettverket har for mange av kvinnene jeg møtte. Jeg opplevde feltarbeidet som 

et triangel av ulike metodiske verktøy, nye ideer for tematikk og omfang. De teoretiske verktøyene 

sto i mindre grad sentralt under innsamlingen av datamateriale i felten. På den annen side har jeg 

hatt den antropologiske lære i bakhodet med sentrale antropologiske begreper og tankesett.  

 

Ved å bli presentert for Kvinnenettverket og deres aktiviteter fikk jeg fra første stund god kontakt 

med kvinnene som ledet de forskjellige aktivitetene. Det tok ikke lang tid før jeg ble invitert til å ta 

del i aktivitetene noe som betød å gjøre klart rommet for kreativt verksted; sette frem symaskiner, 

hente frem stoff og påbegynte prosjekter, koke vann til te og kaffe samt sette frem snacks. Det 

betød også at jeg måtte lage meg et syprosjekt og jeg sydde et handlenett (noe som føltes svært 

komplisert da jeg ikke har sydd før). Jeg ble med å lage mat i forbindelse med aktiviteten 

matlaging, der jeg også ble med informanter å handle, gjerne fersk koriander og gulrøtter i bunt, 

poteter og ris, lammekjøtt fra kjøttdisken og lefser eller börek.  
 

Kvinnenettverket  
Organisasjonen ble startet i 2016 av en gruppe kvinner med innvandrerbakgrunn hvor de diskuterte 

hvordan de best kunne integrere minoritetskvinner i samfunnet. Det er et prosjekt med ildsjeler som 

brenner for minoritetskvinners rettigheter og muligheter. De forstår seg selv som et ressurssenter og 

har fått midler fra blant annet Drammen Kommune og IMDi: Integrerings - og 

mangfoldsdirektoratet. Kvinnenettverket er delt opp i ulike aktiviteter man kan delta på som 

frivillig eller som deltaker. Det er aktiviteter som matlaging og kreativt verksted samt en 

ungdomsgruppe som kjemper for retten til frihet og ytring. Ungdomsprosjektet jobber tett med 

ungdom for å forbedre livskvalitet og bedre mangfold via dans, workshops med mer. De ønsker 

også å bidra til dialog mellom foreldre og deres barn.  

                                                
13 «Ethnographers create a thing called a «field». It’s an old ethnographic cliché that there are pre-existing ethnographic 
fields out there awaiting discovery, all one has to do is walk into them. This myth of the ethnographic site as some sort 
of virginal land ripe for discovery was and perhaps continues to be a powerful trope. Ethnographic fields do not exist 
beyond the imaginings of the ethnographer» (Madden, 2010, 38).  
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Kjernen av nettverket består av en sammensatt gruppe kvinner med ulik bakgrunn, alder, sivilstatus, 

morsmål, politisk ståsted og religion. Aktivitetene har én leder hver og arrangeres på ulike dager i 

uken. Styreleder tar hånd om økonomi og media/presse. Samtlige av Kvinnenettverkets ledere har 

ansvar for det administrative som også innebærer noen timer kontortid i uken. Dette fordi 

Kvinnenettverket tilbyr hjelp til forståelse av mottatte brev, kontakt med fastlege, NAV, skatteetat 

eller andre offentlige kontorer, samt gi råd og veiledning i forbindelse med jobbintervju, skole eller 

andre henvendelser.  

 

Det skal nevnes at ikke alle som tilhører Kvinnenettverket benytter seg av de ukentlige aktivitetene 

Kvinnenettverket tilbyr, men heller deltar når det arrangeres store sammenkomster eller festligheter. 

Jeg har fokusert min forskning rundt de kvinner som aktivt benyttet seg av aktivitetene som tilbys, 

da de som regel kom hver gitte dag det ble arrangert noe i perioden jeg foretok feltarbeidet.  

 

Nøkkelinformanter  

Jeg ble ved første møte med Kvinnenettverket presentert for ledelsen av organisasjonen og deres 

aktiviteter, samt de som benyttet seg av de ulike aktivitetene. Noen er kun med på matlaging mens 

andre kun er på kreativt verksted, andre besøker kreativt verksted og ungdomsprosjektet. Det hele 

er flytende og en kan velge hvilke aktiviteter man ønsker å benytte seg av så lenge man sier i fra til 

leder personlig eller via applikasjonen «Whats app»14.  

 

Augustina  

Augustina er ikke veldig høy, men rak i ryggen og virker trygg på seg selv. Det mørke håret danser 

på skuldrene hennes og smilet hennes er varmt. Jeg møter Augustina med stor respekt, hun utstråler 

styrke og vilje, og jeg sliter med å finne de riktige ordene da hun ser utfordrende opp på meg. Hun 

snakker alltid rolig men engasjert, og er reflektert i måten hun snakker til meg på. Hun har bodd i 

Norge i mange år og har et godt personlig nettverk. Hun har alltid engasjert seg i lokalsamfunnet og 

ser på det som nøkkelen til integrering. «Integrering banker ikke bare på døra di15» sier hun til meg 

en dag; «det er viktig å delta i lokalsamfunnet for å skape seg et nettverk når man er ny i byen og 

landet, og ikke har særlig med venner, familie eller bekjente».  

                                                
14 «Whats app» ble flittig brukt som kommunikasjonsmiddel blant brukere og frivillige i Kvinnenettverket, samt at det 
var her jeg ofte fikk informasjon om tid og sted jeg skulle møte mine informanter. Applikasjonen er populær da dette er 
en applikasjon som ikke koster penger å bruke, samt at man kan ha gratis video/chattesamtaler – noe mange benytter 
seg av ved kommunikasjon til familie og venner i andre land. 
15 Augustina har vært engasjert innenfor politikk i mange år, og snakker på en politisk måte hva gjelder 
integreringsspørsmål. Jeg forstår det som at hun til en viss grad er formet av sitt politiske parti og antall år hun har bodd 
i Norge.  
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Miranda  

Miranda sine mørke krøller faller ned i øynene hennes, hun vipper hodet bakover med en myk 

bevegelse og krøllene legger seg på plass på toppen av hodet hennes. Hun smiler til meg og møter 

meg alltid med en klem på hvert kinn. Miranda er filosoferende og kreativ. Hun sier en dag at hun 

er selvlært syerske og jeg blir imponert over alt hun syr; om det er vesker, kjoler eller ytterplagg. 

Hennes avslappende vesen gjør dynamikken i rommet god og behagelig, og det beste ved Miranda 

er hennes tro på at alle kvinner kan få til det de ønsker, bare de får hjelp på veien eller får tilbake 

troen på seg selv.  

 

Cammi  

Cammi står som regel fordypet over klærne hun skal sy om eller endre på. «Hola Kristina, Como 

estas?», hun smiler forventningsfullt mot meg når hun ser meg og ansiktet hennes utstråler varme 

og godhet. Hun snakker i vei på spansk og glemmer stadig at jeg ikke kan mer enn «Hola», hun ler 

og fortsetter på engelsk. Cammi går med raske skritt over gulvet når hun skal stryke noe eller hente 

målband og festenåler, håret hennes er lett krøllet og karamellfarget.  

 

Jaiyana 

Jaiyana er full av energi, hun gir meg en klem første dagen jeg møter henne og får meg til å føle 

meg velkommen. Hun snakker både fort og sakte, høyt og lavt, og er ikke redd for å ta ordet eller ta 

sin plass i rommet. Måten hun beveger kroppen på, rak i ryggen og smilende, utstråler selvtillit. 

Håret hennes er stylet forskjellig hver gang jeg ser henne, og av og til forteller hun meg hvor vondt 

det er å flette håret hos frisøren, og at smerten pågår over flere dager før det gir seg. Hun får runde, 

røde kinn når hun ler og latteren gjør meg glad og får meg til å ville le. Hun stiller kritiske spørsmål 

om verden og samfunnet rundt seg, og ønsker å strekke ut en hjelpende hånd til alle hun møter. 

Jaiyana forteller meg at hun ønsker å være til hjelp for minoritetskvinner som ikke kan språket, som 

ikke er så involvert i samfunnet, og som føler seg hjelpeløse. «Organisasjonen er som et 

hjelpemiddel for kvinner – særlig de nyankomne kvinnene. Kvinnenettverket er en hjelpene hånd, 

en trygg havn». Shamika er ofte å se med Jaiyana, hun virker sjenert men det er bare fordi 

stemmen ikke er så høy. De mørke øynene stirrer opp på meg og smilet brer seg om ansiktet hennes 

når Jaiyana sier noe morsomt.  
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Faiza  

«Vil du være med å gå tur?» Faiza ser opp på meg og rynker pannen. Hun spør ofte om jeg vil være 

med å gå tur med «innvandrergruppa» (en turgruppe for og av innvandrere, med hensikt i å få flere 

ut av hjemmene sine og oppleve den norske naturen), og vil også inkludere meg utenfor felt16. Faiza 

er energisk og har ikke tid til å sitte stille. Hun får stadig beskjed av kvinnene på kjøkkenet om å 

sette seg ned å spise litt, men hun snakker seg ut av det helt til en kvinne tar tak i henne, setter 

henne ned i en stol og serverer en tallerken med varm middag. Når hun spiser koser hun seg, 

kroppen roer seg og hun haster ikke avsted til neste møte eller prosjekt. Faiza forteller meg at det er 

mye å gjøre grunnet ny jobb, og jeg har stor forståelse for at hun ikke klarer å sitte i ro. Hun er ikke 

ofte på kjøkkenet med de andre kvinnene og har overlatt styringen til noen få kvinner. Hun er 

egentlig mest opptatt av å prate om jobben sin, og vil gjerne ha meg med på langturer som 

inkluderer overnatting. Hun har sjalet svøpt løst rundt hodet med et vennlig smil, hun er 

imøtekommende og inkluderende.  
 

Taliba 

Ansiktet til Taliba lyser opp i et stort smil når hun ser meg. Øynene blir smale og tennene vises. 

Hun hilser meg med en klem på hvert kinn og er glad for at jeg ofte er med å handle inn og lage 

mat. Taliba er interessert i å forbedre norsken sin og ber meg stadig om å rette på henne selv om jeg 

ikke er der for å være norsklærer, hun smiler og ler når hun spør meg om jeg kan være det mens vi 

lager mat. Det er viktig for henne å forbedre norsken sin for senere å kunne komme seg ut i lønnet 

arbeid forteller hun meg en dag. Taliba virker tålmodig og viljesterk. Når jeg skjærer grønnsaker 

veileder hun meg i hvordan hun ville gjort det for å få de perfekte bitene, og hvis hun sier noen ord 

feil prøver hun på nytt. Hun har klare beskjeder på kjøkkenet, men er ydmyk i måten hun forklarer 

og viser ting til meg og Priya på. Priya forteller meg første gang jeg møter henne at hun er frivillig 

for flere organisasjoner. Det er viktig for henne å ha noe å gjøre, og å bruke språket. Priya smiler og 

ler mye, hun tar del i samtalen på kjøkkenet, men så fort vi er ferdig med å lage mat og venter på at 

den skal stekes eller kokes ferdig tar hun frem telefonen sin og forsvinner inn i den.  

 

  

                                                
16 Felt i så tilfelle var avgrenset til matlagingskurs og sosialt samvær med hele Kvinnenettverket.  
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Deltakende observasjon, intervjuer og go-alongs  

Gjennom deltakende observasjon har jeg tilegnet meg kunnskap om hvordan kvinnene forstår det 

som meningsfullt å delta på aktiviteter i regi av Kvinnenettverket for å ha et sted å gå til på 

hverdager. Kursene holdes gjerne midt på dagen, når de fleste andre har en jobb å gå til. Mange av 

kvinnene jeg møtte hadde ikke det, enten fordi de var nyankomne til Norge og Drammen, eller av 

andre årsaker ikke har kommet seg ut i lønnet arbeid.  

Margarethe Kusenbach (2003) skriver at etnografisk metode grovt sett kan deles inn i å intervjue 

informanter og observere «naturlige» forekommende sosiale settinger, oppførsel og hendelser. Jeg 

benyttet meg også av intervjuer, men hadde særlig fokus på den uformelle samtalen. For å forstå 

mer av hvordan det var å delta på aktivitetene Kvinnenettverket tilbød, tok jeg del i deres 

hverdagslige gjøremål innenfor aktivitetenes rammer. Dette ville Kusenbach (2003) kalt go-alongs, 

hvor forskeren følger sine informanter i deres sosiale rom og stiller spørsmål underveis mens de 

opplever de samme inntrykkene. Gjennom disse metodiske tilnærmingene har jeg fått innblikk i 

mine informanters forståelse og tanker om hverdagsliv, betydningen av sosiale nettverk og 

perspektiver på integrering, inkludering, lønnet arbeid og frivillighet.  

Samlet sett kan de ulike metodene; deltakende observasjon, intervjuer og go-alongs, akkumulere 

styrker og fordeler når de forstås sammen og i kombinasjon. Metoden kan forstås som en hybrid 

eller blanding av de tre nevnte metodene, hvor forskeren både observerer og stiller spørsmål. 

 

Venting og kjedsomhet i felt  

 

«Ritene inneholdt dramatiske episoder (...) men de kom mellom dager og kvelder bestående 

av uavlatelig dans, som var utmattende bare å se på. Det ville sannsynligvis vært enda 

kjedeligere å lese om.» (Audrey Richards, 1982, 55).  

 

Mens antropologisk feltarbeid i hovedsak består av å delta og å observere; deltakende observasjon, 

kan mengden av å vente og å gjøre ingen ting ikke understrekes nok17. Mange feltarbeid innebærer 

mye venting og avhengighet av mennesker som ikke er avhengig av deg. Det å oppleve kjedsomhet 

i felt kan være en naturlig del av det å være i feltsituasjonen.  

 

 

 

                                                
17 Dette påpeker en av antropologiens forfedre Malinowski (1984) uten at jeg sammenligner meg med han og hans felt: 
«I had periods of despondency, when I buried myself in the reading of novels, as a man might take to drink in a fit of 
tropical depression and boredom».  
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Jeg opplevde i mitt urbane felt hvor mine informanter har sine liv, og hvor feltarbeidet klart ble 

avgrenset til å gjelde Kvinnenettverkets aktiviteter og sammenkomster, kjedsomhet og mye venting. 

Livene til de vi møter stopper ikke selv om feltarbeideren kommer, og det skal de heller ikke gjøre. 

Jeg har flere eksempler fra mitt feltarbeid hvor jeg måtte vente lenge på at informanter skulle dukke 

opp til avtaler eller i det hele tatt komme som avtalt. Dette opplevde jeg til tider som frustrerende og 

utfordrende. Første dagen jeg skulle bli med på aktiviteten matlaging møter jeg opp som avtalt 

utenfor Kvinnenettverkets lokaler. Avtalen er å skulle møtes utenfor en liten kiosk på et gatehjørne 

som selger kebab og andre kioskvarer. Jeg ringer omsider informanten min da klokka går over 

avtaletid, og det tar ikke lang tid før hun tar telefonen og spør meg om det er tirsdag. Hun har ikke 

mulighet til å møte meg riktig enda selv om vi har en avtale, og jeg må bli møtt av noen kvinner jeg 

ikke har hilst på før. Hun gir meg beskjed om at jeg blir møtt på plassen utenfor den lille kiosken, 

men at kvinnene handler inn mat så jeg må vente en stund på at de skal bli ferdig i butikken. Det 

føles ubehagelig å stå og vente, jeg føler meg dum når jeg ser de samme menneskene passere meg 

flere ganger, og jeg tripper frem og tilbake på hjørnet for å bli sett av kvinnene som ikke vet 

hvordan jeg ser ut. Jeg blir utålmodig og har mest lyst til å dra hjem, komfortsonen føles vanskelig 

å overskride, men jeg blir stående. To kvinner med handleposer går mot meg og smiler, men går 

raskt forbi meg. Det begynner å bli lenge siden den første telefonsamtalen og den sure vinden biter 

meg i kinnene. Jeg begynner å bli usikker på om noen i det hele tatt kommer til å dukke opp, og i 

det jeg tenker denne tanken kommer det en kvinne bort til meg og spør om det er jeg som skal lage 

mat med henne. Hun beklager forsinkelsen, men forteller meg at hun syntes det var vanskelig å 

skulle finne ut hvem jeg var, så hun måtte ringe informanten min å forhøre seg om jeg var gammel 

eller ung. Som nevnt var det ikke få slike episoder. Venting og kjedsomhet er til tider et faktum, det 

er ikke til å unngå, og jeg ser det heller som en form for erfaring enn totalt unødvendig; selv om det 

føles unødvendig når slike situasjoner oppstår.   
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Tilfeldigheter i felt 

 

Serendipity, «the art of making an unsought finding», as juxtaposed to purposeful discovery 

by experiment or retrospective prophecy, is a much sought after ideal in scientific practice. 

While serendipity is often misunderstood as referring only to the accidental nature and the 

delight and surprise of something unexpected, the masterful synthesis into insight by drawing 

novel connections is equally important. This requires sufficient background knowledge, an 

inquisitive mind, creative thinking and good timing. (Rivoal & Salazar, 2013).  

 

Ifølge Frank Pieke (2000) er tilfeldigheter essensen av feltarbeid forskning. Den epistemologiske 

vekten som ligger på tilfeldigheter i antropologi, anses også for å forme den etnografiske prosessen. 

Sett annerledes: «Anthropologists are trained to observe what they are not prepared to see [and] it is 

their main competence» (Olivier de Sardan, 1995, referert i Rivoal & Salazar, 2013). Under 

feltarbeidet kreves det ikke en «fast agenda». Forprogrammerte spørsmål og intervjuer kan utelukke 

dialog og dermed en stor del av hva som kan læres i feltet ved å lytte til historiene og ved tilfeldig 

observasjon, spesielt betydningen av lokale metaforer og andre sentrale begreper som gir tilgang til 

en annen måte å forstå livet på. Mye kan være utfordrende18 under et feltarbeid og det er ikke alltid 

det går etter planen, dette resulterer ofte i data som oppstår ved tilfeldigheter og/eller under endrede 

omstendigheter.  

 

Etiske betraktninger 

Feltarbeidet har en etisk dimensjon fra man presenterer seg til man skriver analysen (Landsverk 

Hagen & Stueland Skorpen, 2016, 176). Det vil være et konstant behov for at man som forsker 

forvalter etikk på en god måte, da etnografisk informasjon om mennesker både er interessant og 

lærerik, men også sensitiv. Det vil være nødvendig å ta hensyn til personvern og konfidensialitet i 

ulike prosesser som følger (Fossheim, 2015).  

 

Jeg informerte om bakgrunn for min deltakelse i fellesmøter og på de ulike aktivitetene jeg deltok i, 

og var hele tiden åpen om min tilstedeværelse. Hvorvidt personene i min studie forsto konsekvenser 

og rekkevidde av forskningen, har vært en etisk problemstilling som har gjort seg gjeldene da 

mange av informantene har begrenset norsk språkforståelse, og enkelte hadde begrenset forståelse 

for hva forsking innebærer.  

 

                                                
18 Se Gerald D. Berreman (1962): Behind Many Masks: Ethnography and impression management in a Himalayan 
Village.  
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Videre ga jeg rollen til noen av kvinnene som portvakter (Fangen, 2001), der noen visste mer om 

prosjektet og fungerte som døråpnere for å muliggjøre feltarbeidet. Dette ved å la meg delta på 

aktiviteter, sammenkomster og festligheter, og at de introduserte meg videre til de andre kvinnene 

om hvem jeg var og hva jeg skulle. Jeg orienterte alle om muligheten til å trekke seg fra studien, 

min taushetsplikt og om anonymisering av data. Jeg opplevde det ikke videre problematisk da få 

stilte spørsmål ved min tilstedeværelse, det var heller utfordrende å forklare hvorfor jeg ikke skulle 

være der lenger etter endt feltperiode.  

 

Samtykke  

Informasjon om samtykke ble gitt muntlig, men jeg benyttet meg av samtykkeskjemaer ved 

intervjuer der deltakerne fikk et skriv om forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt19.  

 

Anonymisering 

Alle personnavn og organisasjonens navn er fiktive, og bakgrunnsopplysninger eller personlige 

opplysninger kan være endret. Opplysninger som kan bidra til å identifisere informanter er så langt 

det har latt seg gjøre endret eller utelatt for å unngå gjenkjennelse. Anonymisering innvirker ikke på 

resultatet av analysen, og alle samhandlingssituasjoner som framstilles er reelle. Prosjektet er meldt 

til norsk senter for forskningsdata. Jeg har videre ikke notert navn eller andre kjennetegn verken i 

feltnotater eller i videre arbeid med avhandlingen. Avtale om sletting av feltmateriale vil også skje 

etter at avhandlingen er levert.  

 

Refleksivitet og posisjonering 

Feltet påvirkes ved å avgrense noe som felt og samtidig ta del i det man kaller for felt. Man kan 

samtidig ha respekt for og begrense hva man påvirker, og hvordan man påvirker dette. Dette gjøres 

ved å være refleksiv, noe som innebærer at forskeren evner å se betydningen av sin egen rolle i 

samhandling med deltakerne, de empiriske dataene, de teoretiske perspektivene, og den 

forutforståelsen forskeren bringer med seg inn i prosjektet (De nasjonale forskningsetiske 

komiteene, 2010). Dataene jeg har fått tilgang til, og relasjonene jeg bygget i felt, avhenger av 

hvem jeg er som person.  

 

 

 

                                                
19 Se vedlegg.   
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Min stilling som ung, hvit20, kvinnelig student opplevde jeg skapte både muligheter i utvikling av 

relasjoner, deling av informasjon og samhandling på aktivitetene, men også tanker om 

maktforskjeller. Jeg ble svært bevisst på dette da jeg under den årlige sommerfesten til 

Kvinnenettverket ble spurt av noen av kvinnene om hva de skulle bidra med, det være seg å sette 

frem stoler, bord, mat og snacks. Jeg oppfattet at de spurte meg fordi jeg var den eneste kvinnene 

med «vestlig bakgrunn» i rommet. De kontaktet ikke lederne for Kvinnenettverket, og jeg måtte 

henvise de videre til kvinnene som styrte arrangementet. Jeg forstår det slik at de må ha oppfattet 

dette da de i møte med det norske samfunn ofte blir møtt av «hvite» menn og kvinner som leder 

ulike andre arrangement de deltar på. Et annet eksempel på maktrelasjoner og forskjeller er 

kunnskap om språk. Jeg har mange ganger tatt for gitt at norsk er mitt morsmål, og at kvinnene jeg 

møtte under prosjektet enten holdt på å lære seg språket eller ikke var trygg på språket. Med dette 

mener jeg at jeg ofte ble spurt om jeg kunne være veileder for enkelte av kvinnene under 

aktivitetene vi gjorde sammen, så de kunne bli bedre og tryggere i norsk. De ønsket at jeg skulle 

rette opp i språkfeil, lære å skrive og hjelpe dem med kommende eksamener. Jeg fortalte at jeg ikke 

hadde kompetanse til å lære bort, men at jeg kunne minne dem på ord de hadde glemt eller som de 

uttalte feil. Jeg opplevde ikke dette som ubehagelig, men jeg tenkte mye over dette i ettertid av 

hendelsene. Jeg tok ikke for gitt at de ikke kunne språket, men jeg tok for gitt at språk er makt. Jeg 

opplevde derimot svært få ganger at kvinnene som deltok på de ulike aktivitetene eller som jobbet 

frivillig ikke ville snakke med meg. Jeg opplevde å bli tatt godt imot og inkludert. Inkludert i 

samtaler, i aktiviteter, og jeg opplevde at de rundt meg ønsket at jeg skulle være tilstede. Dette får 

meg til å tenke på meg selv som utenforstående og fremmed for deres organisasjon, organisasjonens 

kulturelle – og sosiale koder. Likevel som fremmed ble jeg inkludert og tatt imot på en god måte.  

 

 

 

 

  

                                                
20 Jeg er klar over den pågående forskningen og teorier rundt begrepet hvit og hvithet. Jeg ser det som relevant å nevne 
på grunn av eventuelle maktforskjeller, som jeg mener eksempelet mitt på sommerfesten kan vise. «Whiteness, within 
sociology, is defined as a set of characteristics and experiences that are attached to the white race and white skin. In the 
U.S. and European contexts, whiteness marks ones as normal, belonging, and native, while people in other racial 
categories are perceived as and treated as unusual, foreign, and exotic. Sociologists believe that what whiteness is, and 
means is directly connected to the construction of people of colour as "other" in society. Because of this, whiteness 
comes with a wide variety of privileges» (Cole, 2018).  
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Hjemmeantropologi – Norge som antropologisk felt  

Feltarbeid i antropologens eget samfunn, eller i et nærliggende samfunn har blitt langt mer vanlig 

enn det var for et par generasjoner siden. Sosialantropologi er ikke lenger primært studiet av 

«stammesamfunn» eller «den ikke-industrielle verden», men like mye feltarbeid i egen kultur eller 

på eget hjemsted (Hau` ofa, 1982, Eriksen, 2010, 39). Argumenter mot å bedrive antropologi i eget 

samfunn, er fagets uttalte mål om å kartlegge den kulturelle variasjonen i verden, og at ens eget 

samfunn kan fungere som et sammenligningsgrunnlag når man reiser ut i verden og studerer det 

«eksotiske», og at denne dimensjonen bortfaller når man skriver om sine naboer. På en annen side 

kan det vise seg – og har allerede vist seg – at moderne vestlige samfunn inneholder betydelig 

kulturell variasjon. Spørsmålene vi stiller om samfunn, kultur og sosial organisasjon er like aktuelle 

uansett hvor i verden vi utforsker dem. Antropologens intime kjennskap til eget samfunn kan sees 

på som en ressurs, men en forutsetning for at slike studier skal bli vellykket, er likevel at de har en 

komparativ dimensjon innebygget; at de klarer å se sitt eget samfunn fra utsiden (Eriksen, 2010, 39 

- 40). Som innfødt med kunnskap til kulturen vil det kanskje være lettere å få adgang til felten og 

informantenes backstage21, samtidig som det er svært viktig å være oppmerksom på faren for 

«hjemblindhet», og at man dermed kan ha lett for å overse sosiale og kulturelle forhold og 

elementer som blir tatt for gitt (Eriksen, 2010, 40). Samtidig som det kan være lett å ta noe forgitt 

opplevde jeg det motsatte selv om Drammen er min hjemby og mitt hjemsted. Jeg oppdaget sider og 

steder ved byen jeg aldri før hadde vært, og jeg så Drammen på en ny måte etter jeg foretok meg 

feltarbeidet. Jeg har alltid forstått Drammen som mangfoldig, men å få tilgang og en viss tilhørighet 

til steder jeg ikke visste eksisterte, eller som virket lite tilgjengelig22 for meg, har beriket meg.  

 

 

 

  

                                                
21 Se Goffman (1959): Vårt rollespill til daglig. En studie i hverdagslivets dramatikk. 
22 Jeg knytter dette opp mot kapittel 5 om stedsskapelse, der noen steder virker lite tilgjengelig for enkelte. Dette være 
seg på grunn av etnisitet, kjønn, religion, eller sosioøkonomisk bakgrunn.  
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Informanter, innpass og språk 

Språk er viktig for kommunikasjon og inkludering, videre for integrering. Man faller fort utenfor 

storsamfunnet ved å ikke kunne språket, og kvinnene som benyttet seg av Kvinnenettverket hadde 

ulik botid i Norge. Noen hadde bodd i Norge i ett år, mens andre i mer enn tretti år. Det var altså 

store forskjeller i kunnskap om språk, men regelen var at norsk skulle praktiseres uansett hvor 

mange år man hadde bodd i Norge. Regelen om å snakke norsk ble praktisert forskjellig i de ulike 

aktivitetsgruppene. Den ene gruppen besto av kvinner fra Syria, India, Afghanistan, Norge og 

Latin-Amerika. Språket i denne gruppen var norsk da de ikke kunne hverandres morsmål. De kunne 

alle sammen noe engelsk, men språket som ble praktisert mellom kvinnene var likevel norsk. Den 

andre aktivitetsgruppen hadde overvekt av spansktalende kvinner, der få snakket engelsk og mange 

var ustø i norsk. Selv om normen var å snakke norsk ble det snakket mye spansk og lite eller ingen 

norsk. Lederen for gruppen fortalte meg første gang jeg skulle delta at alle skulle snakke norsk 

under hennes aktivitet: «Her skal alle snakke norsk. Noen kan ikke norsk eller lite norsk, og her får 

de praktisert og øvd seg». Norsk skulle brukes som et fellesspråk og som et tiltak for integrering, 

men jeg opplevde det ikke slik. Norsk ble så lite praktisert at det kun ble snakket mellom meg og et 

fåtall kvinner i gruppen. Kommunikasjonen gikk dog ikke uten misforståelser, men dette førte til 

humoristiske situasjoner, kroppsspråk og peking med fingre.  

 

Jeg har gjennom feltperioden vært sammen med, og tilbragt tid sammen med en sammensatt gruppe 

kvinner. Det vil være meningsløst å snakke om kvinnene som et hele, med mindre man fokuserer på 

at kvinnene samles i organisasjonen på bakgrunn av det å være kvinne med innvandrerbakgrunn. 

Noen av kvinnene hadde høyere utdanning, mens andre kun har fullført grunnutdanning. Det var 

gifte kvinner, skilte kvinner, og single kvinner. Kvinner med og uten barn. Kvinner som er religiøse 

og som ikke er religiøse. Kvinner som er aktive i politikken og kvinner som ikke er det. Drammen 

er en by med mennesker fra hundre og førtiseks land, det betyr at Drammen er en by med mangfold. 

Gjennom ulike metodiske valg og gjennomførelse av feltarbeid på eget hjemsted, har jeg fått 

mulighet til å se byen fra flere (kulturelle og sosiale) sider. Jeg vil i de neste kapitlene se på ulike 

måter å forstå og definere begrep som arbeid, frivillighet, integrering, likestilling, sosiale nettverk 

og stedsskapelse.  
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Kapittel 3: Integrering gjennom lønnet arbeid og frivillighet 
Jeg har fått i oppgave å skrelle poteter og tar frem en potetskreller, en skjærefjøl og åpner posen 

med poteter vi handlet inn sammen for en halv time siden på den libanesiske butikken på hjørnet. 

Taliba er opptatt med å finne frem en stor kjøkkenbolle der hun blander olje, smør og ulike krydder. 

Hun legger kyllingbitene i marinaden og praten sitter løst. Taliba ser ut av vinduet og smiler, hun 

sier at målet hennes i Norge er å skaffe seg en jobb. Det er viktig for henne. Hun er utdannet i 

hjemlandet. Jeg spør hva hun kunne tenke seg å gjøre, og hun svarer at hun har lyst til å jobbe med 

mennesker, å lære bort kunnskapen hun besitter og å bidra i samfunnet som har tatt henne imot. 

Hun snur seg mot meg og sier oppgitt at det kommer til å bli vanskelig. Mannen hennes har fått 

jobb, men det tok lang tid. Taliba masserer marinaden godt inn i kyllingbitene før hun tar alt over i 

en stor gryte. Hun heller vann over bitene og krydderbladene som har vært gjemt i bunn flyter opp 

til overflaten og vaker. Hun ber meg bli ferdig med potetene da de også skal i gryta og sier jeg har 

gjort en god jobb. Jeg må le, jeg har kun skrellet og skåret potetetene i båter. Jeg spør Taliba 

hvorfor hun kommer på aktivitetene til Kvinnenettverket hver uke og lager mat sammen med de 

andre kvinnene. Hun svarer at hun må ha noe å gjøre – noe å gå til. Hun viser meg et ark med en 

quiz, hun har tidligere i dag vært på språkkafé i regi av biblioteket. «Jeg må lære språket, det er 

viktig å kunne når jeg skal søke jobb» sier Taliba og nikker med hodet for å bekrefte det hun sier.  

 

Forståelsen av hva arbeid er, er alltid knyttet til samfunnets organisering, og et generelt begrep om 

arbeid er en relativt ny oppfinnelse (Heen, 2008, 31). Ved inngangen til det moderne samfunnet ble 

det økonomiske feltet skilt ut som et eget samfunnsmessig område, og husholdssfæren ble 

underordnet markedssfæren, konseptuelt så vel som praktisk (Solheim, 2007). Dette innebar at 

«arbeid» ble identifisert med den produktive og verdiskapende virksomheten som foregikk utenfor 

husholdet. Utviklingen mot en kapitalistisk produksjonsmåte innebar at bruksverdien til de enkelte 

produkter ble underordnet deres bytteverdi; innenfor en kapitalistisk produksjonsmåte, er det 

bytteverdien av et produkt og ikke dets bruksverdi som fremstår som det viktigste (Heen, 2008, 32-

33).  

 

I det moderne samfunn framstår lønnsarbeidet som den mest grunnleggende formen for arbeid. Det 

som definerer lønnsarbeidet er imidlertid ikke hva som gjøres, men at den faktiske aktiviteten 

foregår innenfor en markedsrelasjon mellom en som kjøper og en som selger arbeidskraft 

(Bertelsen, 2008). Å definere arbeid som lønnet arbeid, er en måte å bruke begrepet arbeid på som 

gjør det prinsipielt mulig å si at noe er arbeid og noe ikke er arbeid.  
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I følge Wadel (1979) kan arbeid forstås som et tvetydig konsept og en aktivitet som har opptatt 

mange innenfor samfunnsvitenskapen. Aktiviteter som man betegner i et samfunn kan stadig være i 

forandring: Nye typer aktiviteter inngår kontinuerlig under konseptet mens andre er utelukket, og 

måten vi karakteriserer arbeidsaktiviteter på, og skiller de fra ikke-arbeid, er i kontinuerlig endring. 

Videre ser Wadel (1979) på arbeid som en sosial konstruksjon, og i antropologisk teori og forståelse 

av arbeid må man også behandle arbeid som et relasjonelt konsept. Dette betyr ikke at man ser alt 

man gjør som arbeid, men at arbeid er et aspekt av alle sosiale relasjoner.  

 

Sandra Wallmann (1979) skriver at verdien av arbeid kan vurderes i sosiale, personlige eller 

økonomiske termer, videre forstås arbeid som bruk av menneskelig energi på ting: «Work is the 

application of human energy to things; which application converts, maintains, or adds value to the 

worker, the thing worked on, and the system in which the work is performed». Arbeid kan også sees 

på som et ritual, og i en artikkel om arbeid beskriver Ståle Wig (2018) arbeid nettopp som et hellig 

ritual. Dette begrunnes med at man adlyder ordre når man gjennomfører «jobben», og man 

aksepterer overvåkning og straff, samt underkaster seg uten å blunke. Wig skriver at mange 

misliker jobben sin, men at ritualet er hellig, og det tenkes om arbeidet at det er et ubestridt gode i 

seg selv, og det å ikke delta er et dødelig tabu. Arbeid har derfor betydning i seg selv, samtidig som 

det gir sosial status. Lønnsarbeid har nærmest blitt et mål på moralsk troverdighet, og en moralsk 

handling hvor individet gjør opp for seg overfor fellesskapet (Rugkåsa, 2010, 88-89). Wig (2018) 

argumenterer videre for at det i Norge drives arbeidslivspolitikk etter børsprinsippet: Så lenge 

pilene peker oppover er alt bra. Verst er det for de som havner helt utenfor arbeidsmarkedet. Det er 

en kultur som stigmatiserer mennesker uten lønn, og en politikk som gjør livet deres utålelig.  

 

Kroppene våre kan forstås som disiplinert inn i arbeid, og i løpet av den klassiske tidsalderen 

oppdaget man for alvor kroppen som gjenstand og angrepsmål for maktutøvelse. På det ene plan 

dreier det seg om å underkaste seg og dra nytte av kroppen, mens på det andre plan gjelder det å 

forklare dens funksjonsmåte. Føyelig er kroppen når den lar seg underkaste, bruke, forvandle og 

perfeksjonere.I et hvert samfunn er kroppen under streng kontroll, den er gjenstand for tvang, 

forbud og plikter. Kontrollen utøves i en ny skala: Det dreier seg ikke om å behandle kroppen som 

en masse, en gros, som en uoppløselig enhet, men om å bearbeide den i detalj, utøve en fin tvang, 

sikre seg herredømme over kroppen som mekanisk system – over dens bevegelser, gester, 

holdninger og hurtighet: En uendelig makt over den aktive kropp. Og videre: Det som kontrolleres, 

er ikke, eller ikke lenger, atferdens symboliserende elementer eller kroppens språk, men 

bevegelsenes økonomi og effektivitet, deres indre organisering skriver Foucault ([1975]1999).  
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Disse metoder, som muliggjør en omhyggelig kontroll av kroppens operasjoner, og sørger for at 

kroppens krefter stadig underkues og tvinges til å være føyelige og nyttige – dette er det som kan 

kalles å holde «disiplin». Det som gjør disiplin elegant, er nettopp at den klarer seg uten dette 

kostbare og voldelige forhold, og likevel oppnår minst like store nyttevirkninger. De disiplinære 

metoders historiske øyeblikk er når det oppstår en menneskekroppens kunst som ikke bare tilsikter 

å bedre kroppens ferdigheter, og heller ikke å underkue den enda mer, men å skape en relasjon som 

på én og samme tid gjør kroppen desto mer lydig og nyttig, og omvendt. På den ene siden gjør 

disiplinen kroppens makt til en «ferdighet», en «kapasitet» som den prøver å forøke. På den annen 

side bevirker disiplinen at den energi eller styrke som ferdigheten eller kapasiteten resulterer i, 

inngår i et strengt underdanighetsforhold (Foucault, [1975]1999).  

 

Miranda hjelper meg å feste tråden i symaskinen da den for tredje gang sklir ut. Jeg er ingen mester 

i å sy verken for hånd eller på maskin, og det er Miranda som har lært meg å bruke maskinen. Jeg 

smiler oppgitt, sier jeg er håpløs og lener meg tilbake i stolen. Miranda geiper når tråden sklir 

mellom fingrene hennes og sier at jeg absolutt ikke er håpløs, men at det krever øvelse. Miranda er 

tålmodig og fokusert, og etter to forsøk er tråden tilbake på sin plass, og jeg kan begynne å sy igjen. 

Miranda henter seg en kopp kaffe og noen saltstenger, biter av saltet og uttrykker at det er det beste 

på saltstengen. Jeg kunne ikke vært mer enig mumler jeg konsentrert. Jeg spør hvor Miranda jobber 

ved siden av å være frivillig, og hvordan hun har så mye tid på dagtid til å være på 

Kvinnenettverkets kreative verksted. Hun tar pekefingeren på brillen og skyver den på plass da hun 

har hvilt brillene lenger ned på nesen. Hun ser på meg og sier at hun jobber litt her og litt der. Hun 

har ingen fast stilling og har heller ikke hatt så mange hundre prosent stillinger ett sted, dette fordi 

det har vært vanskelig å få store stillingsprosenter da hun ikke har spesielt med utdannelse, er 

rastløs, og har et ønske om å jobbe flere steder samtidig. Hun ramser opp steder hun har jobbet på, 

og kunne ønske hun kunne få en høyere stillingsprosent på det ene stedet hun jobber nå, men det går 

ikke ifølge arbeidsgiver. Hvert fall ikke akkurat nå. Miranda forteller meg at hun trives godt og at 

arbeidet er givende, men at hun også da kommer til å måtte nedprioritere Kvinnenettverket, og det 

er noe hun absolutt ikke ønsker. Miranda ser fortsatt på meg, og jeg titter ned i symaskinen for å 

konsentrere meg om syingen mens jeg hører på henne. Tråden løsner nesten for fjerde gang, men 

før skaden har skjedd stopper jeg maskinen og ber Miranda om å forklare meg hvordan jeg ikke 

skal gjøre feil igjen. Det banker på døren og Augustina titter inn i døråpningen. Hun ønskes 

velkommen av Miranda og får en klem av henne. Hun setter seg ned på en stol ved siden av 

Miranda og får en kopp kaffe. Jeg stopper å sy da det blir for mye å fokusere på og konsentrere seg 

om. Miranda forteller Augustina hva vi nettopp snakket om, og Augustina sier hun har jobbet så 

lenge hun har bodd i Norge.  
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Det tok tid å omstille seg fra hjemlandet til vertslandet, men hun påpeker at det var nødvendig for 

hennes integrering å komme seg ut i arbeid, og ut blant andre mennesker. Augustina ser på meg og 

sier: «Det viktigste for integrering er å ha tilhørighet til det nye stedet man kommer til. Det er behov 

for kunnskap, nettverk, og informasjon. I disse prosessene lærer man norsk og norske regler som 

man ikke lærer på norskkurs, eller ting og tang som er greit å ha med seg i prosessen med å bli 

integrert. Det var liksom ikke noe valg jeg hadde, med norsk mann. Og vi har alltid engasjert oss 

frivillig. Det hjalp meg veldig, og å delta som frivillig var en døråpner til samfunnet generelt; språk, 

jobb, og vennskap ...». Augustina påpeker at minoritetskvinner har ulike utfordringer og problemer, 

og at man har «bagasje» fra hjemlandet. Hvis kvinnene blir hjemmeværende vil de både stresse 

over egen situasjon og ha det dårlig, og til slutt vil de ikke klare å komme seg ut i arbeidslivet sier 

Augustina. Hun setter seg ordentlig til rette på stolen og legger armene i kryss på bordet foran seg. 

Miranda skyter inn at Kvinnenettverket har fokus på minoritetskvinner som ressurs, og at nettverket 

prøver å styrke kvinners muligheter til selvutvikling og å styrke troen på seg selv. «Det er viktig at 

kvinnene har troen på seg selv» sier Miranda tankefullt. «Ja, og integrering for meg er tilhørighet, 

og at jeg føler meg likestilt med alle andre i samfunnet jeg er i. Verken mer eller mindre. Når jeg 

har samme muligheter og føler meg likestilt, det er hva integrering er for meg» sier Augustina med 

trygghet i stemmen. Augustina fortsetter: «De ulike aktivitetene vi tilbyr og ikke minst når vi lager 

mat for ulike arrangementer er arbeidstrening i mine øyne».  

Miranda og Augustina har bodd i Norge lenger enn de har bodd i sitt eget hjemland, og for de har 

inngangen til jobbmarkedet ikke vært det store problemet, men de legger til at det ikke bare er 

enkelt å være kvinne med innvandrerbakgrunn i det norske samfunnet. «Det norske samfunnet må 

gi minoritetskvinner en sjanse» sier Augustina avslutningsvis før hun reiser seg og må dra avsted til 

et møte.  

 

Miranda sin genuine interesse for håndverk og å jobbe for minoritetskvinners muligheter i det 

norske samfunnet viser seg å være svært viktig, og av og til kan denne interessen gå foran 

betydningen av lønnet arbeid. Miranda forteller meg at hun av og til har hatt det økonomisk trangt 

da hun ikke alltid har hatt fast stilling i lønnsarbeid, men at det ikke er det viktigste her i livet, da 

hun også har Kvinnenettverket: «Det er faktisk viktig for meg å bruke energi og tid på noe jeg 

tillegger stor verdi, i tillegg til lønnsarbeid». Miranda forteller meg at hun er avhengig av å ha 

lønnet arbeid for å forsørge seg selv og sine barn, men at det samtidig gir henne overskudd å 

arbeide frivillig med og for kvinner som ikke har de samme mulighetene som henne enda. Miranda 

sin forståelse av arbeid er todelt, der hun påpeker viktigheten av lønnsarbeid for henne selv og til 

fellesskapets goder, men hun forstår like mye arbeid nedlagt i Kvinnenettverket som betydningsfullt 

og viktig.  
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Det kan virke som i avsnittet over at det frivillige arbeidet blir så altoppslukende at hun kun velger 

seg små stillinger på arbeidsmarkedet. Det vil jeg ikke si er tilfelle, men Miranda velger å bruke sin 

tid og energi både på lønnet arbeid og arbeid uten økonomisk gevinst.  

 

Jeg skal i dette kapittelet gjøre rede for hvordan lønnet arbeid skiller seg fra frivillig arbeid og 

dugnad, og samtidig knytte hvert fenomen opp mot integrering. Dette gjør jeg for å belyse hva 

samfunnet ser på som arbeid og ikke-arbeid. Ved å definere noe som arbeid med økonomisk gevinst 

definerer man samtidig noe som ikke-arbeid, og det kan få konsekvenser ved at samfunnet ikke ser 

verdien av arbeid som ikke er lønnet. Med dette forstår jeg viktigheten av lønnet arbeid for at 

velferdsstaten og samfunnet skal opprettholdes, men jeg ser også viktigheten av å delta i samfunnet 

hvis man enda ikke har fått muligheten til å bidra i samfunnet økonomisk. Jeg har gjennom 

Wallman, Wig og Foucault forsøkt å vise perspektiver på hvordan arbeid kan forstås, der alle 

fremstillingene er bruk av menneskelig energi på ting, gjort til noe kroppslig og rituelt. 

Innledningsvis i dette kapittelet får vi et innblikk i Taliba sin forståelse av arbeid (lønnsarbeid) og at 

det er viktig for henne å bidra i samfunnet. Når det å bidra i samfunnet blir ensbetydende med 

økonomisk gevinst, vil de uten lønnet arbeid kunne føle seg lite anerkjent. Selv forstår jeg lønnet 

arbeid fra arbeid uten økonomisk gevinst som akkurat forskjellig hva gjelder lønn og ikke-lønn. Jeg 

ser like mye at kvinnene i Kvinnenettverket nedlegger arbeid og bruk av energi på organisasjonens 

aktiviteter som om de skulle ha blitt lønnet for det. Ved at Kvinnenettverket er en frivillig 

organisasjon resulterer det i at kvinnene ikke får betalt for sitt engasjement, selv om det like mye 

kan sees på som arbeid. Jeg forstår det som svært meningsfullt og viktig for disse kvinnene å bidra 

på sin måte i samfunnet, med de ressurser og muligheter de har. Jeg mener det er viktig å ikke 

forkaste idéen om at frivillig arbeid kan være en nødvendig døråpner for mange uten sterke sosiale 

nettverk, da gjerne deltakelse i frivillig arbeid kan føre til nye bekjentskap, bedre språkforståelse, og 

mulig inngang til arbeidslivet forøvrig. Jeg tar også for meg de ulike politiske partienes forståelse 

av hva god integrering defineres som, og et lite utdrag av hvordan innvandring, integrering og 

arbeid omtales i mediene.  
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Det sammensatte Norge – integrering  

 

Integrering kan ikke bare handle om undervisning og informasjon. Mange av kvinnene jeg 

møter har savnet at man også kommer sammen for å spise, drikke, danse og ha det moro. Ikke 

minst skaper dette nye muligheter for å skape seg et nettverk og få nye venner. (Utsagn 

informant).  

Integrasjon som samfunnsvitenskapelig begrep handler om hvordan et samfunn «henger sammen» 

som et sosialt system, med andre ord hvordan ulike deler i et samfunn konstituerer en helhet og 

hvordan helheten konstituerer delene. Integrasjon kan forstås som deltagelse i samfunnets felles 

institusjoner, kombinert med opprettholdelse av gruppeidentitet og kulturelt særpreg. Samtidig 

handler integrering om samfunnets evne til å ta imot og sysselsette nye borgere. Ut fra idealet om 

høy sysselsettingsgrad har Norge rettet mye av oppmerksomheten mot arbeidsledighet blant 

innvandrerbefolkningen. Definisjonen av en «vellykket» integrasjon varierer23, på noen felter vil 

nasjonalstaten eller majoriteten kreve kulturell homogenitet, og på andre felter vil minoriteten 

tillates å være forskjellige (Eriksen, 2010, 273 – 274).  

Integrasjon handler om forhold mellom samfunn og individer; om hvordan enkeltindivider relaterer 

seg til, inngår i og bidrar til å forme samfunnet, og om hvordan individer formes av samfunnet. I 

velferdsstaten definerer staten langt på vei grensene for integrasjon; hvorvidt individer eller grupper 

er integrert, og hva den enkelte må oppnå eller prestere for å integreres. Historisk har tilslutning til 

nasjonen og nasjonal kultur vært gitte kriterier for integrasjon. Senere har velferdsstatens politikk 

og institusjoner overtatt en stor del av denne rollen: I arbeidsmarkedspolitikk, familiepolitikk og 

skolepolitikk finnes målsettinger og strategier for integrasjon av individer og grupper. At det 

etableres tiltak som skal fremme integrasjon av minoritetskvinner, er også et eksempel (Rugkåsa, 

2013, 81). Kulturell og sosial integrasjon er komplekse og ikke nødvendigvis overlappende 

prosesser. Et samfunn kan være kulturelt mangfoldig, men like fullt sosialt integrert, og tilsvarende 

kan et samfunn være kulturelt homogent, men sosialt komplekst og lite sosialt integrert. Integrasjon 

på samfunnsnivå og på lokale nivåer, henspiller på ulike former for sosial integrasjon, og å være 

integrert på ett nivå medfører ikke nødvendigvis at en er integrert på andre nivåer.  

 

 

                                                
23 Varierer ved ulike tematiske spørsmål som: Økonomi og politikk, kultur, moral og verdier. Det vil også variere ut ifra 
hvilket parti som definerer hva «vellykket» integrasjon er, samtidig som det er uenighet i befolkningen generelt.  
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Det er for eksempel mulig å være godt integrert i et etnisk24-, religiøst- eller interessefellesskap uten 

å ha noen tilknytning til storsamfunnet, eller man kan være et velfungerende medlem i 

storsamfunnet; være i arbeid, betale skatt og stemme ved valg uten at man kjenner noen eller har 

tilhørighet til noe lokalt fellesskap (Eriksen, 2007). Det er heller ingen motsigelse mellom å ha en 

annen etnisk og religiøs tilhørighet, og delta i majoritetssamfunnets arbeids- og organisasjonsliv, 

samtidig som man ivaretar og viderefører ulike kulturelle og religiøse tradisjoner på lokale nivåer, 

altså å være integrert både på lokal – og på storsamfunnsnivå. Man kan også være integrert på noen 

samfunnsarenaer samtidig som man på andre ikke er det; for eksempel kan man være integrert i 

utdanningssystemet, men utestenges fra arbeidsmarkedet. Integrasjon er et problematisk begrep, og 

det er vanskelig å definere hvorvidt enkeltindivider eller grupper (sosiale eller kulturelle) er 

integrert eller ikke. Grensene for integrasjon er ikke absolutte, men kan defineres på bakgrunn av 

hva som er ønskelig i en gitt sosial situasjon. Nivå for integrasjon defineres forskjellig fra ulike 

posisjoner, avhengig av hvilken målestokk som legges til grunn. I en norsk majoritetssammenheng 

synes integrasjon å være forbundet med ideen om likhet; jo likere man er, og jo mer man deltar i 

samme type aktiviteter eller på samme arenaer, desto bedre integrert er man (Rukåsa, 2013, 82).  

 

Forestillinger om hva integrasjon er, endres stadig. På samme måte er «[...] de sosiale feltene som 

«innvandreren» skal integreres inn i, selv i rask endring, og det ligger et maktforhold til grunn når 

det hele tiden er medlemmer av majoriteten som avgjør når noen er tilstrekkelig integrert» 

(Gullestad, 2002). Integrasjon har blitt sett på som noe som skal omfatte alle samfunnsborgere til at 

det nå i dagens offentlige og politiske debatt først og fremst relateres til innvandrere. Det reises på 

bakgrunn av dette, politiske og praktiske spørsmål om hvordan minoriteter kan gjøres til en del av 

majoritetssamfunnet (Rugkåsa, 2013, 83). 

 

 

  

                                                
24 En gruppes etnisitet har sitt utgangspunkt i mennesker som identifiserer seg selv, og identifiseres av andre, i en type 
kategori med henvisning til medlemmenes forestillinger om felles opphav og sosiokulturelle særtrekk. Etnisitet handler 
således om kontakt mellom grupper hvis respektive medlemmer anser seg som kulturelt forskjellige (Eriksen, 2010, 
256).  
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Selv stiller jeg meg bak Kjeldstadli (2008) sin beskrivelse av hva integrering innebærer, han 

skriver:  

            Integrering innebærer to målsettinger: At det ikke er forskjeller mellom mennesker i 

flertallet og mindretallet når det gjelder fordeling av goder, og at alle mennesker deltar på 

ulike arenaer i så stor grad som de selv ønsker, og at de deltar i tilstrekkelig grad, slik at det 

finnes relasjoner mellom dem som innebærer at samfunn eksisterer og gjenskapes. I 

tilstrekkelig grad. At alle skal delta i like stor grad på alle arenaer er derimot ikke noe mål. 

(Kjeldstadli, 2008).  

 

Sammensetningen av dagens innvandrerbefolkning er svært mangfoldig hva gjelder kulturell, 

religiøs og etnisk bakgrunn. Til tross for at innvandrere i Norge er relativt godt integrerte på 

arbeidsmarkedet og i utdanningssektoren, viser forskning fremdeles tydelige utfordringer på flere 

områder. Et av disse områdene er en svakere deltakelse på sivilsamfunnets arenaer og i det politiske 

systemet enn majoritetsbefolkningen, selv om det er store variasjoner mellom grupper med ulik 

landbakgrunn (Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter, 2013 – 2017, 65).  

 

Regjeringens integreringsstrategi 2019 – 2022 beskriver at et av regjeringens hovedprosjekter er å 

gjennomføre et integreringsløft. Med dette menes at målet er at innvandrere i større grad skal delta i 

arbeids – og samfunnsliv: «De som skal leve og bo i Norge, må være en del av store og små 

fellesskap i samfunnet vårt» heter det. Videre beskrives en god integreringsprosess og et 

velfungerende samfunn der man forutsetter en felles forståelse for norsk samfunn og kultur. Det er 

et ønske fra regjeringens side å styrke oppslutningen om de grunnleggende verdiene og normene 

som det norske samfunnet er bygget på. Det heter seg at integrering er en toveis prosess, men først 

og fremst kreves det en innsats fra den enkelte selv. Det stilles tydelige krav om at alle selv må 

gjøre en stor innsats for å lære norsk, forstå det norske samfunnet, delta og bidra til fellesskapet.  

 

Ser man på synspunktene rundt innvandring og integrering i de partipolitiske programmene, viser 

det seg stor ulikhet. De ulike teoretiske og praktiske tilnærmingene til integrering kan også være 

flytende og argumentene skiftende. På tross av ulikt syn på innvandring er alle partiene enige om at 

nøkkelen til god integrering er gode norskkunnskaper, og deltakelse i samfunnet med lønnet arbeid.  
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Innledningsvis viser jeg til Taliba sin forståelse av hvordan hun best kan integrere seg i det norske 

samfunnet. Hennes forståelse samsvarer med det partiene på stortinget definerer som god 

integrering, og det kan virke som at hennes forståelse er påvirket av majoritetssamfunnets forståelse 

av hva integrering skal være, dette gjennom blant annet introduksjonsprogrammet hun går på 

gjennom kommunen.  

Jeg skal nå ta for meg lønnet arbeid, frivillighet, og dugnad, og knytte hvert fenomen opp mot 

integrering for å belyse måter storsamfunnet ser på hvordan man best kan integreres, og i hvilke 

instanser i samfunnet man skal integreres på.  

 

Lønnet arbeid som integrering  

Et viktig mål med integreringspolitikken er å få flyktninger og innvandrere raskest mulig i arbeid 

slik at de blir økonomisk uavhengige. NAV, IMDi og andre instanser jobber aktivt for å øke 

sysselsettingen blant personer med innvandrerbakgrunn (imdi.no, 2019). I statsbudsjettet 2019 

ønsker regjeringen flere innvandrere i utdanning og jobb. De ønsker å prioritere tiltak som er 

viktige for integrering da mange innvandrere står utenfor arbeidslivet. Dette gjelder særlig kvinner 

med fluktbakgrunn, der under halvparten er i arbeid. Budsjettet for 2019 skal gi flere utdanning og 

kvalifisering, slik at de kan komme i jobb og bli selvforsørgende. Kunnskaps – og 

integreringsminister Jan Tore Sanner sier i et intervju på regjeringen sin nettside:  

 
Vi må bruke de gode tidene til å gi flere utdanning og få flere i jobb. Derfor satser vi på mer 

grunnskoleopplæring til innvandrerungdom, samtidig som vi styrker opplæringen i norsk og 

samfunnskunnskap og stiller tydelige krav. I tillegg styrker vi arbeidet mot barnefattigdom og 

sosiale forskjeller. Å øke deltakelsen er viktig for å sikre økonomisk og sosial bærekraft, 

sjanser for alle og et velferdssamfunn med tillit, samhold og små forskjeller. Blant annet 

styrkes innsatsen for å få innvandrerkvinner inn i arbeidslivet, og åpne for samarbeid med 

sosiale entreprenører om arbeidsrettet tiltak. (Regjeringen.no, 2018).   

 

Rugkåsa (2010) skriver at arbeidsintegrasjon skal fremme minoritetskvinners integrasjon, og at 

dette er en konsekvens og en operasjonalisering av «arbeidslinja». Arbeidslinja er et førende ideal i 

norsk velferds – og sosialpolitikk, den er godt forankret i norsk og nordisk kulturhistorie, og 

refererer til alle samfunnsmedlemmers plikt og rett til arbeid og selvforsørgelse. Arbeid har stor 

betydning for den enkeltes sosiale integrasjon i samfunnet og for ens personlige, sosiale og 

økonomiske velferd. En intensjon med arbeidslinja, er at den tilsynelatende skal skape, eller i det 

minste gi et grunnlag for likhet, i den forstand at når folk kommer i arbeid, vil de bli selvforsørget 

og integrert i samfunnet.  
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Samtidig kan arbeidslinjas sterke stilling forstås på bakgrunn av at likhetsidealet støtter opp under 

lønnsarbeid som middel til å fremme økonomisk og sosial likhet og rettferdighet, og fremmer 

moralsk likhet, i betydning av å yte til fellesskapet. Et høyt sysselsettingsnivå er dessuten viktig for 

økonomisk utvikling, og for å opprettholde velferdsstatens omfattende velferdssystem.  

 

For at innvandrerbefolkningen fullt ut skal kunne få ta del i godene i det norske velferdssamfunnet, 

er det nødvendig med økt sysselsetting i gruppen som et hele står det i IMDi sin rapport Kvinner og 

arbeid fra 2007. Introduksjonsordningen ønsker for nyankomne flyktninger å gi en bedre og mer 

systematisk språkopplæring og kvalifisering til både innvandrermenn – og kvinner. Dette vil gjøre 

de mer attraktive for norske arbeidsgivere og forhåpentligvis bedre situasjonen på sikt heter det.  

 

I arbeids – og velferdsmeldingen fra Arbeids – og inkluderingsdepartementet (AID 2006 – 2007, 

referert i Annfelt & Gullikstad, 2013) påpekes det flere steder at det fins ulike kategorier 

innvandrerkvinner og at mange klarer seg bra i Norge. I dokumentene dominerer imidlertid en 

representasjon av innvandrerkvinner som en bekymring og et problem, og det blir påpekt at det må 

tas grep for at innvandrerkvinner i større grad blir inkludert i arbeidslivet. En annen 

problemrepresentasjon er den varierende yrkesdeltakelsen blant ikke-vestlige kvinner. Dette kobles 

ikke primært til grunnleggende ferdigheter og norskkunnskaper, men til målgruppens holdninger til 

kvinners yrkesdeltakelse. Det antas der at et av de elementene som i sum bidrar til å generere 

hindringer for kvinnenes deltakelse på arbeidsmarkedet er «verdiforankrede holdninger (...) til 

kvinners yrkesdeltakelse i ulike livsfaser». Samtidig som de aktuelle kvinnene representeres som 

problemer, framstilles de også som løsningen på mange problemer. Disse er koblet til fattigdom og 

økonomisksosial utjevning, til kjønnslikestilling og til spørsmålet om å få gode borgere. En 

arbeidsrettet innsats for innvandrere i den hensikt å avskaffe fattigdom skal ikke minst rettes mot 

kvinner. I integreringsmeldingen blir kvinners økte yrkesdeltakelse beskrevet som nødvendig for «å 

oppnå større økonomisk og sosial likhet». I tillegg til at økt sysselsetting for kvinner presenteres 

som viktig med tanke på fattigdom og økonomisksosial utjevning, framstilles den økonomiske 

selvstendigheten som deltakelse i arbeidslivet gir, som en forutsetning for likestilling mellom 

kvinner og menn.   
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Lønnet arbeid forstås som en viktig forutsetning for selvstendighet og mange kvinner med 

innvandrerbakgrunn har ikke de samme mulighetene som flertallet (IMDi rapport Kvinner og 

arbeid, 2007, 3). Kvinner med innvandrerbakgrunn utgjør i dag en viktig del av arbeidsstyrken25, 

samtidig er det mange kvinner med innvandrerbakgrunn som ikke er i arbeid og som ikke søker 

arbeid. Langvarig ledighet kan medføre at man til slutt gir opp, og slutter å registrere seg som 

arbeidssøker (IMDi rapport Kvinner og arbeid, 2007, 8). Marianne Rugkåsa sier i en artikkel på 

Forskning.no (Khazaleh, 2010) at i enkelte tilfeller kunne det vært bedre for noen kvinners 

integrasjon hvis de utsatte å jobbe. Videre sier hun i intervjuet:  

 

Hvis du vasker et industrilokale alene etter at alle andre har gått hjem blir du kanskje 

økonomisk selvstendig og kan forsørge din familie, men det spørs hvor integrert du blir i 

samfunnet når du må jobbe alene uten at du kan snakke med andre.  

 

Rugkåsa mener man kan føle seg isolert på en sterkere måte enn før man begynte å jobbe, der 

jobben er ensformig, eller man utfører arbeidsoppgaver man er overkvalifisert for. Det gir ikke 

nødvendigvis en opplevelse av selvrespekt eller tilhørighet. Dette er ofte jobber med lav betaling, 

dårlige arbeidsforhold og liten anerkjennelse i samfunnet for øvrig. Mange minoritetskvinner, 

særlig med ikke-vestlig bakgrunn, jobber i randsonen av arbeidsmarkedet, i tunge jobber med lave 

inntekter og usikre arbeidsforhold (IMDi rapport Kvinner og arbeid, 2007, 7).  

 

Situasjonen til kvinner med ikke-vestlig bakgrunn på det norske arbeidsmarkedet blir gjerne 

beskrevet som at de er «dobbelt marginaliserte»; det norske arbeidslivet er i mange henseende 

kjønnssegregert og kvinner med innvandrerbakgrunn, da særlig med synlig innvandrerbakgrunn (for 

eksempel hudfarge, navn, religiøse plagg), møter hindre og barrierer (barrierer på bakgrunn av 

kjønn, etnisitet og klasse), som må overvinnes for å komme i arbeid. Generelt konkluderer forskere 

på området med at det er svært mange samvirkende individuelle, kulturelle og systembaserte 

barrierer som ligger bak at enkelte innvandrergrupper generelt, og kvinnene i disse gruppene 

spesielt, både holdes og holder seg unna yrkesaktivitet, eller at de har en dobbelt så lang vei å gå. 

Ikke-vestlige kvinner med innvandrerbakgrunn møter større og andre barrierer enn menn med 

samme bakgrunn (Drøpping, Kavli 2002 referert i IMDi rapport Kvinner og arbeid, 2007).  

Viktige årsaker til at situasjonen er slik, er at kvinnene oftere har lite eller ingen utdanning, og at de 

sjeldnere enn mennene har dokumentert formell kompetanse. Kvinnene fullfører også sjeldnere 

norskundervisning.  

                                                
25 Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige.  
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Tiltak som bedrer kvalifiseringen av de ikke-vestlige innvandrerkvinnene er nødvendig for å øke 

yrkesdeltakelsen. For det første må deltakelsen i, og gjennomføringen av kvalifiseringen rettet mot 

gruppen bedres. For det andre må kvalifiseringen gjennomføres på en god måte, og være relevant 

for kvinnene med hensyn til en målsetting om yrkesdeltakelse. For det tredje må diskrimineringen 

av ikke-vestlige arbeidssøkere generelt motarbeides (IMDi rapport Kvinner og arbeid, 2007, 32).  

 

Forestillinger i befolkningen med innfødt bakgrunn om «kvinner med innvandrerbakgrunn» blir av 

flere forskere trukket frem som en stor barriere, og selvforsterkende over tid når de er førende for 

atferd og tolkning. Forståelsen av norske samfunnsforhold i deler av befolkningen med 

innvandrerbakgrunn, og hva som blir konsekvensene av å ikke aktivt delta i arbeidslivet, samt det 

forskerne refererer til som tradisjonelle holdninger overfor kvinners yrkesaktivitet, er også barrierer. 

Holdninger og bilder av «de andre» må også endres, og her er synliggjøring av innvandrere som 

samfunnsborgere og en avmytologisering nødvendig. Dagens situasjon med lav sysselsetting i deler 

av innvandrerbefolkningen, og da særlig for kvinner med innvandrerbakgrunn, er historisk sett et 

resultat av norsk integreringspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk, familiepolitikk og velferdspolitikk 

over mange tiår. Kvinner med innvandrerbakgrunn som står utenfor arbeidsmarkedet, påvirkes også 

av tiltak og politikkutforming rettet mot hele befolkningens sysselsetting (IMDi rapport Kvinner og 

arbeid, 2007, 33-34).  

 

Selv om mange av kvinnene jeg møtte i Kvinnenettverket har utdanning, så de på kommende 

jobbsøking som utfordrende da de har hørt fra andre kvinner med minoritetsbakgrunn at det ofte vil 

være vanskelig å få seg jobb. Mange har opplevd å ikke bli innkalt til intervju på jobbene de har 

søkt. Det gjelder ikke bare representasjoner fra andre kvinner, men også gjerne deres menn som 

sliter med å skaffe seg lønnet arbeid. Grunnen til å ikke ha blitt innkalt på intervju har blitt 

begrunnet med at de ikke har høy nok utdanning, mangler språkferdigheter eller av andre årsaker 

ikke sees på som kandidater til den gitte stillingen. Forskning viser imidlertid at minoritetskvinner 

med utdanning ofte er overkvalifisert for jobber de utfører, og på generell basis er jobbene lavt 

lønnet med liten jobbsikkerhet (IMDi rapport Kvinner og arbeid, 2007, 7). Noen av kvinnene jeg 

møtte oppfatter at deres erfaringer med manglende muligheter på det norske arbeidsmarkedet kan 

forklares med deres etniske bakgrunn i kombinasjon med hudfarge, religiøse plagg og kjønn. 

Lederne for Kvinnenettverket så også på dette som betydningsfulle faktorer, men likevel fokuserte 

de på å gjøre kvinnene bevisst på å snu forståelsen av særlig etnisitet som noe negativt, et hinder, til 

å være noe positivt, en ressurs. Kvinnenettverket er altså opptatt av å snu kvinnene sin oppfattelse 

av egne muligheter som minoritetskvinne på arbeidsmarkedet.  
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Personer med flerkulturell bakgrunn har en unik kompetanse som vil gi virksomhetene et 

komparativt fortrinn, men jeg forstår det slik at det ikke kun er kvinnene selv som må tenke slik, 

men også arbeidsgivere. Det hjelper ikke å stadig ha en positiv innstilling når virkeligheten man 

møter viser seg å være en annen; negative holdninger og assosiasjoner til nettopp 

«minoritetskvinne» og hva denne merkelappen såkalt innebærer. Videre trekkes fellesskapet 

Kvinnenettverket tilbyr frem som sentralt og viktig, da kvinner med samme erfaringer om mål 

kommer sammen og deler livets oppturer og nedturer i fellesskap. Lederne for Kvinnenettverket 

beskrev den kollektive tankegangen om å forstå seg selv som en ressurs der kvinnene går fra å ha 

liten eller ingen tro på egen person og muligheter til å få selvtillit og bekreftelse som viktig.  

 

Som nevnt ovenfor vil anerkjennelse få betydning for hvordan et menneske ser på seg selv eller blir 

sett på av samfunnet. Tildeling av anerkjennelse er tildeling av sosial verdi. Man har behov for krav 

om anerkjennelse, dette fordi identitet skapes av anerkjennelse eller mangel på anerkjennelse. 

Charles Taylor (1994) skriver i artikkelen The Politics of Recognition at vår identitet er delvis 

formet av anerkjennelse eller dens fravær, ofte ved manglende anerkjennelse av andre. En person 

eller gruppe av mennesker kan ta stor skade av at folk eller samfunnet rundt dem speiler tilbake en 

nedverdigende eller foraktet bilde av deres væren. Manglende anerkjennelse kan være en form for 

undertrykkelse som reduserer personens selvbilde. De som besitter definisjonsmakten velger også 

hvem de skal inkludere eller ekskludere i det sosiale rom. Det vil igjen si, hvem som blir anerkjent 

eller hvem som ikke anerkjennes. Ved å da insistere på at sosial integrasjon og andre positive 

effekter er knyttet til lønnsarbeidet som sådan, understrekes derimot lønnsarbeidet som norm. Dette 

kan bidra til at det blir vanskeligere å utvikle eller vedlikeholde typer av sosial integrasjon som 

bygger på andre samværsformer eller annen type organisering. Med andre ord kan man si at en 

ideologi som uttrykker at arbeidsmarkedet er den eneste fullverdige veien til sosial integrasjon, og 

en positiv identitet, samtidig bidrar til å marginalisere dem som av ulike grunner er i en annen 

posisjon (Heen, 2008, 37).  
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Fremstillinger av integrering, innvandring og arbeid i media 

På tross av regjeringens og stortingspartienes ønske om økt sysselsetting innenfor arbeidsliv, og 

ønsket om å få flere innvandrere i arbeid og utdanning, med særlig fokus på minoritetskvinner, er 

omtalen av innvandring, integrering og arbeid i de politiske partiene, mediene, og 

majoritetssamfunnets holdninger og meninger forøvrig svært varierende. Og i noen grad negativ – 

særlig i den offentlige debatt.  

 

Innvandring og integrering har oftere blitt et tydeligere tema i den offentlige debatt, og det handler 

gjerne om alvorlige saker og prinsipielle spørsmål – om krig og ekstremisme, om identitet og 

verdier, og om norsk kultur og kulturarv. Diskusjonene er ofte svært motstridende, og kan til tider 

tolkes som dobbeltmoralsk, særlig med tanke på hvordan innvandring og arbeid diskuteres i 

mediene. Et eksempel er hvordan de store nyhetskanalene omtaler en ny rapport fra Frisch-senteret 

(2019): Immigrasjon og sosial mobilitet. Den beskriver at den historisk høye innvandringen til 

Norge svekket jobbmulighetene til norskfødte som vokste opp i fattige familier, sammenlignet med 

de som kommer fra rike familier. Rapporten beskriver at innvandring har redusert sosial mobilitet, 

og ført til økte klasseforskjeller i samfunnet. Overskriftene i en del aviser har vært 

sensasjonspregede, og ordlyden er på grensen til aggressiv overfor innvandrere som gruppe. Avisen 

Tønsberg Blad (2019) skriver at forskerne på Frisch-senteret ikke er i tvil om at innvandrere har tatt 

jobbene fra nordmenn i lavere sosiale lag. Dette gir et inntrykk av at alle med innvandrerbakgrunn 

bidrar negativt i det norske arbeidslivet. Som oftest går samfunnsdebatten løs på tematikken 

«innvandrere jobber ikke nok». I Norge er det ikke arbeidsinnvandring som står som det mest 

sentrale i den store debatten om innvandring, og dermed er det mulig at en del av befolkningen ikke 

ser forskjellene mellom den ene formen for innvandring, og alle de andre når begrepene i 

overskriftene blir generelle. Det er gjerne vanskelig å vite hva som er problemet når man det ene 

øyeblikket får høre at stor arbeidsledighet blant innvandrere er destruktivt for Norge, og man i det 

andre øyeblikket blir fortalt at innvandrere jobber for mye, og rett og slett tar jobbene til nordmenn. 

Forenklede fremstillinger nører opp under bekymringene til den delen av den norske befolkningen 

som allerede synes innvandring til Norge er problematisk. Problemet er heller strukturelt og 

politisk, og det bør arbeides nøkternt med å fokusere på de egentlige årsakene som ligger bak. 

Arbeidstakere uansett opprinnelsesland bør ikke fremstilles som syndebukker (Herland Landro, 

2019).  
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Et annet eksempel er hvordan trussel mot velferdsstaten ofte blir brukt som et argument av enkelte 

politikere på høyrefløyen. Institutt for samfunnsforskning og IMDi offentliggjorde i 2018 den mest 

omfattende undersøkelsen som er gjort i Norge av befolkningens holdninger til innvandring, 

integrering og mangfold. I undersøkelsen ble tre tusen personer spurt om sine holdninger til blant 

annet flyktninger, arbeidsinnvandring, familieinnvandring, statsborgerskap, hijab og mangfold i 

skolen. Fire av ti i undersøkelsen mener at innvandring i hovedsak er bra for landet. Tre av ti er 

negative, mens resten står midt imellom. Skillene mellom de ulike partienes velgere er store. 

Syttifire prosent av Sosialistisk Venstreparti sine velgere mener innvandring i hovedsak er bra for 

Norge, mens like stor andel av Fremskrittspartiet sine velgere svarer at innvandring i hovedsak er 

dårlig for landet. Nesten alle fremhever gode norskkunnskaper, og det å ha arbeid som viktig for 

god integrering. Nesten halvparten, førtisyv prosent, sier at de er helt eller delvis enige i at 

innvandring er en trussel mot velferdsstaten (Kvale, 2018). I en artikkel på NRK sine nettsider sier 

Sylvi Listhaug at «... dersom Norge ikke blir veldig mye bedre på å få innvandrere i jobb kan det 

hende vi må øke skattene eller redusere velferdsordninger». Listhaug uttrykker at hun har lagt mest 

merke til at økt innvandring over tid vil føre til press på den norske velferdsmodellen (Skjeggestad, 

2017).  

 

Debatten om innvandring er som nevnt ovenfor ofte sensasjonspreget og stigmatiserende, og medias 

samlende trykk og politikeres forhastede konklusjoner om at «innvandringen er ute av kontroll» gir 

en feilaktig fremstilling av hverdagen og utfordringene til mange med minoritetsbakgrunn. Det 

males et bilde av innvandrere som farlige elementer, og som problemer som må håndteres. 

Stigmatiserende retorikk lukker døren for dialog og samarbeid, og øker kun avstanden mellom 

«oss» og «dem». Raske og kortvarige tiltak har begrenset verdi, og en helhetlig og langsiktig 

politikk er nødvendig for å sikre god integrering (Reitan, 2016).  

 

  



 

 44 

Frivillighet  
Ideen om det frivillige blir gjerne koblet til industrisamfunnets framvekst, og det vi i dag snakker 

om som frivillige organisasjoner var i det store og hele ukjente fenomener i det førmoderne 

bondesamfunnet. De store omveltningene som fulgte industrialiseringen, skapte rom for nye 

sammenslutninger. En ekspanderende stat åpnet for et nytt skille mellom statlig ansvar og alt som 

befant seg utenfor denne sfæren. I Europa oppsto betegnelser som frivillige organisasjoner og sivilt 

samfunn i kontrast og opposisjon til statens makt og virkemåte (Lorentzen & Dugstad, 2011, 42).  

 

Sivilsamfunnet og frivilligheten har historisk vært, og er fremdeles, en hjørnesten i demokratiet og 

velferdssamfunnet i Norge. Frivillige organisasjoners engasjement og aktiviteter styrker samfunnet, 

og gir et mangfold av løsninger som myndighetene ikke kan skape alene (Frivillig.no, 2018). Å 

være frivillig gir kompetanse, erfaring, sosial tilhørighet og mestring til enkeltmennesket. Samtidig 

skaper frivilligheten fellesskap, der den bidrar til en bedre hverdag for mange mennesker, og den 

bidrar til samfunnsutvikling gjennom å utfordre og sette dagsorden (Frivillighetserklæringen, 2015). 

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i 

samfunnet (Regjeringen.no, 2014), og i frivillighetserklæringen (2015) poengteres det at 

regjeringen vil legge til rette for et sterkt sivilsamfunn som kan være en motvekt til statens makt. 

Erklæringen er et uttrykk for regjeringens anerkjennelse av frivillig sektor, og et rammeverk for et 

sterkt og godt samspill videre. 

 

Frivillig arbeid  

Det frivillige organisasjonslivet spiller en viktig rolle i de nordiske velferdssamfunnene, og 

beskrives som «en av bærebjelkene i det norske sosialdemokratiet». Det er en felles forståelse for at 

organisasjonene har en viktig demokratisk funksjon, politisk innflytelse og fungerer som en 

sosialiseringsarena som skaper følelse av tilhørighet og fellesskap (Frivillighet i Norge, Hagelund & 

Loga, 2008-2013, 6). Andelen organisasjonsfrivillige ligger på et stabilt høyt nivå, og antall timer 

brukt på frivillig arbeid er også høyt sammenlignet med andre land. Frivillig innsats er en 

grunnpilar i barn og unges organiserte fritid, det utgjør et viktig supplement til offentlig 

tjenesteyting på velferdsfeltet, det er en forutsetning for mye politisk rettet og religiøst arbeid, og 

det er avgjørende for å ivareta gode bomiljø og organisering på arbeidsplassen. 

 

I tillegg til å ha en betydelig økonomisk verdi, kan deltakelse i frivillige organisasjoner gi viktige 

bidrag til sosial integrasjon og vedlikehold av demokratiet (Norsk frivillighet: Utviklingstrender og 

samfunnseffekter, 2013 – 2017, 11).  
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Selv om nivået på og omfanget av frivillig innsats i den norske befolkningen er vedvarende høy, 

skjer det likevel endringer i måten folk gjør frivillig arbeid på. Disse endringene handler blant annet 

om hvor mange organisasjoner man yter frivillig innsats for, hvor mye tid som legges ned i frivillig 

arbeid, og på hvilken måte man er tilknyttet organisasjonen (Norsk frivillighet: Utviklingstrender og 

samfunnseffekter, 2013 – 2017, 12). Både individuelle utgangsbetingelser, slik som 

sosioøkonomiske ressurser, nettverk og livsfase; subjektive disposisjoner, slik som motivasjon og 

holdninger til frivillig arbeid; og kontekst, slik som trekk ved organisasjonen eller lokalsamfunnet 

man tilhører antas å virke inn på hvorvidt og hvorfor man yter frivillig innsats26. Det er flere som 

fordeler sitt frivillige arbeid på flere organisasjoner enn tidligere, og færre er medlem av 

organisasjonen de gjør frivillig arbeid for. Når det gjelder inntreden i frivillig arbeid, viser det seg 

for det første at sosiale nettverk er særlig viktige i rekrutteringsfasen til frivillig arbeid. Et flertall 

begynner med frivillig arbeid fordi noen spør dem, eller fordi de får høre om muligheter til å gjøre 

en frivillig innsats gjennom noen de kjenner. De vanligste grunnene til at folk ikke gjør frivillig 

arbeid, er mangel på tid og interesse, eller at man har svake nettverk og ikke blir spurt om å delta 

(Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter, 2013 – 2017, 15-17). 

 

Frivillig arbeid som integrering  

Det sterile industrikjøkkenet er kjølig og lyden fra ventilasjonsanlegget er til tider overdøvende hvis 

man først har lagt merke til den intense lyden. Jeg tar på meg den tynne bomullsgenseren min og ser 

bort på Taliba og Priya som står med ryggen til meg. «Er dere kalde jenter?» spør jeg. De titter 

smilende over skulderen og avkrefter dette. «Vi blir varme når vi står over grytene» smiler Taliba. 

Lyset fra vinduene er dunkelt, men jeg er takknemlig for at naturlig lys blander seg inn med det 

skarpe sykehuslignende lyset fra lampene i taket. Av og til kikker Priya opp fra skjærefjølen, ut av 

vinduet og bort på Taliba. Praten sitter løst oss tre imellom og jeg spør om jeg kan hjelpe med noe. 

Jeg får beskjed om å vaske opp kjøkkenutstyr slik at det ikke blir så mye når maten er ferdig. Taliba 

og Priya forteller meg at de går i samme klasse ved introduksjonsprogrammet, og at de har kommet 

like langt i undervisningsløpet. Taliba og Priya skiller tjue år i alder, men praten sitter løst og de 

samarbeider godt om oppgavene på kjøkkenet. Taliba tar ledelsen på kjøkkenet, men det ser ikke ut 

til å bry Priya. Hun gjør det hun får beskjed om, og må le når Taliba sier oppgitt hva hun skal gjøre: 

«Du kan gjøre det samme som forrige gang». «Ja, men det husker jeg ikke akkurat nå» svarer Priya. 

De erter hverandre vennskapelig før Priya kikker på klokken, og med ett får en streng rynke i 

pannen. Hun forteller at hun ikke kan være så mye lenger på kjøkkenet da hun også er frivillig for 

en annen organisasjon, og hun må gjøre seg klar til dette.  

                                                
26 Man gir etter behov og evne, der alle ønsker å gjøre godt om de hadde hatt sjansen og valg. Se David Graeber (2007): 
An army of altruists. On the alienated right to do good.  
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Taliba ber Priya ta med seg noen lefser som de tidligere kjøpte inn på butikken, men Priya rister 

avisende med hodet. «Jeg orker ikke noe nå, ellers takk». Priya forteller meg at hun jobber som 

frivillig flere steder, og Taliba skyter inn at hun også gjør det samme. «Jeg går på en måte og venter 

på at jeg skal bli ferdig med introduksjonsprogrammet slik at jeg kan søke jobber, enn så lenge 

jobber jeg frivillig for å holde meg aktiv, slik at jeg kan møte nye mennesker. Men jeg vil også 

jobbe som frivillig ved siden av lønnsarbeid» sier Priya. Taliba legger til at det er godt å komme seg 

ut av hjemmet: «Jeg kunne aldri bare ha vært hjemme. Ja, det er ting jeg må gjøre der, men det 

hadde ikke gått for meg». Priya ser bort på Taliba og sier: «Ja, og jeg har jo ikke barn heller (...) Jeg 

besøker familie ofte, men jeg liker å jobbe som frivillig». Priya ser på klokken igjen og får dårlig 

tid. «Vi sees neste uke» sier hun med raske skritt mot utgangsdøren.  

 

Avsnittet over viser at både Priya og Taliba jobber frivillig for flere organisasjoner uten 

nødvendigvis å være medlem av disse. Det var spesielt viktig for Priya å kunne bidra i samfunnet, 

komme ut blant andre (unge) mennesker, og bruke av sin tid på de organisasjoner hun forsto handlet 

i tråd med hennes verdier. Dette viser at man gjerne bidrar i flere frivillige organisasjoner, uten at 

man er medlem av alle man jobber frivillig for.  

 

I en artikkel på Kommunespeilet sine nettsider fra 2016 argumenteres det for at frivillighet bidrar til 

økt integrering. Det argumenteres for at kommune og fylkeskommune spiller en viktig rolle i å løse 

utenforskap og manglende integrering sammen med staten og frivillig sektor. «Frivillig arbeid, både 

i minoritetsbefolkningens egne organisasjoner og i de tradisjonelle organisasjonene, bidrar til 

integrering i det norske samfunnet» sier Christian Hellevang, rådgiver i Kommunespeilet. Frivillige 

organisasjoner skal altså være en arena for integrering og sosial inkludering, og en møteplass der 

det skapes tillit og forståelse mellom mennesker. Det å delta i slike organisasjoner kan både gi 

vennskap, utvikling av identitet og tilhørighet (Frivillighet i Norge, Eimhjellen & Bock Segaard, 

2008-2013, 15). Det å bidra og få utløp for sitt engasjement er viktig for mange, og alle kan være en 

ressurs i sivilsamfunnet. Terskelen for å bli frivillig er gjerne lavere enn terskelen for å komme inn i 

arbeidslivet. Som frivillig bidrar man til å påvirke samfunnet, man bygger kompetanse, språk og 

nettverk. Dermed kan man bidra til en positiv aktivitet som frivillig, samtidig som man hjelper sin 

egen fremtid og integrering heter det på nettsiden Frivllig.no (2018).  

 

Det har vært bekymringer rundt innvandrerbefolkningens lave deltakelse i det frivillige 

organisasjonslivet, da fravær på disse arenaer sees på som en indikasjon på svak sosial og politisk 

integrasjon (Frivillighet i Norge, Ødegård, 2008-2013, 49).  

 



 

 47 

Når det gjelder minoritetenes deltakelse i de allmenne organisasjonene er hovedinntrykket at 

minoritetene deltar mindre enn majoriteten. Det gjelder både innen idrettsorganisasjoner, barn – og 

ungdomsorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Det finnes likevel nyanser i dette bildet, da 

innvandrere og innfødte ikke er så ulike med hensyn til hva som påvirker organisasjonsdeltakelsen. 

Økonomiske og kulturelle ressurser er viktige for begge gruppene når det kommer til deltakelse. 

Hvilken sektor man jobber i, og om man er fast eller midlertidig ansatt, påvirker både majoritetens 

og minoritetens frivillige deltakelse (Frivillighet i Norge, Wollebæk & Sivesind, 2008-2013, 10). 

Forskning har vist at det ikke er etnisitet i seg selv som skaper hindringer, men manglende 

sosioøkonomiske ressurser (Frivillighet i Norge, Ødegård, 2008-2013, 50). Norskferdigheter har en 

positiv effekt på medlemskap i majoritetsorganisasjoner for både menn og kvinner. Den er 

betydelig sterkere blant kvinner, og framstår som den klart viktigste enkeltfaktoren som forklarer 

organisasjonsmedlemskap. Med andre ord, jo bedre man snakker norsk desto mer sannsynlig er det 

at man deltar i frivillige organisasjoner27. En annen forklaringsfaktor er botid i Norge, det vil si 

antall år siden personen innvandret. Lang botid har en positiv effekt på antall medlemskap både for 

menn og kvinner (Frivillighet i Norge, Enjolras & Wollebæk, 2008-2013, 38).  

 

Det finnes eksempler på hvordan lokale myndigheters rekrutteringsstrategier for økt oppslutning 

innen frivillige organisasjoner tar plass i samfunnet. I rapporten om norsk frivillighet: 

Utviklingstrender og samfunnseffekter 2013 – 2017 blir bydelen Fjell i Drammen trukket frem som 

et eksempel. Fjell i Drammen har gjennom statlig finansierte «områdeløft» igangsatt tiltak for å 

tilrettelegge aktiv fritid for grupper som normalt viser seg å falle utenfor organiserte aktiviteter. 

Drabantbyen er preget av lav sosioøkonomisk status blant beboerne, en høy andel med 

innvandrerbakgrunn, og tradisjonelt relativt lav deltagelse i fritidsaktiviteter. Biblioteket har en 

viktig rolle som møtested for unge med sine tilrettelagte sosiale aktiviteter. Dette er genuine 

lavterskeltilbud som framstår som «trygt» for innvandrerforeldre å sende sine barn til. I dette 

lokalsamfunnet er det fra lokale myndigheters side en sterk bevissthet rundt betydningen av 

rekruttering av unge til fritidsaktiviteter på tvers av sosiale, økonomiske, kulturelle og religiøse 

skillelinjer. Både etablerte frivillige organisasjoners og lokale myndigheters rekrutteringsstrategier 

er rettet inn mot å redusere deltakelsesbarrierer, både på individuelt nivå og på organisasjonsnivå. 

Rekrutteringsstrategiene som benyttes er mangfoldige, og dreier seg blant annet om å motivere 

ungdom til deltagelse gjennom å skape nyttige og trygge tilbud. Det er også en målrettet innsats mot 

minoritetsforeldre, med spesielt fokus på å skape tillit.  

 

                                                
27 Et unntak her er organisasjonen Kvinnenettverket der mange er i startfasen av å lære seg norsk, de deltar likevel enten 
som bruker av aktivitetene nettverket tilbyr eller som frivillig.  
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I et tillitsbasert «frivillighetsland» som Norge, med høy organisasjonstetthet og bred deltakelse, har 

det lokale foreningslivet potensial til å bygge nettverk, tillit og normer for gjensidighet mellom 

individer og grupper. Særlig for innvandrere med kort botid i Norge blir denne type 

sivilsamfunnsdeltakelse løftet frem som viktig, da det også er arena for sosial tilhørighet og 

dannelse av nettverksressurser (Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter, 2013 – 

2017, 65). Nettverket av mer eller mindre formaliserte foreninger er som en sosial infrastruktur i et 

lokalsamfunn. Hva slags foreninger som finnes vil variere, avhengig av historisk utvikling, 

demografisk sammensetning, geografiske forutsetninger, klasseskiller, etnisitet, religion og 

lignende. For nye som flytter til området, har nettverkets karakter betydning for sosial inkludering 

(Frivillighet i Norge, Loga, 2008-2013, 56).  

 

Dugnad  
Få tradisjoner har vist seg så slitesterke som dugnaden. Den kan spore sine røtter tilbake til 1100-

tallet, og fortsatt innkalles det til dugnad. Som ressurs har dugnaden vært knyttet til stedet, og til 

ønsket om et bedre og mer meningsfullt liv for de som bor der. Etter at velferdsstaten tok over 

ansvaret for folks velferd, formidler dugnaden sivilt engasjement, et felles løft som befinner seg 

utenfor både statssfæren og det fortjenestebaserte næringslivet. Dugnad blir sett på som typisk 

norsk, men det finnes også i andre kulturer eksempler på det vi definerer som dugnad (Lorentzen & 

Dugstad, 2011, 10). 

 

Et framtredende trekk ved moderne, vestlige samfunn er den selvrealiserende individualismen; hver 

og en som virkeliggjør sitt eget potensial på egen hånd og uavhengig av de andre. Som idealer for 

sosial organisering står solidaritet og selvrealisering i skarp kontrast til hverandre. 

Solidaritetstanken vektlegger enhetlige løsninger basert på like behov og lik fordeling av godene. 

Individualisert selvrealisering bygger på at hver enkelt har rett til å skape det gode liv for seg selv, 

uavhengig av andre (Lorentsen & Dugstad, 2011, 63). Dugnaden har alltid hatt viljen til å 

underlegge seg fellesskapet som vilkår, og en skulle derfor tro at moderne individualister vil ha 

vanskelig for å underkaste seg dugnadens disiplin, men individualismen fører med seg en fristilling, 

ubetalt arbeid som en individuell ressurs, noe hver og en kan gi bort til de formålene man ønsker å 

støtte (Lorentzen & Dugstad, 2011, 200).  
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Dugnaden skiller seg fra plikter som er pålagt i lovs form, eller understøttet av formelle sanksjoner, 

det kan likevel stilles spørsmål ved om hvor fri den frie viljen til å bidra i dugnad egentlig er. Både i 

bondesamfunnet og senere har dugnaden ofte vært innvevd i lokal kultur som plikt, understøttet av 

sterke forventinger fra naboer, og som vi senere skal se: Knyttet opp mot integrering. Å snakke om 

«fri vilje» i slike sammenhenger kan da virke malplassert.  

 

Dugnad som integrering  

Det er et uttrykkelig ønske fra politikere og lokalsamfunn at innvandrere skal bidra og delta på 

dugnader. Dette som mål for integrasjon i lokalmiljøet og oppfølging av barnas aktiviteter og 

omsorg (Fredheim, 2017). Da jeg under mitt feltarbeid stilte spørsmål vedrørende frivillig arbeid og 

dugnad fortalte flere av kvinnene meg at de også i sine opprinnelsesland, i fellesskap, utførte 

arbeidsoppgaver som fellesskapet skulle nyte godt av. En informant sier: «Vi kaller det bare ikke 

dugnad eller frivillig arbeid, vi bruker andre ord for det».  

 

I sin doktoravhandling skriver Rugkåsa (2010) at etnografiske studier fra andre samfunn beskriver 

hvordan mennesker gjennom felles arbeidsinnsats gjennomfører arbeidsoppgaver. Videre blir 

Fredrik Barth sin analyse av økonomiske sfærer i Darfur trukket frem som et eksempel. Han 

beskriver hvordan personer som trenger hjelp til å dyrke jord eller bygge hus arrangerer arbeidslag 

hvor et stort antall personer deltar. Rugkåsa (2010) forklarer at gjennom deltakelse i dugnaden blir 

viktige arbeidsoppgaver utført, og oppfyller slik sett økonomiske interesser, men sosialt samvær og 

fellesskap blir også viktige aspekt. Videre skriver hun at dugnad ofte kobles direkte til norsk 

majoritetskultur selv om det ikke er et særnorsk fenomen. Dette kan være et uttrykk for og en 

manifestasjon av forestillingene om fellesskap og likhet, og derfor et bidrag til opprettholdelse av et 

nasjonalt «vi». Ifølge likhetslogikken er de relevante og kvalifiserte støttespillerne vanligvis andre 

mennesker som anses som like. Dette betyr at likeverd forstått som likhet ikke nødvendigvis er 

observerbar likhet, men en stil som fremhever det som oppfattes som likt, altså en forestilt likhet 

(Lien, 2001, 35). Likhetsidealet og forestillinger om likhet er grunnleggende elementer i 

majoritetens selvforståelse, politikk og institusjonsbygging, hvor alle i prinsippet har de samme 

rettigheter og plikter. Det samme er premissene om deltakelse i arbeids – og organisasjonslivet, der 

målet er at alle, kvinner som menn, skal delta (Rugkåsa, 2010, 71).  
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Videre skriver Rugkåsa (2010) at dugnad blir en etnisk markør som bidrar til å skape, eller 

opprettholde en sosial grense til de andre som ikke har denne institusjonen eller egenskapen, og 

inngår slik i en etnisk og nasjonalistisk diskurs28. Etniske grenemarkører er da knyttet til spesifikke 

kulturelle koder som for eksempel ulike skikker, atferd, klesstil, språk og religion, og bidrar til å 

identifisere personer som medlemmer eller ikke-medlemmer i et bestemt kollektiv.  

 

Sammendrag 

I dette kapittelet har jeg tatt for meg lønnet arbeid, frivillig arbeid og dugnad. Jeg har videre knyttet 

hvert fenomen opp mot integrering, og sett på minoritetskvinners deltakelse innenfor 

organisasjonsliv og arbeidsliv. Det viser seg å være komplekst og mangfoldig, og ikke entydig hva 

som er gode integreringsprosesser for minoritetskvinner. Jeg forstår viktigheten av gode 

norskkunnskaper, lønnet arbeid, og kjennskap til det norske samfunn som viktig for integrering, 

men jeg stiller meg bak Rugkåsa sin forståelse om at arbeid ikke er løsningen «med en gang» for 

alle kvinner, hvor det ofte hadde vært gunstig om de utsatte å jobbe. Med dette mener jeg at målet 

om deltakelse i arbeidslivet likevel er betydningsfullt, men at den første tiden man bor i Norge 

bygger seg opp sosiale nettverk via for eksempel frivillig arbeid, samt bedrer og trygger sine 

norskkunnskaper.  

 

Uten språkferdigheter vil integrasjon og deltakelse i det norske samfunnet være utfordrende. 

Likevel vil ikke språk alltid være døråpner til det norske arbeidsmarkedet. Anne Britt Djuve og 

Kåre Hagen (referert i Rugkåsa, 2013) viser i Fafos levekårsundersøkelse blant flyktninger i Oslo at 

de som får norskopplæring i tilknytning til arbeid eller utdanning, har gode kunnskaper. Dette 

knytter Djuve og Hagen til at kombinasjonen av språkopplæring og annen aktivitet er en 

motiverende og effektiv måte å lære på. Personer som er motiverte og som har lært norsk på eget 

initiativ, er også blant dem som har best norskkunnskaper. Selv om språkkunnskaper er viktig for 

generell integrasjon i samfunnet, finner Djuve og Hagen at flyktningenes norskkunnskaper har liten 

effekt på sannsynligheten for å få eller beholde arbeid, og at det ikke er store forskjeller mellom de 

som har hatt og de som ikke har hatt jobb. Jeg knytter sannsynligheten for å få jobb opp mot 

personens klassetilhørighet, etnisitet og kjønn, der jeg forstår disse faktorene som mulige barrierer 

og hinder for deltakelse i arbeidslivet; der mennesker med innvandrerbakgrunn ofte blir 

marginalisert på arbeidsmarkedet.  

 

                                                
28 Diskusjonene om «innvandrere» er med på å konstituere norskhet (og hvithet) som et utematisert og udefinert 
normativt sentrum. Nordmenn kan oppfattes som like, blant annet fordi innvandrere konstrueres som forskjellige (Lien, 
2001, 46)  
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Videre kan dette kobles med Taliba sin forståelse, innledningsvis i dette kapittelet, om at det 

kommer til å bli vanskelig å få seg jobb selv om det er det hun ønsker seg. 

Jeg har også i dette kapittelet belyst partienes enighet rundt hva som er god integrering på tross av 

forskjeller på den politiske aksen, der jeg videre har trukket inn medienes fremstilling av 

innvandring, integrering og arbeid.  

 

Å bruke «integrering» som betegnelse på målsettinger for offentlig politikk er blitt kritisert. For det 

første har det vært sagt at innholdet i integreringen langt på vei har kommet til å bety et krav om 

assimilering. De forskjellene flertallssamfunnet har vært rede til å akseptere, angår mindre viktige 

spørsmål, som navneskikker eller matlaging. Videre er det blitt sagt at tanken om integrering har 

vært ensidig. Forandringene skal bare gå én vei; flertallet ventes ikke å endre seg på noe punkt. 

Under denne forventningen ligger da en mer eller mindre klar tanke om at samfunnet er en gitt 

størrelse, som individene skal tilpasse seg (Kjeldstadli, 2008, 106-107). Jeg ser det slik at mål for 

integrering er flyttende mål; «moving target», i så måte at «god nok integrering» stadig blir omtalt 

og diskutert som at innvandrere må forandres og det norske samfunn står stille. Innvandrere har en 

rekke gjøremål før de kan omtales som integrerte, og disse målene endres og flyttes stadig på. Hva 

det betyr å være integrert (nok) er flytende, og det ser ut til at det kreves at innvandrere tilpasser seg 

det norske samfunnet etter majoritetens spilleregler uten noen form for gjensidig ønske om å 

tilpasse seg hverandre og møte hverandre på midten.  
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Kapittel 4: Integrering gjennom likestilling og sosiale nettverk  
En vårdag i mai har jeg avtalt å møte Augustina på kontoret hennes. Solen har endelig begynt å 

varme og det lille kontoret til Augustina føles klamt og tett. Hun foreslår at vi går ut en tur i den 

friske luften. Vi spaserer i retning sentrum og finner en kafé med uteservering. Vi bestiller hver vår 

varme drikke, og Augustina liksom venter på at jeg skal ta ordet. De mørke øynene hennes myser 

varmt mot meg før hun tar på seg solbrillene sine og smiler avventende. Jeg spør om hun kan 

fortelle mer om Kvinnenettverket. Hun forteller om seg selv, sine tanker rundt hva 

Kvinnenettverket er og skal være, om innvandring og integrering, frivillig arbeid og om sosiale 

nettverk. Vi blir kun avbrutt av noen tutende biler og en servitør som spør om vi vil se på 

spisekartet. Praten flyter med ett lett, men det er én ting som fester seg mer enn noe annet hos meg 

under samtalen, og det er måten Augustina påpeker at minoritetskvinner ofte blir stakkarsliggjort i 

media, og i samfunnet forøvrig, og at dette ikke er ønskelig. Solen gjemmer seg bak en sky, 

Augustina setter brillene på toppen av hodet, og ser meg rett inn i øynene og sier: «Organisasjonen 

er med på å påvirke bildet av innvandrerkvinnen som mer enn stakkarslig. Vi trenger ikke å bli 

reddet». Hun tar en kunstpause og fortsetter å snakke om hvordan det var å komme til Norge for 

tretti år siden. Tiden står med et stille, og etter samtalen gnager jeg på det hun har sagt. Jeg forstår 

det som at Augustina mener at minoritetskvinner er lei av å bli stakkarsliggjort, og at «de» stadig 

blir sett på som et nasjonalt redningsprosjekt. Videre tenker jeg lenge på hvorfor hun stirret meg 

intenst inn i øynene da hun påpekte at «de» ikke trenger å bli reddet. Hva mente hun egentlig med 

det? Kanskje hun forsto meg som enda en hvit kvinne med et redningsprosjekt under armen, selv 

om det var Kvinnenettverket selv som ønsket meg velkommen som forsker, og som ønsket et 

samarbeid med meg. Kanskje hun ønsket at jeg skulle legge vekt på dette videre i 

masteravhandlingen? – At minoritetskvinner ikke trenger å bli reddet av majoriteten.  

 

Betegnelser som «innvandrerkvinner» er grove kategoriseringer som overordner den etniske eller 

religiøse tilhørigheten sammenlignet med andre personlige identiteter. Fra forskningen vet man at 

etnisk identitet ikke sier noe om medfødte, iboende egenskaper ved individer og grupper, men er 

dynamisk og relasjonelt. Etnisk identitet styrer ikke kjønnsidentitet, men kan sees som ett aspekt, 

blant flere, som legger særskilte rammer for hvordan kjønn forstås, uttrykkes og erfares i ulike 

situasjoner (Lorentzen & Mühleisen, 2014, 218). Kjønnenes handlingsrom antas å være langt mer 

begrenset innenfor etniske minoritetsgrupper enn blant majoritetsbefolkningen, en antagelse om at 

den enkelte kvinne eller mann har valget mellom konformitet med gruppens normer for 

kjønnspraksis eller brudd med den etniske gruppen (Lorentzen & Mühleisen, 2014, 220).  
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Det er et nyskapende potensial i å trekke etnisitet, rase, religion og kultur inn i analysen av 

kjønnsforhold i samfunnet, som i beste fall kan bidra til å utvide den generelle forståelsen av 

hvordan kjønn gjøres. Samtidig er det alltid noen fallgruver når nye aspekter og variabler bringes 

inn i analysen. Til en viss grad er dette forståelig: I iveren etter å forstå hvordan innvandrerkvinners 

livssituasjon er, kan det være lett å glemme at «innvandrerkvinner» er en konstruert kategori som 

ikke samhandler med omverdenen på en ensartet måte (Lorentzen & Mühleisen, 2014, 225).  

 

I stor grad omfavner majoriteten av nordmenn de impulsene som den varierte 

innvandrerbefolkningen bringer frem i det offentlige rom: Restauranter, grønnsakhandlere, musikk 

med mer. Også andre uttrykk for den «annerledesheten» som minoritetsgrupper oppfattes å ha, 

anerkjennes og aksepteres av de fleste. Unntaket er forhold knyttet til sentrale norske verdier, blant 

annet familiestruktur og relasjoner mellom kjønnene: Det forventes at «de» skal være som «oss», og 

annerledeshet møtes med skepsis og krav om endring. Samtidig er det en utbredt oppfatning i 

samfunnet at kjønnsidentitet og kjønnsrelasjoner blant ulike minoritetsgrupper er uløselig knyttet til 

den etniske tilhørigheten (Walle i Lorentzen & Mühleisen, 2014, 218). Selv om kvinner i 

tradisjonelle samfunn synes å være avmektige og diskriminert ut fra et europeisk perspektiv, kan de 

selv oppleve sin situasjon annerledes. I alle samfunn, også antropologens eget, finnes det 

oppfatninger om hva det vil si å være kvinne og hva det vil si å være mann; overalt finnes det 

bestemte synspunkter på hvordan menn og kvinner bør oppføre seg på bakgrunn av deres kjønn, 

men disse ideene er selv sosiale konstruksjoner, og ikke direkte resultater av biologiske 

kjønnsforskjeller (Eriksen, 2010, 128-129).  

 

Den norske velferdsstatens ambisjon om integrasjon og integrasjonspraksis kommer til uttrykk på 

ulike måter, og i ulike sammenhenger. Velferdsstatens ideologi kan betegnes som kollektivistisk 

individualisme; en utbredt oppfatning i en befolkning om at kollektiv handling gir individuell 

mening, og er et uttrykk for det typisk norske tankesettet (Hernes & Hippe 2007 referert i Rugkåsa, 

2013, 71). Kollektivistisk individualisme er en konsekvens av velferdsstatens utforming slik den 

kulturhistorisk er formet. Videre er kollektivistisk individualisme en forutsetning for velferdsstatens 

integrasjon, og samtidig et uttrykk for hvordan man forener moralske og emosjonelle verdier. 

Likhetsidealet og forestillinger om likhet er grunnleggende elementer i majoritetens selvforståelse, 

politikk og institusjonsbygging, hvor alle i prinsippet har de samme rettigheter og plikter. Det 

samme er premissene om deltakelse i arbeidslivet der målet er at alle, kvinner som menn, skal delta 

(Rugkåsa, 2013, 71). Sentralt for ideen om «den nordiske velferdsstaten» er en spesiell 

kombinasjon av en idé om likhet og individuell autonomi for alle. Individers rettigheter og plikter 

ligger i statsborgerskapet og tilknytning til nasjonen.  
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En konsekvens av velferdsstatens universalistiske og individualistiske karakter, er at individer er 

gitt mulighet for å frigjøres fra bånd til og forpliktelser overfor familien – menn mer enn kvinner. 

Men samtidig har avhengigheten av staten blitt større, og kvinners avhengighet større enn menns 

(Trädgårdh, 1997, 82 referert i Rugkåsa, 2013, 75).  

 

Kvinnefrigjøring, statlig individualisme og feminisme  

Opplysningstid og revolusjoner på 1700-tallet brakte nye ideer om samfunnsborgeren med vekt på 

det enkelte individs rettigheter og plikter. Og blant filosofer og forfattere var det flere, både menn 

og kvinner, som hevdet at moderne rettigheter også måtte omfatte kvinner. Under både den franske 

og den amerikanske revolusjonen fantes det aktive kvinner som formulerte krav om 

medbestemmelsesrett, i familien så vel som i politikken. I den grad slike radikale tanker nådde fram 

til Norge, ble de oftest oppfattet som forvillede ideer fra mer sørlige trakter, ideer som ikke fant 

noen støtte i nord. Det ble gjort klart da Grunnloven ble vedtatt i 1814, og senere da de første 

økonomiske frihetene for kvinner ble vedtatt. Lik arverett for sønner og døtre ble lovfestet i 1854. 

Det var et rettferdighetskrav fra bøndene og særlig viktig for de ugifte kvinnene som trengte midler 

til å forsørge seg. Myndighet og næringsfrihet for kvinner ble gradvis innført i tiårene fra 1840 til 

1870, men så langt gjaldt det bare for kvinner som ikke var gift. Også her var motivet behov for 

forsørgelse for ugifte kvinner. Stortingets representanter var lenge enige om å avgrense seg fra ideer 

som hadde feste i kvinnefrigjøring. Tanker om økonomisk likestilling mellom ektefeller og politiske 

rettigheter for kvinner rokket ved «naturens egen orden» og ble derfor avvist. Det var først fra 

1870-årene at ideer om autonomi og personlig frihet for kvinner fikk bredere forankring og ble en 

virksom kraft. Det viste seg da at kvinnefrigjøring var mer enn bare ideer. Det ble også en sosial 

bevegelse drevet fram ikke minst av en voksende kvinnelig middelklasse av ugifte og 

selververvende kvinner. De var næringsdrivende innenfor handel og småindustri, 

håndverksarbeidere eller kvinner i offentlig tjeneste. Lærerinner og telegrafer formulerte de første 

forsiktige protestene mot diskriminering på 1870-tallet. Også utdanning stimulerte interessen for 

kvinnenes sak. I tiårene før århundreskiftet gjorde kvinner seg i økende grad gjeldende også i den 

offentlige samtalen, og gjorde krav på alminnelige borgerrettigheter og likebehandling med menn. 

Kvinnerettsbevegelsen hadde god hjelp av tidens ideer og politiske strømninger. Stor betydning 

hadde den nye diktergenerasjonen som preget 1870- og 1880-tallet i det som ofte kalles det 

moderne gjennombruddet i litteraturen. Dikterne rettet seg mot samfunnets sentrale institusjoner, 

som kirke, skole og familie. Den moderne, frihetssøkende kvinnen kom for dem til å stå som et 

positivt symbol, en kraft i oppgjøret med maktmisbruk og dobbeltmoral (Hagemann, 2018).  
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En «bølge» av kvinneopprør skyllet over ulike land fra slutten av 1960-tallet. Den nye feminismen 

var et internasjonalt generasjonsopprør næret av etterkrigstidens velstand og utdanningsrevolusjon. 

I første rekke sto unge, utdannede kvinner som ønsket andre betingelser for sitt liv enn 

mødregenerasjonen hadde hatt. Bevegelsen startet i USA, men spredte seg raskt til andre vestlige 

land. I Norge begynte det med de første nyfeministgruppene i 1970. Flere andre grupper kom til i 

årene som fulgte, og også de etablerte kvinneorganisasjonene opplevde oppsving i medlemstall og 

aktivitet. Den nye kvinnebevegelsens tiår falt sammen med et kvinnegjennombrudd i høyere 

utdanning og arbeidsliv. Dette var knapt noe resultat av den nye feminismen, snarere en 

forutsetning for den. Mangelen på arbeidskraft var stor innenfor industri- og tjenestesektoren, ikke 

minst i tradisjonelle kvinnebransjer som sykepleie, sosialomsorg og skole. Kvinneopprøret artet seg 

som en protest mot etterkrigstidens husmorsamfunn, men dette var allerede i ferd med å avvikles da 

nyfeminismen startet. Sammenfallet var likevel ikke uten betydning for begivenhetene på 1970-

tallet. Kvinnebevegelsen demonstrerte for muligheten til å kombinere arbeid og familie, for retten 

til selv å styre om og når de skulle ha barn, for like muligheter til politisk representasjon og ledende 

stillinger. I tillegg til stor aktivitet og et bredt engasjement skapte den nye feminismen en ny 

diskusjon om kvinnelighet, moderskap og kjønnsrelasjoner. Dette har bidratt til å endre 

oppfatninger og normer i samfunnet, og det har brakt spørsmål som tidligere ble oppfattet som 

private, inn på den politiske dagsordenen (Hagemann, 2017).  

 

Forholdet mellom stat, individ og familie er annerledes i Norden enn de fleste andre stater i verden. 

Ansvar og trygghet, som mange steder ivaretas av det sivile samfunn, ivaretas i Norden av 

velferdsstatene (Esping-Andersen 1996; Vike 2004 referert i Rugkåsa, 2013, 76).  

Grunnleggende verdier, som individualitet og uavhengighet, muliggjøres gjennom et sterkt, 

gjensidig forhold mellom stat og individ. Statens makt muliggjør individuell frihet og garanterer 

individuell autonomi. Verdier om uavhengighet settes i sammenheng med individets velferd, og det 

er en forutsetning at individer kan leve sine liv uavhengig av familien, i hvert fall når det gjelder 

økonomiske og materielle forhold. Individets avhengighet av staten er imidlertid relativt stor. 

Spesielt gjelder dette økonomiske og materielle behov, dersom en ikke har inntektsgivende arbeid 

(Rugkåsa, 2013, 76). 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

Statlig individualisme har hatt stor innvirkning på kjønnsrelasjonene i Norden, og familiepolitikken 

kan ikke løsrives fra arbeidet for kjønnslikestilling. Velferdsstaten er i én forstand et «feministisk 

prosjekt» hvor kvinnefrigjøring og autonomi må forstås innenfor en større kontekst. Generelt 

karakteriseres familiepolitikken i de nordiske velferdsstater som mer ekspansiv, og som mer 

«kvinnevennlig» enn i andre velferdsstater, og det forventes at den nordiske politikken skal bidra til 

ytterligere kvinnefrigjøring. Fleksible arbeidsforhold, relativt gode barnetilsynsordninger, pensjons 

– og skattesystemer er initiativer som stimulerer kvinners yrkesaktivitet. Familiepolitikken er et 

resultat av samspill mellom feministiske krav fra grasrota, og statlig integrasjonspolitikk for å 

integrere kvinner i offentlige sfærer, det er dette som kan betegnes som «statsfeminisme». I 

familiepolitikken understrekes viktigheten av uavhengighet og likestilling mellom 

familiemedlemmene. Idealet er en to-inntektsfamilie, hvor det er et politisk mål at kvinner skal 

kunne kombinere rollen som lønnsarbeider med omsorgsoppgaver i familien, og at kvinner og menn 

skal ta lik del i husarbeid (Rugkåsa, 2013, 77).  
 

Likestilling som integrering  

Likestilling er ikke det samme som kvinnebevegelse eller feminisme, selv om disse er beslektet. 

Kvinnebevegelsen og feminismen handler først og fremst om kvinners situasjon, og feminisme vil 

ha ulik betydning for ulike mennesker. Dette er ikke overraskende; hva et feministisk problem for 

en kultur er, kan hende ikke gjelder for en annen (Dyer, 2016, 7). Den har også variert i fokus og 

metode opp igjennom årene. I nyere europeisk historie snakker man gjerne om at feminismen har 

manifestert seg i fire distinkte sosiale og politiske bevegelser; feministiske bølger29 som har 

utfordret ulike aspekter ved diskriminering, undertrykking og forskjellsbehandling basert på kjønn 

(Arntzen, 2018). På sin side handler likestilling i dag, i tillegg til likestilling mellom kjønn, om 

inkludering av andre grupper. Likestilling kan sees på som svært mangfoldig og sammensatt 

(Danielsen, Larsen & Owesen, 2015, 9). Selv om Norge i dag benytter seg av et utvidet 

likestillingsbegrep, er det klart at ordet «likestilling» enda er svært tett knyttet opp mot ideen om 

kjønnslikestilling. Likestilling handler om mange ulike ting, både politikk, materielle goder, 

hverdagsliv og idealer, og om drømmer for et godt liv og et rettferdig samfunn (Danielsen, Larsen 

& Owesen, 2015, 12-14). 

 

 

 

 

 

                                                
29 Se vedlegg.  
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I en artikkel på Forskning.no intervjuer Marilen Skauge-Hagland (2014) professorene Trine Annfelt 

og Berit Gullikstad ved NTNU om likestilling. Etter å ha analysert offentlige utredninger, 

stortingsmeldinger og handlingsplaner, med fokus på hvordan minoritetskvinner beskrives i disse 

dokumentene, konkluderer de med at målet om likestilling mellom kjønnene gjelder for etnisk 

norske kvinner. Mangel på likestilling for minoritetskvinner derimot, blir gjerne forklart med deres 

kultur. De fant videre at mål for likestilling defineres ulikt når det er snakk om majoriteten 

sammenlignet med når det gjelder minoriteten. Annfelt og Gullikstad hevder at kjønnslikestilling 

ikke nødvendigvis spiller på lag med inkludering, og i de offentlige dokumentene fant de 

holdninger om at diskriminering i stor grad vil forsvinne hvis minoriteter lar seg integrere 

«ordentlig» i det norske samfunnet. Minoritetenes tradisjoner og kultur blir sett på som viktige 

barrierer for inkludering og likestilling. I Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk 

diskriminering (2009-2012 referert i Skauge-Hagland 2014) heter det at det er:  

 

Uakseptabelt om kvinner fratas retten til utdanning og arbeid, hindres i å ta egne valg eller på 

annen måte blir undertrykket, ut fra kulturbaserte forklaringer som ikke er forenelige med 

norsk likestillingslov30 eller menneskerettighetene.  

 

Sitatet viser hvordan problemer som lav yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige minoritetskvinner i 

større grad blir knyttet til holdningene i minoritetsmiljøene, enn til manglende utdanning og dårlige 

norskkunnskaper.  

 

Det handler om at «vi» definerer «dem», og det er nettopp problemet med en slik fremstilling 

av minoritetskvinners situasjon. Det opprettholder stereotyper om minoritetskvinner, og 

skaper et skille mellom likestilling for majoriteten og minoriteten.  

(Annfelt 2014).  

 

Når minoritetskvinners situasjon blir forklart med deres kultur, blir problemene deres sett som 

integreringsproblemer, heller enn likestillingsproblemer. Annfelt og Gullikstad har blant annet sett 

at innvandrerkvinners lave yrkesdeltakelse beskrives både som en bekymring og et problem i 

offentlige dokumenter.  

 

                                                
30 Likestillingsloven av 2013 erstatter den tidligere loven av 9. juni 1978 med samme navn. Loven er en gjennomføring 
på nasjonalt nivå av den grunnleggende menneskerettigheten til ikke å bli diskriminert på grunn av kjønn. Loven ble 
opphevet 1. januar 2018 og erstattet av Likestillings- og diskrimineringsloven, som også gir regler om diskriminering 
knyttet til andre diskrimineringsgrunnlag (Ikdahl, 2018).  
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Høyere sysselsetting blant ikke-vestlige innvandrerkvinner fremstår som et viktig mål i 

dokumentene, men det blir ikke like godt forklart hvorfor de står utenfor arbeidslivet, eller 

hvordan de skal kvalifisere seg til arbeid. (Annfelt 2014).   

 

Annfelt og Gullikstad har analysert NAV-tiltaket «Kvalifiseringsprogrammet», KVP. Programmets 

mål var å øke sysselsettingen blant kvinner fra ikke-vestlige land med skreddersydde tiltak, tilpasset 

kvinnenes behov for kvalifisering. Senere har målgruppen for tiltaket endret seg, og KVP blir nå 

beskrevet som et tiltak for «personer som uten et slikt program ville vært avhengige av økonomisk 

sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder». 

 

KVP blir beskrevet som et tilbud til personer med rusproblematikk, personer som har falt ut 

av skolen av ulike årsaker, eller personer som trenger en mer positiv holdning til arbeidslivet. 

Minoritetskvinners lave yrkesdeltakelse kan neppe forklares med disse forholdene. (Annfelt 

2014).  

 

Arnfinn H. Midtbøen og Mari Teigen fra Institutt for samfunnsforskning har sett på offentlige 

dokumenter om arbeids- og velferdspolitikk, samt likestillingspolitikk fra de senere år. 

Likestilling mellom kjønnene er sjelden et tema i norsk arbeids – og velferdspolitikk. Men når det 

skjer, handler det kun om innvandrerkvinners lave yrkesdeltakelse, ifølge de to forskerne (Skauge-

Hagland, 2014). Teigen sier det er grunn til å undres over hvor sjelden lav yrkesdeltakelse blir sett 

som et problem når det er snakk om majoriteten. Forskernes analyse viser igjen at det offentlige 

snakker om likestilling på ulike måter, ettersom det handler om majoritet eller minoritet.  

 

Hele førti prosent av sysselsatte kvinner i Norge jobber deltid, mens det samme gjelder 

mindre enn ti prosent av mennene. Deltidsarbeidet er det påfallende lite snakk om i arbeids – 

og velferdspolitikken. Men om økt deltakelse på arbeidsmarkedet er målet, hvorfor fokuseres 

det kun på minoritetskvinner? (Teigen 2014).  

 

Midtbøen og Teigens analyser peker mot en dobbelstandard. Majoritetskvinners valg om å jobbe 

deltid blir sett som et individuelt valg og ikke som et problem, mens minoritetskvinner som står 

utenfor arbeidslivet blir definert som et problem. Årsakene til at minoritetskvinner har lav 

sysselsetting blir koblet til svakere arbeidsevner og tradisjonelle kjønnsrollemønstre i 

innvandrermiljøene.  
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Likestillingslandet Norge  

Det var først og fremst i tiden etter 1990 at Norge begynte å se på seg selv som et likestillingsland. 

Samtidig ble ideen om kjønnslikestilling både utfordret og konsolidert gjennom møtet med en 

flerkulturell virkelighet, nyliberalisme og et mer variert familiemønster. Likestilling ble med dette 

tatt i bruk som et redskap for oppslutning om felles norske verdier (Danielsen & Larsen, 2015, 186). 

I løpet av 1990-årene ble fortellingen om Norge som «verdensmester i likestilling» skapt, og norske 

myndigheter begynte å presentere seg som et eksempel til etterfølgelse innen likestilling. Heller enn 

å sammenligne med andre nordiske land begynte man å sammenligne forholdene med land i andre 

verdensdeler, med en helt annen historie. Spenningen mellom likestilt og ulikestilt dreide over fra å 

handle om skillet mellom moderne og tradisjonell til å ta opp forholdet mellom vestlig og ikke-

vestlig. Utover 2000-tallet snakket man ofte om den norske modellen31 og modellen ble forklart 

som en sterk velferdsstat basert på høy sysselsetting, som særpreges særlig av mødres yrkesarbeid 

og «arbeidslinja». Likestilling og det nye mangfoldsbegrepet ble koblet sammen, og det ble 

nødvendig å signalisere når man snakket om kjønnslikestilling versus likestilling på generelt 

grunnlag (Danielsen & Larsen, 2015, 187). Likestilling ble knyttet til familiepolitikk utover i 1990-

årene, og signaliserer i dag hvordan likestilling handler om mer enn kjønn, men også om hvordan 

likestilling og integrering av nye nordmenn ble knyttet stadig tettere sammen på 2000-tallet 

(Danielsen & larsen, 2015, 188). Likestilling ble framstilt som et lønnsomt bidrag til 

sysselsettingen, og arbeidslinja ble introdusert som en ny strategi i norsk velferdspolitikk på 

begynnelsen av 1990-årene, og gikk ut på at sosiale ytelser ble knyttet til krav om deltakelse eller 

vilje til deltakelse i arbeidslivet (Danielsen & Larsen, 2015, 193).  

 

Kjønnslikestilling har fra 1990-årene handlet stadig mer om integrering av innvandrere, og 

likestillingsbegrepet ble utvidet til å inkludere etnisitet og religion. Norge har lenge oppfattet seg 

selv som et homogent land preget av felles verdier. Det norske selvbildet har vært utpreget lite 

flerkulturelt sammenliknet med mange andre vestlige land, på tross av, at det norske samfunnet 

alltid har vært flerkulturelt; landet har hele tiden hatt en samisk urbefolkning og ulike andre 

folkegrupper (Danielsen & Larsen, 2015, 193).  

 

 

                                                
31 «Den norske modellen» er et begrep som blir brukt for å beskrive det spesielle ved hvordan arbeidslivet er organisert 
i Norge. Man bruker begrepet for å illustrere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, 
arbeidsgiver – og arbeidstakerforeninger og det forholdet begge sider har til staten (Stugu).  
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Politikken overfor minoriteter preges av forventinger om å slutte opp om felles norske og vestlige 

verdier (Danielsen & Larsen, 2015, 198). Og familie – og likestillingsfeltet ble gjort om til 

inkluderings – og integreringspolitikk. Målet med den offentlige politikken var at «de andre», de 

nye nordmennene, skulle integreres i den norske modellen. Slik ble de sluset inn i den norske malen 

om det likestilte, dobbeltarbeidende paret som idealet for det gode liv (Danielsen & Larsen, 2015, 

200).  

 

 

Det norske paradokset 

Til tross for at norske kvinners yrkesdeltakelse har vokst formidabelt i de siste tiårene og i dag er 

blant de høyeste i verden, har Norge samtidig et av Vestens mest kjønnsdelte arbeidsmarked. 

Sammenlignet med hva som har skjedd innenfor politikk og utdanning, hvor kvinner har inntatt nye 

og viktige posisjoner, er altså mangelen på endringer i kjønnsrelasjonene et svært sentralt særpreg 

ved det norske arbeidsmarkedet. Kvinnelige arbeidstakere befinner seg i hovedsak innenfor relativt 

få yrkesområder som butikk, omsorg og rengjøring. Menn på sin side dominerer særlig tekniske 

jobber og håndverksyrker. Ser man videre på fordelingen av posisjoner innenfor ulike bransjer er 

det også slik at det er menn som dominerer toppjobbene (Nyheim Solbrække i Lorentzen & 

Mühleisen, 2014, 179). Selv om alle lover er kjønnsnøytrale og kvinner og menn har samme 

rettigheter, for eksempel omsorgspermisjon eller redusert arbeidstid, er det kvinner som i realiteten 

tar hoveddelen av permisjoner, som jobber redusert, og som utfører mest arbeid i hjemmet (Leira 

2004; Johansson og Hvinden 2007 referert i Rugkåsa, 2013, 78). Kvinners inntreden på 

arbeidsmarkedet gjorde at de fikk mindre tid til stell av barn og eldre enn tidligere, og slike 

oppgaver ble derfor i større grad overlatt til staten. Som en konsekvens av dette, ble det bygd 

institusjoner som skulle ivareta ulike omsorgsoppgaver. De fleste som ble ansatt her, var og er 

kvinner, og kvinner utfører hovedandelen av arbeidet i omsorgssektoren.  
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Likestillingsintegrering  

I juni 2013 ble stortingsmeldingen Likestilling kommer ikke av seg selv, den første 

likestillingsmeldingen på tjue år, lagt fram av Barne-, likestilling – og inkluderingsdepartementet. I 

forbindelse med lanseringen av stortingsmeldingen skriver departementet at likestilling er rettferdig 

og lønnsomt, og at den gir valgfrihet til den enkelte, men at den ikke kommer av seg selv. 

Likestilling krever innsats både fra samfunnet, institusjonene og den enkelte. En viktig oppgave er å 

inkludere flere kvinner med minoritetsbakgrunn, og i denne sammenheng gis arbeidslivet en sentral 

plass i likestillingsarbeidet (Annfelt & Gullikstad, 2013, 4).  

 

Forskere finner blant annet at kjønnslikestilling blir brukt som en forskjellsmarkør mellom majoritet 

og minoritet, og viser at forskjellsskaping produseres i allmenne oppfatninger av majoritet og 

minoritet. Dette skjer gjennom mediene, i politikk, og i forskning (Annfelt & Gullikstad, 2013, 5). 

Ifølge sosiologen Suvi Keskinen (2011), referert i Annfelt & Gullikstad (2013), fungerer diskurser 

om kjønnslikestilling som verktøy i hierarkisk ordnende konstruksjoner som skiller dem som med 

selvfølgelighet tilhører nasjonen fra dem som plasseres i utkanten eller utenfor den. Likestilling og 

praksiser som henger sammen med dette, har blitt viktige for det nasjonale selvbildet. På den ene 

siden er det altså klare forventninger om at mål om inkludering og kjønnslikestilling skal virke med 

når velferdsstaten iverksetter sine tiltak. Det ligger i velferdsstatens ambisjoner at det skal skapes 

gode og like forhold for alle – hvilket innebærer blant annet inkludering og likestilling mellom 

kjønn. På den annen side viser funn fra forskning, og mange minoritetsborgeres erfaring, at sosial 

og økonomisk avstand mellom majoritet og minoritet blir liggende fast. 

 

Kjønnslikestilling for alle er et politisk overordnet mål i dagens Norge. Politikere har pekt på at 

likestillingsintegrering, eller «gender mainstreaming», må tas i bruk for å nå et slikt mål.  

Likestillingsintegrering er et paraplybegrep som er ment å gi innhold til en ny politikkutforming og 

politisk praksis, og til en ny kjønnet strategi for teoriutvikling. Hensikten er å oppnå 

kjønnsrettferdighet og kjønnslikestilling ved å utfordre patriarkalske og kjønnsblinde normer i 

tenkning og politikk, og ved å mobilisere aktører i offentlige virksomheter og i det sivile samfunnet. 

Dette er trekk som i noen grad samler seg i idealet om kjønnsrettferdighet for alle, det vil si en 

universalisering av rettferdighet uavhengig av kjønn (Annfelt & Gullikstad, 2013, 6-8).  
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Likestillingsintegrering har vært omstridt både som teoretisk og politisk begrep siden det ble lansert 

på FNs fjerde verdenskvinnekongress i Beijing i 1995. En av utfordringene ligger i hvordan 

begrepet kjønn skal forstås. En visjon er at politikkutformingen verken skulle innebære assimilering 

til en mannlig norm eller opprettholdelse av dikotomien mann-kvinne (Walby 2005 referert i 

Annfelt & Gullikstad, 2013, 8). Men det begrepsmessige skiftet fra kvinner til kjønn har ikke ført til 

substansielle endringer hevder Eveline og Bacchi (2005), referert i Annfelt & Gullikstad (2013), 

noe som innebærer at likestillingsintegrering ikke har beveget seg ut av den essensialistiske og 

dikotomiske forståelsen.  

 

Langvasbråten (2008), referert i Annfelt & Gullikstad (2013), er en av de som har undersøkt 

likestillingsintegrering i relasjon til den «nye» etniske minoritetsbefolkningen. Gjennom studier av 

politiske dokumenter og stortingsdebatter i perioden 1999-2009 viser det seg at politikk for 

kjønnslikestilling og minoritetspolitikk har vært to uavhengige politikkfelt. De to handlingsplanene 

for kjønnslikestilling som kom i denne perioden var lite opptatt av tiltak for minoritetsbefolkningen, 

samtidig som handlingsplaner som var rettet mot minoritetsbefolkningen særlig dreide seg om 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Langvasbråten påpeker at dette skillet bidrar til å isolere 

minoritetsbefolkningens kjønnsutfordringer og problemer, og til å framstille det som at disse 

handler om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.  

 

En studie gjort av Thun (2012), referert i Annfelt & Gullikstad (2013), viser på samme måte at 

antakelser om minoritetskvinners annerledeshet og medfølgende annerledes utfordringer og behov, 

også finnes i feministisk orienterte organisasjoner for majoritetskvinner. Thun argumenterer for at 

dette innebærer en definisjonsmakt, og at det opprettholder «kvinnekategorien» som ensbetydende 

med vestlig, hvit kvinne.  

 

Som nevnt ovenfor blir majoritetskvinners valg om å jobbe deltid sett som et individuelt valg og 

ikke som et problem, der minoritetskvinner som står utenfor arbeidslivet blir definert som et 

problem. Årsakene til at minoritetskvinner har lav sysselsetting blir koblet til svakere arbeidsevner, 

og tradisjonelle kjønnsrollemønstre i innvandrermiljøene, og ikke individuelt ønske om å for 

eksempel være lenger hjemme med barnet før det begynner i barnehage. Dette kan føre til politiske 

mål som er tvangspålagt eller diskriminerende, slik som for eksempel forslaget fra den danske 

regjeringen i 2010 om å gjøre barnehage obligatorisk for innvandrerbarn fra «utsatte» områder. 

Målet med dette var at tospråklige barn skulle lære seg godt nok dansk, men jeg forstår det også slik 

at målet var å få kvinner ut i lønnet arbeid.  
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Forslaget innebar at familier som ikke ønsket å sende barna i dansk barnehage, kunne bli trukket i 

sosiale ytelser, og det heter seg i utspillet fra regjeringen: «Der indføres krav om obligatorisk 

dagtilbud i minimum tretti timer om ugen for børn med bopæl i et udsat boligområde, fra barnet 

fylder ett år, hvis barnet ikke allerede er optaget i et dagtilbud» (Johansen, 2018). 

 

Videre skriver barne – og undervisningsminister i 2010, Christine Antorinis:  

 

Kommunen skal standse børneydelsen til forældre, som ikke opfylder deres pligt til at lade 

deres barn deltage i en sprogvurdering og eventuel sprogstimulering, hvis barnet har behov 

for at blive understøttet i at udvikle et alderssvarende sprog. Standsning af børneydelsen 

omfatter alle forældre til børn i og uden for dagtilbud med behov for en sprogvurdering og 

eventuel sprogstimulering. (Folketinget, 2012).  

 

Jeg mener dette brukes som et «likestillingsvåpen» mot innvandrere, men jeg kan også se 

regjeringens ønske om at barn skal kunne tilstrekkelig dansk før barnet begynner på skole. Jeg er 

derimot uenig i at måten å gjennomføre noe på gjøres ved bruk av tvang. Minoritetens mangel på 

likestilling blir ofte forklart med deres kultur hvor på majoriteten står som et eksempel på god og 

vellykket likestilling.   

 

Kjønn og nasjonalisme 

Konseptet «nasjonalstaten» forutsetter en fullstendig korrespondens mellom nasjonens grenser og 

grensene til de som bor i en bestemt stat. Dette er selvfølgelig, nesten overalt, en forestilling. Det er 

alltid mennesker som bor i bestemte samfunn og stater som ikke anses å være medlemmer av den 

hegemoniske nasjonen (gjerne bestemt selv), det kan være medlemmer av et nasjonalt kollektiv som 

bor i andre land, og det er nasjoner som aldri har hatt en stat eller som er delt på flere stater. Denne 

forestillingen har imidlertid alltid vært grunnlaget til den nasjonalistiske ideologien (Anderson, 

1991).  

 

Effekten av denne forestillingen er å naturliggjøre hegemonier til en kollektivitet, og dens tilgang til 

de ideologiske apparatene i både statlig og sivilt samfunn. Denne naturaliseringen er ved røttene til 

den iboende sammenhengen som eksisterer mellom nasjonalisme og rasisme. Den konstruerer 

minoriteter til antatte avvikere fra «normalen», og utelukker dem fra viktige maktressurser (Yuval-

Davis, 1997, 11). Jeg knytter dette opp mot det Elissa Helms (2015) skriver i artikkelen Men at the 

borders: Gender, victimhood, and war in Europe’s refugee crisis, hvor immigranter blir forstått 

som enten legitime eller illegitime flyktninger.  
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Menn blir ofte forstått som soldater og politiske aktører, mens kvinner som ofre og gjenstander for 

beskyttelse. Forestillinger om flyktninger som ofre blir alltid feminisert som passivt venter på 

vestlig hjelp. Kvinner blir forstått som sårbare og hjelpeløse (og som trenger å bli reddet, gjerne av 

hvite menn og kvinner), mens menn som den handlende part.  

Hvis en person kun kan betraktes som flyktning der tilfelle er absolutt hjelpeløshet, truer alle avvik 

fra passiv og sårbar, forståelsen av offerrollen. Kvinner blir gjerne avbildet med barn og i 

familiegrupper, dette fremkaller empati. Det finnes tilfeller der menn har blitt avbildet med sine 

barn og familie, men dette forstås heller som at menn bruker familien sin som menneskelige skjold. 

Videre skriver Helms:  

 

The fear of a dehumanized male enemy who would rape “our women” is a tried and true 

formula that reinforces notions of male actors—noble protectors on “our” side, violent 

perpetrators among the “other”—and passive female victims. Not only is this a patriarchal 

scare tactic that serves to bolster masculine protector images, but sexual violence has been a 

real threat to women (and also men) living in zones of conflict and instability—one of the 

dangers migrants are fleeing. Yet when the Western media pays attention to such abuses, it all 

too often falls into wider Orientalist narratives of more violent and backward and therefore 

more patriarchal places, as was also implied about sexualized violence during the wars in 

Bosnia and Kosovo. Non-European, non-white societies thereby become reinscribed as made 

up of violent men and passive, victimized women. (Helms, 2015).  

 

Det ser ut til at man stadig velger å fokusere på diskurser om kjønn hva gjelder innvandring og 

personer med minoritetsbakgrunn. Problemer eller utfordringer blir gjerne knyttet opp mot «deres» 

forståelse av kjønn, og man «kjønner» situasjoner som ellers ikke ville blitt diskutert eller omtalt på 

en slik måte hvis det hadde dreid seg om de som var «innenfor» og «godtatt». Diskusjonen i 

eksempelet over viser «oss» mot «dem», «vi» mot «de andre», og linjene mellom nasjonalisme og 

rasisme gjøres nesten usynlige ved slike debatter. Dette gjøres ved å hele tiden skylde på «de 

andres» kultur og forståelser av kjønn. Det er ikke bare diskusjoner ved slike debatter som 

«kjønner» situasjoner som ellers ikke ville blitt diskutert om man var «innenfor», det dreier seg 

gjerne også om at minoritetskvinnen må frigjøres.  

Innledningsvis skriver jeg om en samtale mellom Augustina og meg, der hun påpeker at 

minoritetskvinnen ikke trenger å bli reddet.  

Jeg forstår det slik at minoritetskvinnen ofte blir brukt som et eksempel av majoritetssamfunnet på 

at minoritetskvinnen er undertrykket.  
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Augustina med fler ser dette som negativt og lite ønskelig, da overordnede problemer eller 

utfordringer blir knyttet opp mot forståelser av kjønn og kultur, heller enn det faktiske problemet.  

  

Ønske om et søsterskap – forestilt slektskap og kjønn 

 

Jeg har alltid hatt et brennende ønske om å skape et slags «søsterskap», der vi ser hverandre 

og ser våre forskjeller som ulike styrker, og som gjør det helthetlige bildet til et klassisk 

mesterstykke, spilt av et fantastisk symfoniorkester, der alle instrumenter utfyller hverandre 

og spiller dynamisk og levende i samme flyt. (Utsagn fra informant).  

 

Sosialantropologer har lenge vært opptatt av slektskap, og studiet av slektskap har alltid vært et 

kjernetema i sosialantropologien (Franklin & McKinnon, 2001, 1). Hva som gjør slektskap så 

sentralt og viktig i antropologien kan være at det i de fleste ikke-industrialiserte samfunn er 

slektskap som er den viktigste sosiale institusjonen, og ser man godt etter, er slektskap ganske 

viktig i moderne, komplekse samfunn også. I tillegg er familie og slekt kilder til trygghet, 

kunnskap, nærhet, tilhørighet og sosial identitet (Eriksen, 2010, 99). Står man uten familien sin, 

mister man også mye av stabiliteten i livet.  

 

Det finnes mange forskjellige samfunnsmessige måter å organisere, og tenke omring, slektskap på. 

Selv om det er en vanlig oppfatning i mange samfunn at slektskap først og fremst dreier seg om 

biologi og «blodsbånd» (se Schneider 1984); slektskap definert som forhold mellom personer basert 

på «nedstigning» 32 eller ekteskap (Stone33, 2006, 6), har antropologisk forskning i hovedsak studert 

det som kulturelle klassifikasjoner av mennesker og som aspekter ved gruppedannelser (Eriksen, 

2010, 100). Med andre ord kan slektskap mellom mennesker ha to betydninger, biologisk slektskap 

bestemmes av biologisk arv, altså overføringen av arvestoffet DNA fra generasjon til generasjon 

gjennom eggceller og sædceller. Og sosialt slektskap på sin side bestemmes derimot av sosiale 

relasjoner – de grunnleggende er forholdene mellom foreldre og barn, mellom søsken og mellom 

ektefeller (eller personer i tilsvarende anerkjente parforhold). Her vil ulike samfunn regne slektskap 

på forskjellige måter. Et av mange eksempler på at sosialt slektskap ikke nødvendigvis henger 

sammen med biologisk slektskap, er adopsjon (Schackt, 2018).  

 

                                                
32 «Blod» slektninger; mor, far, bror, søster, fetter og kusiner, besteforeldre med mer.  
33 Se Linda Stone (2006) for mer utdypende om slektskap og kjønn. Videre lesning: Jane Fishburne Collier and Sylvia 
Junko Yanagisako (1987) Janet Carsten (2004) Sarah Franklin & Susan McKinnon (2001).  
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Slektskap handler på langt nær bare om forplantning og overføring av forskjellige typer verdier og 

kunnskap mellom generasjoner, skjønt disse aspektene – som har med kontinuitet i samfunn og 

kultur å gjøre – er viktige. 

 

Antropologer så slektskap som viktig først og fremst fordi det ble forstått å utgjøre den sosiale 

struktur i et samfunn; slektskap ble sett å spille en grunnleggende rolle i dannelsen av mange 

samfunns sosiale grupper, og for å forstå overføring av samfunnsmedlemskap, rettigheter og 

ressurser. Hvem som skal motta hva, er ofte avhengig av hvordan slekten er organisert. Slektskap 

var og er også en nøkkel i mange folks politiske, økonomiske og religiøse organisasjoner (Stone, 

2006, 19, Eriksen, 2010, 101). Ikke bare har slektskap vært viktig for å forstå hvordan samfunn har 

vært og er organisert, og hvordan de har overlevd, men det har også vært sentralt for å skjønne 

hvordan samfunnsmedlemmene oppfatter seg selv.  

 

Imidlertid har slektskap ikke bare en sosial side, men også kulturelle, symbolske aspekter. 

Slektskap handler om subjektiv tilhørighet, trygghetsfølelse, og identitet. Dette kan videre 

omformes eller erstattes med metaforiske slektskapsideologier eller forestilte fellesskap som jeg 

videre oversetter til forestilt slektskap (Eriksen, 2010, 123). Dette kommer til uttrykk i 

Kvinnenettverket gjennom at lederne uttrykkelig ønsket at kvinnene skulle støtte hverandre og 

inspirere hverandre. Lederne ønsket at Kvinnenettverket skulle fremstå som en familie, dette 

kommer til uttrykk i måten de omtaler organisasjonen på, og under enkelte intervjuer i media, der 

de påpeker at de er en familie fra hele verden, og har et ønske om et støttende søsterskap.  

 

 Miranda tar en bit av falafelen hun har kjøpt, tygger seg ferdig og sier: «Jeg ønsker at vi kvinner 

skal stå sammen og ikke gjøre det vanskelig for hverandre. Jeg ser for meg et søsterskap der vi heier 

på hverandres kvaliteter og er sammen om felles mål». Hun roter rundt i pitabrødet med gaffelen og 

pirker maisen over i sausen, den ene falafelen over salaten og tar en bit til mens hun tenker seg om. 

Hun fortsetter: «(...) flere edelstener i sollyset. Alle skinner like vakkert, men i forskjellig farger. 

Jeg ønsker at kvinner skal se seg selv som dette, og ikke en tyggis som sitter fast på asfalten som 

ikke kommer seg noen vei, de er heller en edelsten som trenger å bli pusset opp (…) og for at dette 

skal skje må vi stå sammen, gjerne som søstre».  

 

Miranda snakker varmt om søsterskapet hun ser for seg, og ser det på som en slags sosial «pakt» 

mellom kvinnene basert på en forståelse av at man sammen er sterkere enn man er som 

enkeltpersoner.  
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Videre kan forståelsen av søsterskapet være at selvstendighet bare er mulig hvis man slår seg 

sammen og behandler hverandre som søstre og ikke motstandere, selv om søstre i betydning 

(biologisk)slektskap også kan være motstandere, men har bånd som likevel knytter de sammen om 

det oppstår uenigheter. Miranda sier til meg at man ikke kan like alle, og at det ikke nødvendigvis 

er et mål i seg selv, men at man skal prøve å omgås på en god og respektfull måte likevel.  

Miranda ønsker et forhold til kvinnene som er basert på verdien av det kollektive og ønsket om å 

skape forandringer i samfunnet.  

 

Begrepet søsterskap refererer også til en sosial union mellom kvinnene, uavhengig av klasse, 

religion og etnisitet. Mirandas ønske om søsterskap kan forstås som et forestilt slektskap, og er 

forstått som kvinners forståelse av at de sammen er sterkere enn de er som enkeltpersoner. Begrepet 

søsterskap er vanligvis brukt i sammenheng med å kjempe for kvinners rettigheter34, og i overført 

betydning tolker jeg det som at Miranda også mener dette. Det virker som Miranda forstår det som 

at å bli søstre endrer plattformen for sosialt liv, og for noen kan dette bety en umiddelbar intimitet 

med kvinner som man ellers ikke ville omgås med. Følelsen av nærhet blir da skapt gjennom å 

bruke ordet søsterskap. En form for nærhet opplevdes også i rommet aktivitetene utspilte seg; man 

var vennlig mot hverandre og hjalp alltid hverandre hvis det var noe man lurte på. Jeg opplevde på 

den annen side ingen som snakket om hverandre som søstre, og jeg forstår heller begrepet 

søsterskapet Miranda og de andre i ledelsen ønsket, som en idé eller en utopi for hvordan 

organisasjonen ønsker å være. Som nevnt ovenfor et ønske om å se hverandre og hverandres 

forskjeller som ulike styrker heller enn motstandere.  

 

Deltakelse og sosiale nettverk 

Kvinnene jeg møtte under feltarbeidet ser jeg på som forskjellige, men de har likevel noen felles 

erfaringer hva gjelder å møte utfordringer som kvinne og innvandrer i Norge. Det er disse felles 

livserfaringene som binder dem sammen i organisasjonen og gir en form for felles identitet.  

 

Kvinnene i organisasjonen som ble mine informanter forteller om positive opplevelser i 

organisasjonen som gir inspirasjon til videre arbeid. Deltakelsen har gitt mange av dem erfaringer 

som virker berikende, og samtaler og kunnskapstilførsel i organisasjonen har bidratt til refleksjon 

og bevisstgjøring om andre måter å se sin situasjon på.  

 

                                                
34 Forestillingen om et globalt søsterfellesskap basert på kvinners felles erfaringer ble tidlig utfordret av svarte 
feminister i USA og Storbritannia som påpekte eksistensen av maktrelasjoner også mellom ulike privilegerte grupper av 
kvinner (Lorentzen & Mühleisen, 2014, 218).  
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Man ser kvinnene som bidragsytere i samfunnet, gjennom at organisasjonen spør hva kvinnene kan 

bidra med, heller enn å spørre hva de trenger hjelp til. Noen av kvinnene har opplevd en form for 

selvrealisering gjennom deltakelse i organisasjonen som har vært med på å forme og forandre synet 

på seg selv og sine handlingsmuligheter; ved at man kan bidra og delta på de ulike aktivitetene, og 

fylle dagene sine med meningsfulle møter med andre kvinner i tilnærmet lik situasjon som sin egen.  

 

Kvinnene legger vekt på den positive betydningen det har for dem at organisasjonen er et fellesskap 

for kvinner. Noen kommenterer til og med at når de deltar i rene kvinnefellesskap kan de selv sette 

dagsorden og fokusere på det som de som kvinner er opptatt av. Gjennom deltakelse i 

organisasjonen får de tilgang til et nettverk som gir dem personlig og sosial støtte, og de opplever 

støtte angående det å være kvinne og innvandrer samt forståelse for hva utfordringer kan innebære. 

Deltakelsen i organisasjonen har også bidratt til at de har utviklet toleranse for at personer er 

forskjellige, og kan ha ulikt syn på saker; dette kom til uttrykk på sommerfesten organisasjonen 

arrangerte der samtlige kvinner, fra ulike land, hjalp til med å dekke for vinduer og dører som åpnet 

seg mot gaten med tunge mørke gardiner, så de muslimske kvinnene kunne løsne på hijaben og 

danse med håret løst.  

 

Gjennom deltakelse i organisasjonen fortelles det at medlemmene får tilflyt av ressurser, som for 

eksempel informasjon om kurs og aktiviteter, reduserte priser i svømmehallen og frisørtimer samt 

rimeligere kjøretimer hos en kjøreskole i byen. Fra andre medlemmer i organisasjonen som har 

bodd i Norge lenge får de råd og veiledning til hvordan en forholder seg i det norske samfunn, og 

kjennskap til de norske kodene; som for eksempel å smøre matpakke som barnet skal ha med seg på 

skolen. Organisasjonen fremstår for meg på mange måter som en læringsarena; blant annet at norsk 

skal være språket (eller hvert fall være et mål) for kommunikasjon under de ulike aktivitetene og 

sammenkomstene. Noen av kvinnene sier at de får flere anledninger til å bedre sine 

norskferdigheter, og oppfordrer andre medlemmer til å lære norsk. I organisasjonen blir de kjent 

med personer som har bodd lenge i Norge, og som kan være viktige informasjonskilder hva gjelder 

informasjon om skole, utdanningstilbud og andre velferdstilbud som nevnt ovenfor.  

 

Funnene fra denne studien viser at kvinnene til en viss grad øker sine muligheter i samfunnet; 

lederne for organisasjonen opplyser meg om at noen av kvinnene har startet eget foretak eller egen 

organisasjon, kommet seg i jobb eller lærer seg bedre norsk ved å delta på aktivitetene de tilbyr. 

Kvinnene jeg omgikk med forteller at de gjennom fellesskapet i organisasjonen får et sosialt 

støtteapparat, støtte til egen kultur og identitet, og får tilført ny kunnskap og nye ferdigheter.  
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Deltakelse i organisasjonen er for noen medlemmer et mål i seg selv, og for andre et middel for å 

bidra til integrering, eller for å kunne hjelpe andre kvinner. Organisasjonen er opptatt av at 

deltakelse skal være et middel for å endre kvinners rettigheter og muligheter i Norge. 

 

Sammendrag 
I dette kapittelet har jeg tatt for meg likestilling, feminisme, forestilt slektskap, deltakelse i 

Kvinnenettverket og sosiale nettverk. Jeg har videre knyttet statlig individualisme, feminisme og 

likestilling opp mot integrering, og sett på hvordan det å inkludere minoritetskvinner i det offentlig 

menes å styrke hele samfunnet. Videre har jeg sett på hvordan organisasjonens ledelse ønsker å 

benevne medlemmene i organisasjonen, inkludert seg selv, som et søsterskap, men jeg har også 

trukket linjer dithen at det kan forstås som en utopi da begrepet snakkes lite om eller diskuteres 

sjeldent blant organisasjonens medlemmer. Likevel kan de forstås som søstre da målet til 

organisasjonen er at kvinner skal jobbe med hverandre, støtte hverandre og dele erfaringer i stedet 

for å jobbe mot hverandre og trekke hverandre ned. Kvinnenes deltakelse er for meg et tydelig 

standpunkt om at de ønsker å engasjere seg i samfunnet, for andre kvinner, samt øke sin egen 

kunnskap samtidig som de kan lære av hverandre. Kvinnene skaper seg et sosialt nettverk og 

bygger seg selv opp ved å ta del i organisasjonens aktiviteter og arrangementer. Ved å ta del i et 

nettverk kun for kvinner setter de selv saker på dagsorden som er viktige og betydningsfulle for 

dem selv. Kvinnene får delvis en stemme i det norske samfunnet gjennom å ta del i 

Kvinnenettverket, og ved at den gjøres kjent i lokalsamfunnet gjennom kulturelle arrangementer de 

deltar på og arrangerer, får besøk av politikere, og frontes i lokale medier.  

 

  



 

 70 

Kapittel 5: Minoritetskvinners stedsskapelse – omforming og bruk 

av steder i Drammen  
Det skarpe lyset får oss til å myse ut mot torget når vi åpner utgangsdøren. Luften kjennes frisk, 

men ikke skarp, og lyden av mennesker og motorstøy møter oss. Taliba går først ut og holder døren 

oppe for meg, vi har laget mat sammen i dag. Vi går side om side over torget, en buss stopper, og 

noen ungdommer ler i det de kommer veltende ut av bussen. Jeg innser når bussen er på vei til å 

kjøre at det er bussen jeg egentlig skulle tatt for å komme meg hjem. Jeg sier ingen ting og vender 

meg mot Taliba fordi hun stiller meg et spørsmål. Hun lurer på om jeg vil være med på biblioteket. 

Hun skal på et møte senere i dag, og har ikke mulighet til å dra hjem i mellomtiden og ønsker å sitte 

på biblioteket. Hun sier hun ofte pleier å sitte på biblioteket fordi det er gratis internett på dataene 

stasjonert der, og fordi hun ikke har en optimal nok data hjemme hun kan bruke til skolearbeid35. 

Jeg sier jeg gjerne blir med selv om Taliba ikke skal være der så lenge, og jeg egentlig kan ta neste 

buss som går om ti minutter. Det er fint å gå med Taliba, hun går i passe tempo og snakker om det 

som opptar henne, og det blir ikke pinlig stillhet mellom oss hvis samtalen skulle stoppe opp. Vi går 

forbi busstasjonen, videre gjennom en undergang, forbi politihuset, en matbutikk og noen 

restauranter. Det begynner å bli vår og solen varmer oss i ansiktet. Noen studenter passerer oss i det 

vi går inn på biblioteket og vi kan høre de snakke om eksamen, og Taliba titter opp på meg 

smilende, som om hun kjenner igjen følelsen av forventinger rundt eksamenstiden. Vi går forbi 

noen kvinner som kikker utover det åpne biblioteklandskapet og Taliba smiler til den ene kvinnen. 

Hun forteller meg at hun av og til møter kvinnen på språkkafé36, noe hun går på i regi av biblioteket 

for å praktisere norsk, og dette gjør hun så ofte hun har mulighet. Der møter hun andre som også 

lærer seg språket, og Taliba sier at det er en god måte å forberede seg til norskeksamen på. Taliba 

går mot andre etasje for å se etter datamaskiner som er ledige, hun snur seg mot meg og sier at hun 

syns det er fint å være på biblioteket fordi det alltid er rom for alle der, hun vender ryggen mot meg 

og går opp trappen. Jeg følger etter henne, men vi finner ingen ledige maskiner vi kan sette oss ved. 

Vi går forbi fire menn med sør-asiatisk bakgrunn som spiller kort rundt et bord. Jeg kjenner 

mennene igjen da jeg ved flere tidligere besøk på biblioteket har sett de sitte ved den samme 

sittegruppen, enten med hver sin avis eller spiller kortspill. Vi leter oss frem til en krok der vi setter 

oss på hver vår stol rundt et lite kafébord. Taliba legger jakken sin i fanget og hviler hodet på 

hodestøtten, stolene er ikke vanlige kontorstoler, men dype, røde svingstoler.  

 

                                                
35 Taliba deltar på introduksjonsprogrammet; målet er å lære norsk og komme raskt ut i utdanning eller arbeid.   
36 En språkkafé er ikke et norskkurs, men en arena der man kan praktisere norsk.  
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En liten gjeng med gutter sitter og spiller et TV-spill ikke så langt fra oss, og vi hører de diskutere 

hvem sin tur det er til å spille. Vi hører barnegråt fra etasjen under og jeg tenker at det ikke er så 

stille som jeg ønsker at det skal være på et bibliotek. Jeg spør om Taliba tenker det samme, men hun 

rister på hodet. Det er ikke stillesone her vi sitter, så det er helt greit forteller hun meg. Jeg er ikke 

så ofte på biblioteket og Taliba sier til meg at biblioteket har flere stillesoner, men også steder der 

man kan snakke høyt sammen og spille spill. Hun forteller videre at hun ofte sitter i denne etasjen 

fordi dataene er plassert her, og det er her hun kan gjøre leksene sine. «Jeg ønsker å konsentrere 

meg og kun tenke på hva jeg skal få gjort før neste norskundervisning, da er det greit å få gjort det 

her før jeg drar hjem» Taliba ser på meg og nikker bekreftende mens hun snakker. Jeg forstår det 

som at biblioteket blir et fristed, omgjort til hennes sted, der hun kan være alene med sine saker før 

hun drar hjem til plikter en mor og ektefelle har.  

 

Jeg vil i dette kapittelet vise hvordan minoritetskvinners stedsskapelse eller omforming av steder 

gjøres ved å ta plass på enkelte steder samt omgjøre disse til noe eget; til fristeder, møteplasser og 

erfaringer ved å være minoritetskvinne i Drammen. Jeg gjør dette ved å ta for meg to «caser»: 

Bruken av biblioteket og bruken av Kvinnenettverket. Jeg ønsker først å kort redegjøre for hva 

stedsskapelse kan forstås som, og videre hvordan kvinnene gjør dette i praksis.  

 

Globale forbindelser finnes over alt. Vi lever i en krympet verden: En verden av kontakt, 

friksjoner37, sammenligninger, kommunikasjon, og bevegelighet der fysisk avstand ofte spiller en 

minimal rolle (Eriksen, 2008). I debatten om «globalisering» er verdensomspennende nettverk og 

ny migrasjon sett som faktorer som reduserer de lokale båndene til kulturer og menneskelige 

befolkninger. Det har blitt fokusert på oppløsningen av etablerte sammenhenger mellom rom, kultur 

og samfunn. Innen antropologi refererer «globalisering» blant annet til den økende og gjensidige 

avhengighet av steder og mennesker, basert på ulike typer translokale relasjoner og prosesser 

(Kokot, 15). I urban antropologi har det vært standard å undersøke symbolske representasjoner av 

det romlige miljø, og å kartlegge daglig praksis i det urbane rom. Sted og plass er sett på som 

produkt av sosial praksis (Kokot, 17). Det er imidlertid vanskelig å ta et ord som «sted», som er i 

daglig bruk og brukes på alle måter, og gjøre det til et konsept som har en presis og operativ 

betydning. Den faglige litteraturen som omhandler «sted» (og den tilhørende ideen om 

stedsskapelse) vokser raskt over et spekter av humaniora, geografi, sosialantropologi, 

landskapsarkitektur, miljøpsykologi, planlegging og filosofi (Friedmann, 2010, 152).  

 

                                                
37 Se Anna L. Tsing (2005): Friction. An Ethnography of Global Connection.  
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Skalaen som blir brukt i dette kapittelet er utelukkende fokusert rundt det lokale, og perspektivet på 

sted vil være fra innsiden ut, det vil si sted som er opplevd og noen ganger forvandlet av de som bor 

i det urbane. Følgelig kan et sted defineres som et rom som er verdsatt av folkene som tar plass der. 

Steder er ikke faste enheter, men kulturelle konstruksjoner som er en del av menneskelivprosessene.  

 
Hvert sosialt rom er resultatet av en prosess med mange aspekter. Kort sagt har hvert sosialt rom en 

historie (Lefebvre, [1992] 2012, 110). Lefebvre sin enhetlige teori om rom minner oss om at urbane 

rom og plasser er mye mer enn bare fysiske steder; de er bosatte, erfarte og kilden til sosial mening 

gjennom deres bruk. Marc Morell (2015) skriver i boken Anthropologies of class. Power, Practice 

and Inequality:  

 

Social space, argues Lefebvre, is produced by classes but, most importantly, through their 

struggle. It is «where the reproduction of the relations of production...is located; at the same 

time, it is the occasion for and the instrument of a form of planning» (1976 [1973]: 17). Social 

space is not «land» or «place» but is the social relations that may produce these and that, in 

turn, are fashioned by them. (Morell in Carrier and Kalb, 2015, 104-105).  

 

Stedsskapelse er en tilnærming til planlegging, utforming og styring av offentlige rom, og en måte å 

forme verden på. Denne tilnærmingen fremmer etableringen og vedlikeholdet av offentlige rom, og 

med den hensikt å skape offentlige rom som kan fremme folks helse, lykke og velvære. Å styrke 

sammenhengen mellom mennesker, og de stedene de deler, gjør stedsskapelse til en 

samarbeidsprosess som gjør at man kan forme offentlige områder til felles verdier; medlemmer av 

fellesskapet er dermed avgjørende for prosessen med stedsskapelse, særlig fordi de er i stand til å 

kollektivt bestemme hvordan det skal formes. Når folk i alle aldre, med ulike ferdigheter og 

sosioøkonomisk bakgrunn ikke bare kan få tilgang til og nyte et sted, men også spille en nøkkelrolle 

i opprettholdelsen og vedlikeholde sin identitet; det er hva ekte stedsskapelse handler om (Project 

for Public Spaces, 2018).  
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When public spaces are successful ... they will increase, opportunities to participate in 

communal activity. This fellowship in the open nurtures the growth of public life, which is 

stunted by the social isolation of ghettos and suburbs. In the parks, plazas, markets, 

waterfronts, and natural areas of our cities, people from different cultural groups can come 

together in a supportive context of mutual enjoyment. As these experiences are repeated, 

public spaces become vessels to carry positive communal meanings. (Carr, 1993).  

 

 

Sammenhengen mellom mennesker og sted er et aspekt ved menneskelivet som informerer om vår 

identitetsfølelse, skaper betydning for våre liv og oppleves som unikt for hver enkelt. Det unike ved 

stedsskapelse er at det ikke er en gitt størrelse, hvert sted er unikt gjennom de unike menneskene og 

aktivitetene som tar plass. Gjennom stedsskapelse av rom har mange vært i stand til å uttrykke sin 

frustrasjon, glede eller ønske (Project for Public Spaces, 2018).  

 

Pemberton & Phillimore (2016) skriver i artikkelen Migrant place-making in super-diverse 

neighbourhoods: Moving beyond ethno-national approaches følgende om migranters stedsskapelse:  

 

Place has been shown to play an important role in social organisation, reflecting social and 

cultural variation and providing a territorial focus for migrant identity. Places are the product 

of «roots» and «routes» and are the site of multiple identities and histories. Migrant 

placemaking has been recognised as a way for migrants to forge and assert a collective 

identity amongst host populations, and particularly when faced with issues of discrimination. 

In addition, placemaking amongst migrant populations can be understood as a mechanism – 

both physically and conceptually to establish the validity and aspirations of a new community. 

(Finney and Jivraj, 2013; Logan et al., 2002; Valentine, 200, Massey, 2005, Gill, 2010 in 

Pemberton & Phillimore, 2016).  

 

 

Stedsskapelse, spesielt for underrepresenterte grupper i samfunnet kan forsås som en form for 

overlevelse. Offentlige rom er opprettet for å legge til rette for sosiale og økonomiske utvekslinger, 

samt der kulturen kan praktiseres, utøves og bli bevart. Minoritetskvinnene jeg møtte i Drammen 

skaper delte fritidsområder som deres egne bymiljøer – steder å dele affiniteter og ressurser, og å 

opprettholde og utvide nettverk i et forsøk på å trives i byen.  
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Minoritetskvinner kan ofte møte på utfordringer i sin kamp for romlig identitet, kulturell 

anerkjennelse og økonomisk integrasjon. Og stedsskapelse for disse kvinnene har vært avhengig av 

innvandringspolitikk, byfornyelse, og sosioøkonomisk tilnærming. Likevel har kvinnene jeg møtte 

lykkes med å skape rom der de kan utfolde seg og vokse som mennesker. Hovedsakelig 

inkorporerer minoritetskvinnene sine unike identiteter i byen, de gjenskaper seg selv og tar plass i 

ulike deler av bybildet.  

 

Biblioteket som møteplass, integreringsarena og rom for stedsskapelse; det flerkulturelle rom 

Biblioteket er et mangetydig sted som samler ulike typer opplevelser, relasjoner og kunnskap, og 

opplevelsen og bruken av biblioteket skaper tilhørighet og identitet for brukerne. Biblioteket kan 

oppleves som et hus fylt av kunnskap, konkretisert i trykte bøker og andre medieformer, der 

biblioteket skaper en følelse av tilhørighet til storsamfunnets fellesskap (Anderson, 2017, 147). 

Bibliotekene står i en særstilling når det gjelder det å nå ut til hele befolkningen, og har lenge tjent 

som sivile sentre, som tjener en viktig del av dagliglivet til mange. Det er en institusjon som har 

som oppgave å oppbevare, katalogisere og låne ut bøker og andre medieformer. Gratisprinsippet 

gjør at alle, uansett økonomi, kan låne. Biblioteket er også et sted der man kan lese aviser, gjøre 

lekser, gruppearbeid, låne PC, få hjelp til å finne informasjon eller delta på små eller store 

arrangementer. Biblioteket oppleves for mange som et fristed, og er ofte verdsatt som sosial og 

kulturell møteplass uavhengig av kulturell – og sosioøkonomisk bakgrunn, alder, kjønn, og 

seksualitet (Berg & Kermit, 2015,7- 8). Den allmenne tilgangen til kunnskap og «opplysning» er 

fortsatt en sentral oppgave for bibliotekene. Dette fordi offentlige bibliotek har sin ideologiske 

forankring i opplysningstiden og troen på folkeopplysning, som arbeider for å dekke de behov for 

kunnskap og informasjon som finnes i samfunnet; både innen utdanning, forskning, arbeids – og 

næringsliv, hos det enkelte mennesket. Bibliotekene kan forstås som en refleksjon av det som er 

unikt og viktig lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og oppmuntrer til sosial integrasjon da 

bibliotekene har et mangfold av elementer som tiltrekker seg ulike mennesker (Gjersdal, 2019). 

Bibliotekene blir en viktig del av urbane sosiale, politiske og økonomiske landskaper på grunn av 

deres gjensidige forhold til sted og samfunnsdesign, og dets rolle i å inkludere og fremme utvidelse 

av eksisterende virksomheter og opplysning. Bibliotekene som lavterskeltilbud presenterer for 

mange familier økonomiske alternativer, da det gir brukeren fri tilgang til gratis bøker og andre 

medieformer, kurs, aktiviteter og samhandling med andre mennesker. Biblioteket representerer noe 

trygt, hvor foreldre tør å la sine barn være, enten det er for å gjøre lekser, bruke data, låne bøker, 

eller spille TV-spill.  
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Bibliotekene gir også fleksibilitet og mulighet for mange kvinner til å komme seg ut av hjemmet, 

særlig for kvinner som har barn fordi de kan ta med seg barna. Terskelen for å oppsøke biblioteket 

er lav, noe som gjør biblioteket til en unik arena for nye tiltak. De fleste vet hvor de finner 

biblioteket, og de forbinder dette med noe positivt (Berg & Kermit, 2015, 12-14).  

En raskt økende innvandrerbefolkning gjør at bibliotekene får nye «kundegrupper». Ikke alle er 

kjent med biblioteket fra før, og ikke alle har forutsetninger for å lese bøker verken på norsk eller på 

de andre store verdensspråkene. «Jeg lærte ikke mye norsk på norskkurset» sier en informant til 

meg under en samtale. Hun ser på meg og himler med øynene: «Jeg lærte språket i møte med andre 

mennesker, utenfor klasserommet. Det er viktig å praktisere det utenfor klasserommet også». Hun 

studerer meg mens hun sier dette, og forteller meg videre at hun syns det er viktig at 

minoritetskvinner er ute blant folk uavhengig om det er snakk om lønnet arbeid eller ikke, da man 

lærer mye om det norske språket i møte med andre. Hun legger til at mange av kvinnene som 

kommer til Kvinnenettverket er ferdige hos Introduksjonssentret, og forstår Kvinnenettverket som 

en slags mellomstasjon før kvinnene kommer seg ut i arbeidslivet. Selv om kvinnene benytter seg 

av nettverket uavhengig om de har fått jobb eller ikke.  

Språk er en viktig forutsetning for å kunne formidle behov, dette gjør utviklingen av språklige 

ferdigheter svært viktig. Utdanningssystemet har en sentral rolle i språkopplæringen, og barn og 

unge har rett på grunn – og videregående skolegang. De vil igjennom dette også få språkopplæring. 

For voksne er det ikke like klare rettigheter. Hvis man kommer som flyktning, har man rett til et 

introduksjonstilbud etter introduksjonsloven. Kommer man derimot til Norge som 

arbeidsinnvandrer eller via familiegjenforening, har man ikke på samme måte rett og plikt til 

norskopplæring. Dette gjør at mange ikke fanges opp av utdanningssystemet, og andre har kanskje 

gått på norskkurs, men har i liten grad praktisert sine norskkunnskaper. Dette får konsekvenser for 

deltakelsen i både storsamfunn og nærmiljø. Bibliotekene verken kan eller skal overta 

utdanningssystemets ansvar for norskopplæring. Tvert imot er utdanningsinstitusjonene i svært 

mange tilfeller viktige og gode samarbeidspartnere for biblioteket. På den annen side er det også 

slik at mange voksne trenger språkopplæring, men som enten ikke har krav på formell 

språkopplæring, eller som har gjennomført introduksjonstilbudet med norsk og samfunnsfag, men 

som trenger ytterligere opplæring. For disse gruppene kan det uformelle kurstilbudet et bibliotek 

kan tilby være av stor betydning. Biblioteket har en unik posisjon som møteplass, da biblioteket for 

mange er noe de kjenner fra hjemlandet. For andre representerer dette et møte med noe helt nytt 

(Berg & Kermit, 2015, 12).   
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Gjennom ulike tilbud blir minoritetsbefolkningen møtt hvor de er uansett nivå av norskkunnskaper. 

Å gjøre biblioteket til en integreringsarena innebærer å ta bibliotekenes samfunnsansvar på alvor.  

Biblioteket er et lavterskeltilbud i ordets beste forstand. Her kan man komme som man er, uten å 

bestille time – og det er gratis. Dette er noe av det genuine med biblioteket (Berg & Kermit, 2015, 

37).  

 

Som Taliba sier til meg innledningsvis i dette kapittelet forstår hun biblioteket som en institusjon 

for alle, uavhengig av morsmål og opprinnelse. Biblioteket skal fungere som en inngang til det 

norske samfunnet, når man kommer til Norge fra et annet land. Spesielt viktig er denne funksjonen 

når man trenger innføring og hjelp til å forstå samfunnet man har kommet til, i tillegg til språklige 

ferdigheter et bibliotek kan hjelpe med. Ved å vise seg på biblioteket viser man seg også i det 

offentlige rom som deltaker. Hva mer er, når det gjelder de ulike tilbudene som bibliotekene har 

tilrettelagt særlig for innvandrere, er dette tilbud man kan benytte frivillig, uten at det krever 

bestemte presentasjoner, og uten at man skal evalueres for sin innsats.  

Telefonen lyser opp i hånden min og på skjermen står det at jeg har fått melding fra Augustina. Jeg 

låser opp telefonen og klikker meg inn på meldingen som sier at Augustina vil møte meg på 

biblioteket. Jeg har avtalt å intervjue henne i dag og bedt henne om å finne et sted vi kan snakke 

sammen på, et sted hun føler seg rolig, komfortabel og trygg. Vi møtes utenfor kontoret hennes og 

spaserer bort til biblioteket sammen. Vi går inn i foajéen på biblioteket og mot kantina. Hun lurer på 

om jeg skal ha noe, men jeg rister på hodet og sier jeg ikke vil ha noe nå. Hun blir usikker på om 

hun kun skal ta med seg en kaffe eller noe å spise også, men hun bestemmer seg for å kun kjøpe en 

kopp med svart kaffe. Hun ser ut i foajéen fra kantina og mumler for seg selv om vi skal sitte i det 

åpne landskapet eller om vi skal gå inn blant bibliotekets bøker og magasiner. Augustina bestemmer 

seg for at hun vil sitte i foajéen og finner et rundt bord litt unna andre lunsjende mennesker. Hun 

sier ikke stort, setter fra seg koppen med kaffe, beholder den tynne vårjakken på og tar av seg 

skjerfet sitt. Det mørket håret faller ned i øynene hennes og hun tar det forsiktig bort med en 

bestemt håndbevegelse.  

 

Hun ser rundt seg og smiler: «Det er så lyst og fint her». Solstrålene skinner inn igjennom de store 

vinduene som går fra gulv til tak, og vannskorpa på elven utenfor blinker. Augustina setter seg 

ordentlig til rette med ryggen mot vinduet. «Jeg valgte biblioteket fordi det er så enkelt og greit her, 

det er et fint møtested. Jeg trives her» sier Augustina, og ser over meg som om hun leter etter kjente 

ansikt. Kontoret til Kvinnenettverket ligger ikke så langt fra biblioteket og Augustina sier 

biblioteket blir et naturlig møtested for mange.  
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Det er lett å komme seg til og fra, og Augustina påpeker at det finnes gode tilbud i regi av 

biblioteket for alle mennesker, ikke bare for innvandrere og minoritetskvinner, men at det også er 

fokus på denne gruppen. Augustina forteller at Kvinnenettverket og biblioteket er steder 

minoritetskvinner kan ta i bruk og utvikle seg selv på, gjennom kontakt med andre og gjennom å 

praktisere norsk, og andre kulturelle kodekser som er fremmede for dem. Hun påpeker viktigheten 

med lavterskeltilbud, og at det for henne var viktig å møte andre da hun kom til Norge for mange år 

siden: «Gjennom å bruke slike steder, gjøre det til sine egne steder i byen, møte andre, skape 

nettverk ... Det er viktig når man er ny et sted», Augustina ser på meg og virker alvorlig når hun sier 

dette. «Å gjøre steder om til sine egne» påpeker Augustina enda en gang og jeg forstår det som 

viktig å ta plass i bybildet som nyankommen til Norge. Det er videre viktig å skape seg steder der 

man er komfortabel og trygg, samt å ta plass på steder der man kan være seg selv og møte andre 

uavhengig om de er i samme situasjon som en selv. Mot slutten av intervjuet begynner en mann å 

spille saksofon i foajéen, intervjuet brytes opp av lyden og Augustina reiser seg fra stolen, smiler til 

meg, og takker for seg og vi sier ha det til hverandre. Vi har ikke planlagt noen avtale for neste 

gang vi skal møtes, men hun sier til meg at jeg kan sende en melding eller møte opp på kontoret 

hvis jeg lurer på noe.  

 

I det dørene åpner seg og jeg er på vei ut av biblioteket etter intervjuet med Augustina møter jeg 

Shamika og Jaiyana. De kommer knisende inn og smiler stort da de får øye på meg. De sier de skal 

slappe av på biblioteket før de skal begynne på skolearbeidet sitt, og at jeg er velkommen til å sitte 

med dem før de begynner på leksene sine. Jeg tar følge og vi finner oss en skjult, men åpen plass i 

tredje etasje. Skjult fra midtgangen der mennesker passerer ofte, men åpen i den forstand at lyset fra 

vinduene treffer oss, og sittegruppen er plassert behagelig slik at det er plass til å legge fra seg 

vesker og jakker uten at det blir trangt for bena. Shamika og Jaiyana kaster jakkene på en ledig stol 

og setter veskene sine i den samme stolen. De setter seg på hver sin stol som kan snurre og vipper 

seg litt frem og tilbake før de finner en komfortabel stilling. Noen jenter går forbi og de hilser lavt 

på Shamika og Jaiyana. Vi snakker med lave stemmer til hverandre før Jaiyana bryter ut i latter og 

forteller oss en morsom historie som skjedde tidligere samme dag. Jentene lener seg mot stolryggen 

og uttrykker ikke stor entusiasme når de snakker om å begynne skolearbeidet. De går på forskjellige 

skoler og er ikke på samme klassetrinn38, men de sier til meg at de syns det er greit å gjøre lekser 

sammen i tilfelle de kan hjelpe hverandre.  

 

                                                
38 Shamika deltar på introduksjonsprogrammet; videregående opplæring, mens Jaiyana går på en «vanlig» videregående 
skole. Begge er over 18 år.  
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Shamika lukker øynene en liten stund før hun sperrer dem opp og virker klar for å komme i gang 

med skolearbeidet. Jentene tar opp noen bøker av veskene sine og sier jeg godt kan sitte der med 

dem selv om de må konsentrere seg en liten stund. Jeg blir sittende og tenker at jeg kan skrive på 

feltnotatene mine så lenge, men freden har ikke før senket seg før det passerer enda noen jenter som 

titter bort på Shamika og Jaiyana med et smil, og en av jentene stopper opp og snakker litt med 

Jaiyana før hun går videre. Biblioteket virker som et populært sted å sitte etter skolen tenker jeg for 

meg selv, og Jaiyana sier til meg at hun ofte pleier å komme til biblioteket, enten det er for å slappe 

av før hun skal i et møte med Kvinnenettverket eller for å studere da hun syns det er vanskeligere å 

konsentrere seg hjemme.  

 

Det er et velkjent utsagn i mye forskning som fokuserer på innvandreres integreringsutfordringer at 

det er vanskelig å få sosial kontakt med nordmenn. Man kan her våge hypotesen at dersom man 

som innvandrer og lengeboende i landet har konkrete rom hvor man kan få øye på hverandre som 

likeverdige på samme arena (for eksempel istedenfor den stereotypiske identifikasjonen som 

henholdsvis «innvandrer» og «nordmann» som ofte er resultatet av mange andre typer møter), så 

har biblioteket som rom en spesifikk verdi som samfunnsarena det er viktig å opprettholde (Berg & 

Kermit, 2015, 36). Med andre ord vil man her omgå majoritetsbefolkningen selv om man ikke alltid 

vil utveksle ord med hverandre; men man utveksler likevel tilstedeværelse, og det å få øye på 

hverandre. Biblioteket fører sammen alle typer mennesker uavhengig av alder, kjønn og etnisitet, de 

fleste samfunnslag, og det meste som utgjør et menneskeliv. Man kan på biblioteket komme 

sammen som den man er, og aktivitetene til de minoritetskvinnene jeg møtte skyldtes stedets miljø 

og menneskemøter.   

Kvinnenettverket som møteplass, integreringsarena og rom for stedsskapelse  

Cammi ser konsentrert ned på bordet hvor buksen hun skal sy om ligger. Det ser ut som hun grubler 

over noe og gjør stille vurderinger på hvordan hun skal angripe prosjektet. Solen titter inn igjennom 

vinduene og varmen blir intens i det middels store rommet. Miranda prøver å åpne det ene vinduet, 

men det ser ut til at hun har problemer med det og sier til gruppa at det sitter fast. Cevita, som også 

er tilstede på verkstedet i dag ser opp fra bøkene sine, men titter raskt ned igjen og fortsetter med å 

tegne. Cevita er ofte på verkstedet, men jeg har snakket lite med henne da hun ikke kan engelsk 

eller norsk. Miranda forteller meg en dag at Cevita kommer på verkstedet for å være sosial da hun 

ofte er alene hjemme, ikke har særlig stort nettverk og ikke kan språket. Miranda forklarer meg at 

selv om Cevita ikke kan engelsk eller norsk ser hun verdien i å være på verkstedet der hun er 

omringet av andre mennesker. Hun setter seg alltid rolig ned på en stol, finner frem tegnesakene 

sine og fordyper seg i sin egen kreativitet.  
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Hun prøver å veksle et par ord med de andre kvinnene på verkstedet, men virker tilfreds med å bare 

være. Cevita ser opp fra bøkene sine igjen og smiler varmt mot meg samtidig som hun nikker med 

hodet mot Miranda. Miranda spør om noen kan hjelpe henne, og jeg prøver å rikke vinduet løs. 

Miranda tror vinduet sitter så godt fordi det ikke har vært åpnet siden høsten og nå er det tidlig vår. 

Det banker på døren i det vinduet løsner og vi får åpnet det på gløtt. Frisk luft strømmer sakte inn i 

rommet samtidig som døren blir åpnet og tre kvinner står i åpningen. Miranda smiler og ønsker de 

velkommen til verkstedet og skifter fort over til engelsk da kvinnene ikke snakker så godt norsk, 

men finner ut at det er bedre å prøve på norsk da de heller ikke kan så mye engelsk. Cammi titter 

opp og smiler registrerende mot kvinnene, men forsvinner like raskt inn i sitt eget prosjekt igjen. 

Kvinnene som kommer inn har ikke vært på verkstedet før, men har vært med på andre aktiviteter 

hos Kvinnenettverket. Den ene kvinnen tar ledelsen og prater for de andre kvinnene også, hun kan 

minimalt med engelsk og noen ord på norsk, og Miranda får forklart hva de kan gjøre denne første 

dagen på verkstedet. De hilser på Cammi, Cevita og meg for så å legge fra seg jakkene sine på noen 

stoler plassert rundt et bord ganske midt i rommet. Miranda tar med seg kvinnene på en runde i 

bygget verkstedet holder til i, og viser rommet hvor sysaker er stablet og plassert. Når de er tilbake i 

rommet spør Cammi Miranda om hjelp, og Miranda kommer så fort hun har forklart de nye 

kvinnene at de kan gjøre hva de vil. Det er kun to av kvinnene som har funnet seg noen tøystoff og 

den tredje kvinnen som kan litt norsk sier til meg når jeg spør hvorfor hun ikke har funnet noe at 

hun egentlig ikke bryr seg særlig om å sy. Hun vil bare slappe av mens venninnene hennes syr for 

henne eller til seg selv. Hun kan gjøre andre ting som å koke tevann eller ta med mat sier hun. 

Miranda overhører samtalen og ler i det hun sier til kvinnen som kan litt norsk at hun også kan 

prøve å sy noe. Miranda forklarer sin visjon om at alle klarer å sy et eller annet med hjelp på veien: 

«Det er Kristina et levende bevis på», Miranda peker på meg og forteller kvinnene at jeg holder på å 

sy et handlenett uten å ha sydd før.  

Kvinnene smiler usikkert, som om de ikke helt har forstått hva Miranda sier, men kvinnen som 

snakker litt norsk sier igjen at hun ikke vil sy, hvert fall ikke i dag. Hun kan heller gjøre noe annet. 

Miranda prøver å forklare at det er et verksted for sying, men at man kan gjøre andre ting også, som 

Cevita. Kvinnen som ikke vil sy vil heller ikke tegne, men setter seg ned sammen med venninnene 

sine som er fullt opptatt med å måle opp tøystoffet de har valgt seg ut. Cammi står fortsatt over 

buksen på bordet, men har nå fått streket den opp med et kritt som indikerer hva hun skal gjøre, og 

forteller meg at hun endelig har funnet ut dette i samarbeid med Miranda. Cammi smiler og vender 

ansiktet sitt mot mitt, hun forteller om dagen sin der hun både har vært i kirken og gått med en 

turgruppe i Bragernesåsen. Cammi foreslår at jeg blir med på tur hvis jeg liker å gå. Hun forteller at 

hun liker å gå i gruppe da hun kan være sosial med andre samtidig som hun får mosjonert.  
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Jeg får bekreftet av Cammi at hun tar del i aktiviteter også utenfor Kvinnenettverket, og hun 

forteller meg hvor viktig det er for henne å gå i kirken samt å ta del i turgruppen da mosjon også er 

godt for hodet hennes.  

 

Ved hjelp av denne etnografiske fremstillingen ønsker jeg å fremme at Kvinnenettverket på en og 

samme tid kan inneholde forskjellig mening for hver enkelt bruker av nettverket. Kvinnenettverket 

er en møteplass der kvinner kan delta på en arena utenfor hjemmet, og uten at det stilles 

forventinger annet enn å være et godt medmenneske. Kvinnene oppsøker nettverket frivillig og for 

noen danner det seg varige vennskap i og utenfor nettverket. Andre opplever Kvinnenettverket som 

et av mange steder der de kan ta plass og utfolde seg på. Det betyr nødvendigvis ikke at 

Kvinnenettverket er det eneste stedet kvinnene danner seg nettverk; Cammi har sitt nettverk både i 

kirken, i turgruppen og i Kvinnenettverket – det ene utelukker ikke det andre. Cevita på den annen 

side kretser sin hverdag rundt Kvinnenettverket, og det er den store betydningsfulle aktiviteten hun 

gjør i løpet av dagen eller uken. Om Kvinnenettverket har betydning for kvinnene utenfor de gitte 

aktivitetene som holdes ser jeg som svært sannsynlig da dette er et nettverk som verner om 

minoritetskvinnene sine interesser og behov. Det er et fristed fra plikter og forventinger, et sted for 

kun å være, et sted for seg selv; uavhengig om det dannes nye vennskap utenfor de gitte aktivitetene 

Kvinnenettverket tilbyr. Det er et sted for samhold og et sted der kvinnene kan støtte opp om 

hverandre.  

 

Kvinnenettverket er videre overført til forståelsen av noe romlig, en gitt form der man kan ta plass 

som minoritetskvinne i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig. De avgrensede lokalene 

Kvinnenettverket holder til i stopper ikke flyten av stedsskapelse, der jeg forstår Kvinnenettverket 

som en form for stedsskapelse. Det er ikke de avgrensede rommene, lokalene eller områdene som 

gjør stedsskapelse, det er Kvinnenettverket i seg selv. Dette betyr at Kvinnenettverket som 

stedsskapelse kan ta plass over alt i byen, om det så er i sentrum av bykjernen eller utenfor. 

Kvinnenettverket blir et sted, et sted for kreativitet og utfoldelse, og et sted for å kun være kvinne 

med lite fokus på det å være en minoritet eller innvandrer. Det er et sted der man kan få være 

menneske og kun menneske.  
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«Non-places» 

  

If a place can be defined as relational, historical and concerned with identity, then a space 

which cannot be defined as relational, or historical, or concerned with identity will be a non-

place. (Augé, 2008, 63).  

En stadig større andel av våre liv blir brukt på supermarkeder, flyplasser, hoteller, på motorveier, 

eller foran TV og datamaskiner. Dette er hva Marc Augé (2008) kaller «non-places», som jeg 

oversetter til «ikke-steder», dette resulterer i en dyp endring av bevisstheten; noe vi oppfatter, men 

bare delvis og usammenhengende. Augé bruker begrepet «supermodernitet» for å beskrive en 

situasjon med overdreven informasjon og overdreven plass og sted: Steder som koster penger, og 

som ikke skaper gode menneskemøter og stedsskapelse. Mennesker er sosiale vesener som ofte har 

behov for å møte andre, komme i kontakt med andre, eller bare være blant andre mennesker. Dette 

vil ikke la seg gjøre på grunn av utbyggingen og den stadige utviklingen av ikke-steder, hvor det 

enten koster penger å være på steder; for eksempel på et kjøpesenter hvor man finner en kafé å sitte 

på i stedet for å vandre rundt på senteret, eller hvor det er umulig å bevege seg fritt; for eksempel på 

motorveier, bilveier og flyplasser. Mennesker forblir anonyme og stedene oppfattes ikke som 

genuine steder. Oppfattelsen av et rom som ikke-sted er imidlertid subjektivt: Enhver person kan se 

et gitt sted som et ikke-sted eller som et kryss av menneskelige relasjoner. For eksempel er ikke et 

kjøpesenter39  et ikke-sted for en person som jobber der hver dag. Begrepet er ifølge Augé motsatt 

av «antropologisk sted»; menneske – og kulturmøter, et rom hvor mennesker kan møte andre 

mennesker hvor de deler sosiale referanser og identiteter. Ikke-stedene er tvert imot ikke møterom 

og bygger heller ikke felles referanser til en gruppe eller andre mennesker. Endelig er et ikke-sted et 

sted vi ikke lever i, der personer som nevnt ovenfor forblir anonyme og gjerne ensomme. 

 

Nowadays we make cities to much as a closed system: segregated, regimented, and 

controlled. Instead of this 'Closed City' we need an 'Open City' where citizens actively hash 

out their differences and planners experiment with urban forms that make it easier for 

residents to cope. (Sennett, 2006).  

 

 

                                                
39 En tur på kjøpesenteret eller i sentrum av en by kan man ofte få øye på tenåringer som «henger på hjørnet», hvor 
formålet ikke er å kjøpe noe, men å sosialisere, møte venner og ha det gøy.  
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Richard Sennett skriver at døden av det offentlige rom oppstår rundt det nittende og tjuende 

århundret, han knytter dette opp mot økt sekularisme og industriell kapitalisme.  

Byene som vi ønsker å bo i, skal være rene og sikre, ha effektive offentlige tjenester, bli støttet av 

en dynamisk økonomi, gi kulturell stimulering, og også gjøre sitt beste for å bedre samfunnets 

divisjoner av rase, klasse og etnisitet. Dette er ikke de byene vi bor i skriver Richard Sennett (2006) 

i The Open City.  

Sennett bruker ordet «closed» eller lukket, versus «open» eller åpen, for å bygge opp under sitt 

argument om at vi trenger et annet urbant system med mer interaksjon mellom et fysisk sted og 

urban mentalitet, samtidig med fokus på samspillet mellom bymiljøet og hvordan folk bor i det. 

Dette forholdet er forstyrret og påvirket negativt i hans mening når byene er bygget og formet i 

lukkede systemer. Med «lukket» mener han overbestemt, segregert og kontrollert. Han arbeider for 

en mer åpen måte å tenke på. Åpen betyr på sin side innovasjon, kompleksitet og ikke-segregert, der 

det finnes samspill mellom fysisk opprettelse og sosial atferd.   

Det «planlagte» eller «lukkede» er for det meste et resultat av en periode hvor planleggere og 

politikere hadde som mål å bygge i tradisjonen moderne urbanisme. Byene ble bygget på samme 

måte, på grunnlag av høyblokker og andre designprinsipper. Disse prinsippene ble brukt til å bygge 

nye bydeler, men også i byfornyelse av tradisjonelle byer. Det har blitt prøvd i følge Sennett (2006) 

å lage byer som fungerer som en effektiv maskin. Konsekvensen kan sees daglig; ødeleggelsen av 

utendørs områder ga oss innendørs områder som for eksempel kjøpesentre.  

For å gjøre byer bedre, argumenterer Sennet, burde man gjøre dem til åpne systemer. I sum spør 

Sennett etter en by hvor mange ting skjer, og ønsker en mer folkeorientert urbanisme med mer 

respekt for historiske bruksområder, steders identitet og sosiale behov. Å streve for en bedre 

balanse mellom forandring og stabilitet, mellom orden og kaos, mellom brudd og opphøyelse, og 

mellom rom og mennesker. Det er dermed ønskelig med et miljø av ulike byggestiler, mennesker og 

aktiviteter.  

 

Det offentlige rom krymper, og det bygges stadig nye områder som det koster å være menneske på. 

Det være seg kjøpesentre, kafeer, butikker eller flyplasser. Det finnes svært få offentlige rom og 

områder som er åpne for alle, og som ikke koster penger å ta del i. Mulighetene begrenses av, i 

avhandlingens tilfelle, kvinnenes sosioøkonomiske bakgrunn, etnisitet og kjønn. Hun blir dobbelt 

marginalisert og ulike faktorer påvirker hennes muligheter i det offentlige rom. Det er ikke kun 

kjønn alene som er en isolerende faktor, men kjønn i samspill med klasse og etnisitet.  

Uten økonomisk innkomst vil man ikke kunne ta like stor del i samfunnets byområder, heller ikke 

delta på lik linje med samfunnets deltakere.  
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Kvinnenes handlingsrom blir begrenset til få steder som ikke koster penger, men stedene blir igjen 

svært betydningsfulle for kvinnene og blir omgjort til deres «safe spaces» 40, til deres trygge steder. 

  

Biblioteket og Kvinnenettverket er to eksempler på områder og steder man kan benytte seg av i det 

offentlige uten at det må betales for, der det finnes aktiviteter som er gratis å benytte seg av. Det 

betyr ikke at det ikke finnes flere steder i Drammen å benytte seg av gratis, men det er to eksempler 

på friområder som man kan velge å benytte seg av. Det var der kvinnene jeg fulgte oppholdt seg, 

der de kunne være frie fra ansvar, der de kunne utveksle menneskelig kontakt utenom familie, der 

de kunne skape seg nye nettverk i en by som stadig krymper med tanke på Sennett sin forståelse av 

«Closed city» og Augé sin forståelse av «Non-places».  

 

  

                                                
40 Safe spaces—places that strive to create supportive and nonthreatening environments, especially for people from 
marginalized backgrounds. Se Dlugatch: Creating a Safe Space - Revolutionary Imaginations and Practical Realities in 
a Feminist Bookstore 
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Kjønnede rom  

 

 [S]pace and place, spaces and places, and our senses of them (and such related things as our 

degrees of mobility) are gendered through and through. Moreover, they are gendered in a 

myriad different way, which vary between cultures and over time. And this gendering of 

space and place both reflects and has effects back on the ways in which gender is constructed 

and understood in the societies in which we live. (Massey, 1994).  

Begrepet rom kan omfatte flere aspekter, for eksempel noe fysisk, noe kognitivt og/eller noe 

relasjonelt og sosialt. Henvisning til rom som noe fysisk vil si at en primært fokuserer på de 

materielle forholdene, eksempelvis fysiske avgrensinger og objekter som måtte befinne seg der. 

Rom som noe kognitivt innebærer en betraktning av rom som en psykisk dimensjon, som for 

eksempel at man oppfatter hva som kan være ens «plass» i verden. Rom som noe relasjonelt betyr 

at man forstår rom som noe som både speiler og konstituerer menneskelige relasjoner og/eller bruk 

av et rom (Massey, 1994: 1f og Halldén, 2007: 82 og 90). Rom kan også betraktes som et kjønnet 

sted:  

We have all felt awkward and uncomfortable, even unwelcome, in certain situations. 

Sometimes it is the place; far from home, or amongst strangers, even in parts of our own 

home towns. Sometimes it is the company; the way others are dressed, or the racial or gender 

mix. (Massey, 1994).  

Kjønnede rom er ofte relatert til urbane steder. Dette kan forstås fordi heterogenitet er en av de 

viktigste sosiale egenskapene til urbanitet (Wirth, 1938, referert i Fortuijn, Horn, Ostendorf, 2004, 

214). 

 

Ekte byområder viser en blanding av mennesker av ulike kategorier av sosiale klasser, etnisitet, 

kjønn, seksualitet, alder og livsstil. Rik og fattig, svart og hvit, innfødte og utenlandske, menn og 

kvinner, homofile og heterofile, gamle og unge: Byområder synes å være en tilfeldig blanding av 

alle disse sosiale gruppene. Undersøkelser om segregering viser imidlertid at byene ikke er helt 

blandet, men at de danner en mosaikk av gater, blokker eller nabolag som er ganske homogene i 

form av klasse og etnisitet. Dermed er det ikke alle steder som er «tilgjengelig» for alle mennesker 

på grunn av deres sosioøkonomiske bakgrunn. Eksempler på dette er den bymessige bebyggelsen 

og delområder i byene. Bydeler kan oppfattes som ufrivillig segregerte, uten noen bakenforliggende 

hensikt fra kommunen eller staten sin side.  
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Det kan videre være vanskelig å gjøre noe med på grunn av boligmarkedet, men fokuset her må 

ligge på utjevning av tilgang til ressurser. Byområder er også høyt kjønnede. Konseptet om 

kjønnede rom refererer ikke bare til nærvær og fravær. Kjønnsforholdet mellom urbane og landlige 

rom er forbundet med bruk av rom, med maktforhold og med mening.  

 

Konseptet refererer til egenskapene til rommene: Mulighetene, symbolene som brukes i design og 

fysisk struktur, og autoritetsstruktur og ulike andre mekanismer i byområdene. Det refererer også til 

egenskaper hos mennesker i rommet (Fortuijn, Horn, Ostendorf, 2004, 214). 

 

Menn og kvinner bruker de samme rom på forskjellige måter; noen rom er mer attraktive for 

kvinner enn menn, der kvinner har autoritet og myndighet, og der de føler seg komfortable og 

trygge. Men de aller fleste offentlige rom tilhører menn, der kvinner føler seg utelukket (Fortuijn, 

Horn, Ostendorf, 2004, 214).  Det være seg internettkafeen på hjørnet eller aktivitetsklubber for 

menn sentralt i byen. Tar man Drammen som eksempel finnes det flere kafeer og aktivitetsklubber 

for minoritetsmenn i en del av bybildet, hvor minoritetskvinner mulig ikke har tilgang. Hvis tilgang 

er tilfelle ville man mulig følt seg ukomfortabel fordi majoriteten av kafeens besøkende, eller 

aktivitetsklubbens besøkende er menn. Kvinner unngår gjerne steder og rom de ser på som mannlig 

dominerte, lik som menn unngår steder som oppfattes som kvinnelig dominerte. Det kan være flere 

grunner til dette, men jeg forstår det slik at slike steder ikke oppfattes som «safe spaces» kvinner 

kan oppholde seg på. Virginia Woolf (1931) skriver blant annet i sin bok A room of one’s own, og 

som et av hovedargumentene gjennom boken at «en kvinne må ha penger og et eget rom (hvis hun 

skal skrive fiksjon)». Jeg bruker Woolf sin teori i betydning av at kvinner trenger offentlige rom for 

seg selv, der man kan være trygg, være seg selv, og utvikle seg selv sammen med andre kvinner 

uten å bli forstyrret av menn (og barn), eller bli vurdert og sammenliknet til enhver tid. For å ta 

plass i det offentlige rom må man ha en viss økonomisk kapital. Mange av Kvinnenettverkets 

deltakere har verken høy eller trygg økonomisk kapital fordi de enda ikke har kommet seg på 

jobbmarkedet. Det være seg fordi man fortsatt er deltaker på introduksjonskurset eller fordi 

prosessen med å skaffe seg lønnet arbeid gjerne er lang. Dette gjør det vanskelig for kvinner å 

komme seg ut av hjemmet samtidig som det er få rom kvinner kan oppholde seg gratis.  
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Det vil være svært viktig at kvinner kommer seg ut av hjemmet, og å ofte bare være. Utenom plikter 

og forventninger, et sted å diskutere og snakke med andre kvinner. Menn har sine soner i byen, 

mens kvinner har svært ofte ingen gratis steder å gå til, derfor blir steder som biblioteket41 og 

Kvinnenettverket benyttet.  

 

En av informantene mine sier til meg under en samtale en dag vi sitter å syr: «(...) Gjennom å 

hjelpe, gjennom å bli aktivt engasjert i mine omgivelser, gjennom å gjøre plass til meg selv og 

samfunnet rundt meg, var jeg klar for å investere i stedet jeg hadde kommet til med mening». 

Hennes ønske om å fortsette fremover, og ta del i Kvinnenettverket gjorde Drammen til et 

meningsfylt sted for henne, slik at hun gradvis kunne overvinne følelser som at hun var forvirret og 

malplassert. Det hjalp for henne å ta del i et rom med andre kvinner, med tilnærmet lik erfaring og 

en forståelse av håpløshet som endret seg til å bli en følelse av aksept for henne selv og det nye 

stedet hun var kommet til.  

Sammendrag  
Organisasjoner og institusjoner som Kvinnenettverket og biblioteket er for mange innvandrere 

sentrale knutepunkt i samfunnsliv, hverdagsliv og samfunnsbygging. Der forhandler de relasjoner 

over etniske, språklige, kulturelle og religiøse linjer. Den mangfoldige bruken av Kvinnenettverket 

og bruken av biblioteket viser omforming av steder, der minoritetskvinner former og bruker steder 

på sine unike måter. De omformer aktive steder og tilpasser stedene rundt seg til å innbefatte sine 

religiøse, kulturelle og generelle forståelser av samfunnet. Kvinnenettverket og biblioteket har også 

vist seg å lette kvinnenes vedlikehold av transnasjonale tradisjoner, identiteter, og kulturell praksis 

gjennom deltakelse i de ulike aktivitetene og arrangementene særlig Kvinnenettverket tilbyr, men 

også biblioteket; da spesielt tilbudet om språkkafé.  

Minoritetskvinnenes evne til å beholde kulturell og religiøs praksis fra sine opprinnelsesland, og 

tilgang til ressurser og sosial støtte vil ofte hjelpe dem å tilpasse seg livet i sine nye samfunn. 

Kvinnenettverket og biblioteket gir plass til minoritetskvinnenes hverdagslige tro, kulturelle og 

sosiale praksis, samt letter opprettholdelsen av kulturell praksis, informasjonsutveksling, tilgang til 

sosiale tjenester, støttende sosialt nettverk, og andre ressurser som kvinnene kan trenge for å trives i 

et nytt samfunn.  

 

 

                                                
41 Biblioteket blir også benyttet av menn, men her kan man velge å omgås dem eller ikke. Man kan også velge hvor i 
rommet man tar plass og utfolder seg.  
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Utover å tilrettelegge kvinnenes hverdagsbehov hjelper særlig Kvinnenettverket også å bygge nye 

samfunnsforbindelser; Kvinnenettverket er en viktig bidragsyter for sosial binding til 

storsamfunnet.  

Det er for mange nyankomne innvandrere ikke bare å blande seg inn i lokalitetenes fastsatte roller. 

Gjennom dette lager de seg steder som reflekterer deres religiøse tro, åndelig og kulturell praksis, 

samt sosiale samfunnsbånd med variable betydninger utover deres geografiske hjem.  

Som dette kapittelet har vist, er Kvinnenettverket og biblioteket to institusjoner der 

minoritetskvinner i Drammen tar plass, der ulike prosesser med innvandrerintegrasjon, 

samfunnsbygging og stedbygging skjer. Stedene er kun to eksempler på hvor minoritetskvinner tar 

plass, og det utelukker ikke at det finnes andre steder kvinner kan utfolde seg og forme sin identitet 

på. Biblioteket og Kvinnenettverket har like fellestrekk slik som at det er steder som ikke koster 

penger å delta på, de oppleves som trygge steder for kvinner å ferdes på, og begge steder kan man 

komme som man er; uavhengig om man bare vil være, eller komme i kontakt med andre 

mennesker.  

 

Disse institusjonene har hjulpet å rotfeste minoritetskvinnene i sine nye hjem og støtte uttrykk for 

deres sosiale, kulturelle og trosbaserte praksis. Samtidig oppmuntrer de også til å bygge sosial 

kapital mellom og blant forskjellige religiøse, etniske og kulturelle grupper – lokalt og regionalt. 

Jeg vil med dette oppsummere kapittelet med et utsagn fra en informant: «Minoritetskvinner har 

skapt seg steder å gå til for deres egen selvutvikling».   
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Kapittel 6: Avslutning 

Kunnskap om begrensninger og muligheter for sosial deltakelse i samfunnet er et sentralt fokus i 

sosialantropologi. Jeg utforsker i denne studien hvordan minoritetskvinner i Drammen tolker, 

forhandler og skaper seg verdifulle sosiale nettverk gjennom å ta del i en frivillig organisasjon for 

og av minoritetskvinner, samt deres integreringsprosesser i det norske samfunnet. Jeg har søkt å gi 

et glimt av deres liv gjennom empiriske eksempler, og på den måten argumenterer jeg for 

betydningen av at sosiale nettverk er viktige for inngangen til det norske samfunnsliv og arbeidsliv, 

og hvorfor det er viktig å studere disse konkrete synspunkter. Kvinnene er gjennom deltakelse i 

organisasjonen med på å forhandle hvordan de best skal integreres i det norske samfunnet, gjennom 

å aktivt delta på ulike arenaer samfunnet ser på som betydningsfulle. Formålet med oppgaven har 

vært å vise et nyansert bilde på hvordan integrering skal forstås og defineres som, der betydningen 

av sosiale nettverk og fellesskap er viktige for at minoritetskvinner skal ta del i samfunnet. 

Kvinnenettverket er med på å definere hva som er best for kvinnene selv, ved å gi kvinnene 

muligheter og troen på egne ressurser, samt gjensidig respekt og forståelse. Dette gjennom sosialt 

samvær og arrangementer, der fokuset er på aktiviteter som kreativt verksted og matlaging.  

 

I det første kapittelet presenterer jeg bakgrunnen for valg av tema, analytisk rammeverk og 

Drammen som internasjonal by. De avhandlingsteorietiske rammene omfattet det første møtet, samt 

integrering og inkludering. Det analytiske rammeverket inneholder teorier om arbeid, forestilt 

slektskap og sosiale nettverk, kjønn og feminisme som et udefinert konsept, samt studie av urbant 

liv og stedsskapelse. I kapittel to skisserer jeg de ulike metodene som ble brukt under feltarbeidet, 

og diskuterte posisjonering og etiske betraktninger. Videre presenterte jeg organisasjonen 

Kvinnenettverket, dets formål og ønskede mening i lokalsamfunnet, samt informanter. I kapittel tre 

introduserer jeg måter å forstå frivillighet og arbeid på, og koblet videre hvert enkelt fenomen opp 

mot integrering og inkludering i samfunnet. I kapittel fire viser jeg hvordan kvinnefrigjøring, statlig 

individualisme og feminisme påvirker kvinnenes livsorganisering. Jeg skriver også om likestilling, 

kjønn og nasjonalisme, samt kvinnenes ønske om å forstå hverandre langs slektskapstermen søster. 

I kapittel fem portretterer jeg hvordan kvinnene skaper seg selv, tar plass i byen og omformer steder 

i Drammen til sine egne. Kort sagt, mitt argument er at kvinnene i Kvinnenettverket jobber sammen 

for å omkonfigurere sine identiteter for å oppmuntre til endring i hvordan man forholder seg til 

hverandre, ikke bare innenfor sine nettverk, men også i samfunnet generelt.  
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Ut ifra minoritetskvinners posisjon ønsket jeg med denne studien å få mer kunnskap om hva som 

kan bidra til økt samfunnsdeltakelse for kvinnene. Resultatene fra denne kvalitative studien viser at 

deltakelse i Kvinnenettverket bidrar til økt sosial og kulturell kapital, noe som medvirker til 

endringer av deres handlingsmuligheter, eller sagt med andre ord: Deltakelsen bidrar til økt selvtillit 

hos kvinnene. Økt selvtillit vil igjen kunne bidra til utvidet handlingsrom og felles engasjement for 

saker som er viktige i deres hverdag.  

 

I denne studien har jeg i stor grad hatt fokus på personer som har tatt initiativ og organisert seg selv. 

Kvinnene forteller om behov for gruppetilhørighet, hvor de opplever anerkjennelse. Fokus på 

kulturelle aktiviteter bidrar til å integrere en flerkulturell identitet. Gjennom fellesskapet erfarer de 

en styrke som gjør dem tryggere til å kunne delta på andre samfunnsarenaer – noe som kan bidra til 

en positiv integreringsprosess. Personene jeg omgikk viste høy grad av samfunnsdeltakelse 

gjennom deltakelse i frivillig arbeid, og å ta introduksjonskurset og norskopplæringen seriøst med 

ønsket om lønnet arbeid, samt følge opp barna på skole og fritidsaktiviteter. Statistikk viser likevel 

at minoritetskvinners grad av samfunnsdeltakelse på ulike samfunnsområder er langt lavere enn for 

befolkningen forøvrig. Hilde Lidén (2001, 169) har stilt spørsmål om deltakelse i frivillige 

organisasjoner bidrar til integrering eller kollektiv marginalisering av minoritetsgrupper. I den 

forbindelse stiller hun spørsmålet hvem integrering vurderes ut fra og med referanse til hva. 

Integrerings – og mangfoldsdirektoratet sitt mål på grad av integrering knyttes i all hovedsak til 

språkferdigheter og deltakelse i arbeidsliv eller utdanningsløp. Videre beskrives en god 

integreringsprosess og et velfungerende samfunn der man forutsetter en felles forståelse for norsk 

samfunn og kultur. Det er et ønske fra regjeringens side å styrke oppslutningen om de 

grunnleggende verdiene og normene som det norske samfunnet er bygget på. Det heter seg at 

integrering er en toveis prosess, men først og fremst kreves det en innsats fra den enkelte selv. 

Innvandrere har en rekke «gjøremål» før de kan omtales som integrerte, og disse målene endres og 

flyttes stadig på. Hva det betyr å være integrert (nok) er flytende, og det kreves at innvandreren 

tilpasser seg det norske samfunnet etter majoritetens spilleregler, uten noen form for gjensidig 

ønske om å tilpasse seg hverandre og møte hverandre på midten. Dette gjør det svært vanskelig 

både å forstå og forholde seg til hva det vil si å være integrert. Likevel definerer kvinnene selv hva 

det vil bety å være integrert i det norske samfunnet, der de fleste er enige om at deltakelse på 

samfunnets arenaer, gode norskkunnskaper og etter hvert lønnet arbeid er betydningsfullt.  
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Samtidig er dette en svært strukturell og «ovenfra – og – ned» måte å se integrering på, der det er 

visse mål man kan krysse av på en liste for å bli omtalt som integrert. Dette viser seg å ikke være 

tilfelle, da integrering som nevnt ovenfor kan forstås som flyttende mål. Kvinnenettverket på den 

annen side er med på å definere hva integrering er, ved å sette minoritetskvinnen i sentrum med 

fokus på deres stemme, ved å ta del i og bestemme over egen integrering, ved å ikke ha fokus på 

minoritetskvinners mangler, men heller på deres evner og ressurser. «Vi setter minoritetskvinnen i 

sentrum for en gangs skyld, det handler om livene våre» sier en informant til meg. «Vi spør hva hun 

kan bidra med, og lytter til henne uten å peke finger på alt hun må oppnå, alt hun må gjøre, og hvor 

lang vei det er igjen før hun er «ordentlig integrert»».  

 

Det finnes ulike forestillinger om minoritetskvinnen, om hvem hun er, hva hun er og ikke er, og hva 

hun skal og bør være. Det finnes diskusjoner som ikke inkluderer kvinnenes egen stemme eller 

perspektiver, men forestillinger om minoritetskvinnen på gitte måter som devaluerer kvinnenes 

ressurser og vilje. Organisasjonen Kvinnenettverket er med på å motvirke disse forestillingene, og 

jobber daglig for å bedre kvinnenes livssituasjon og muligheter i samfunnet. Kvinnenes deltakelse 

er for meg et tydelig standpunkt om at de ønsker å engasjere seg i samfunnet, for seg selv og andre 

kvinner. De ønsker å øke egen kunnskap samtidig som de lærer av hverandre. Kvinnene skaper seg 

et sosialt nettverk og bygger seg selv opp ved å ta del i organisasjonens aktiviteter og 

arrangementer. Ved å ta del i et nettverk kun for kvinner setter de selv saker på dagsorden som er 

viktige og betydningsfulle for dem selv. Kvinnene får delvis en stemme i det norske samfunnet ved 

at Kvinnenettverket de er en del av gjøres kjent i lokalsamfunnet. Dette skjer gjennom kulturelle 

arrangementer de deltar på eller arrangerer selv, besøk av politikere og at de frontes i lokale medier. 

Målet er at alle kvinner skal med, ingen skal behøve å kjenne på følelsen av ensomhet og 

utenforskap. Gjennom sosiale nettverk motvirkes nettopp dette, da kvinnene møter samfunnslivet 

og arbeidslivet sammen, med et nettverk i ryggen. Jeg avslutter kanskje med en utopi, men mener 

det bør være mål majoritetssamfunnet må strekke seg etter; la «oss» ikke snakke over hodene på 

disse kvinnene, men heller inkludere de i samtaler og diskusjoner som tross alt gjelder kvinnenes liv 

og skjebner. La «oss» ikke fokusere på mangler og bruke en retorikk som er fremmedgjørende, men 

heller fokusere på hva disse kvinnene kan bidra med. La «oss» gå i dialog og lytte til 

minoritetskvinnene. La «oss» bidra til kvinnenes tilhørighet, muligheter og aksept. La «oss» gi 

minoritetskvinnene en sjanse. La «oss» bli til «dem», og «dem» bli til «oss». Det er hva god 

integrering skal være; der det kan finnes mangfold, men der det ikke finnes «oss» mot «dem», men 

«vi, sammen». 
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Vedlegg 1: Kort oversikt over «de feministiske bølger» 
 

De feministiske bølger  

Den første feministiske bølgen 

Den første bølgen var inspirert av opplysningstidens fokus på individets rettigheter. Mellom 1870 

og tidlig 1900-tall spredte kvinnebevegelsen seg i USA og til flere land i Europa. Den første 

feministiske bølgen, også kalt liberalfeminismen, fikk enorm sosial, kulturell og politisk betydning. 

Kvinnene kjempet for rettigheter til utdanning for jenter og unge kvinner, rettigheter innenfor 

ekteskap, bedre lønn og muligheter til flere typer arbeid for ugifte kvinner. Kampen for stemmerett 

var det mest fremtredende av kvinnenes krav, dette ville sikre kvinnene politisk makt på lik linje 

med menn (Arntzen, 2018).  

 

Den andre bølgen 

Selv om den første bølgen var revolusjonerende, er den i ettertid kritisert for at den stort sett 

fokuserte på hvite middelklassekvinner. Andrebølgefeminismen er et begrep brukt for å beskrive 

den politiske kvinneaktivismen i perioden mellom 1960-tallet og 1980-tallet, og har i ettertid blitt 

tolket som en fortsettelse eller et resultat av førstebølgefeminismen. Siden førstebølgefeminismen 

resulterte i at kvinner fikk flere rettigheter som stemmerett og tilgang til flere jobber, skiftet fokuset 

i den andre bølgen til å omhandle flere grupper enn hovedsakelig hvite middelklassekvinner, slik 

som i kampen mot diskriminering. Slagordet «det personlige er politisk» ble et symbol for den 

andre feministbølgen, og med dette mente feministbevegelsen å avdekke sexistiske politiske 

strukturer ved å anerkjenne den kulturelle forskjellen mellom kjønn i det dagligdagse. Den andre 

bølgen erkjente at like rettigheter ikke nødvendigvis medførte et likestilt samfunn. Feminismen var 

hovedsakelig politisk venstrestilt, og de kjempet for saker som likelønn, familiepolitikk, 

statsfeminisme, selvbestemt abort, og mot vold i hjemmet. Andrebølgefeminismen eksisterer 

fortsatt i dag, parallelt med det man kaller tredjebølgefeminismen (Arntzen, 2018).  

 

Den tredje bølgen 

Tredjebølgefeminismen, eller «post-feminisme», begynte på 1990-tallet. Den tredje bølgen var en 

reaksjon på andrebølgefeminismens tro på felles kvinnelige erfaringer, og et forsøk på å utfordre 

dens definisjon på kvinnelighet, som de følte gjaldt hvite kvinner i overklassen. Bølgen la til rette 

for individualisme, liberalisme og toleranse. Tredjebølgefeminismen handlet mye om å popularisere 

feminismen, og å åpne for mennesker utenfor venstresiden i politikken.  
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Idéer om kjønn som en sosial konstruksjon dukket opp, og spekuleringer i om det i det hele tatt var 

behov for feminisme.  

Noen valgte å ta totalt avstand fra begrepet, ved å kalle det irrelevant for dagens samfunn. Mange 

hadde verdiene bak feministbevegelsen, men ønsket ikke identifisere seg som feminister. Mange i 

tredjebølgefeminismen var dermed opptatt av å protestere mot oppfatningen om at feminismen var 

blitt irrelevant (Arntzen, 2018).  

 

Den fjerde bølgen 

Tredjebølgefeminismen i den vestlige verden preges av at mange av kravene fra andrebølgen ikke 

er innfridd enda. I tidligere østblokkland og i den tredje verden har organisert feminisme først nå 

begynt å få oppslutning, og i noen land har feministiske ideologier så vidt kommet på agenda. Når 

det er sagt, har ordet feminisme og den feministiske bevegelsen hatt sin opprinnelse i den «vestlige 

verden», selv om kvinner på andre steder rundt om i verden antagelig har vært engasjert i 

feminismens ideologi, men ikke bruker begrepet.  

Det er ikke lett å peke på hvor den tredje bølgen slutter og den fjerde begynner, men i forståelsen av 

fjerdebølgefeminismen kan man peke på tre faktorer; interseksjonalitet, nye identitetskategorier, og 

den stadig økende bruken av internett som mobiliseringsverktøy. Det var Kimberlé Crenshaw 

(1989) som opprinnelig fant opp konseptet interseksjonalitet for å vise hvordan svarte 

arbeiderklasse kvinner i USA ble og blir marginalisert og ekskludert både i lovverk og politiske 

bevegelser, fordi disse bygde på en tankegang om at én kategori er den viktigste. Hun argumenterte: 

“Because the intersectional experience is greater than the sum of racism and sexism, any analysis 

that does not take intersectionality into account cannot sufficiently address the particular manner in 

which Black women are subordinated”. Når kvinnebevegelsen var opptatt av kjønn og anti-rasismen 

av rase, falt svarte kvinner mellom to stoler. De følte seg marginalisert av hvite kvinner i den ene 

bevegelsen, og av svarte menn i den andre. Interseksjonalitet handler om makt og diskriminering av 

forskjellige faktorer; kjønn, etnisitet, klasse, alder og religion, som påvirker samfunnet. 

Interseksjonell feminisme handler om å se alle former for undertrykkelse og privilegier samlet. Man 

ser ikke sexisme, rasisme og homofobi som separate fenomener, man ser sammenhengene mellom 

dem. Måten man møter verden på, og blir møtt av verden på påvirkes nemlig av flere ulike faktorer. 

Ulike identiteter møter ulike former for diskriminering og ulike privilegier. Som mennesker har 

man sammensatte identiteter. Ulike mennesker har altså ulikt utgangspunkt og ulike erfaringer.  
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Vedlegg 2: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt  

 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
Bakgrunn og formål 
Dette er et masterprosjekt i sosialantropologi ved Universitet i Oslo. Formålet med masterprosjektet 

er å utføre førstehånds observasjoner der jeg vil undersøke hvilken mulig betydning frivillig arbeid 

har for minoritetskvinner, motivasjon for frivillig arbeid og hvorfor man bidrar til frivillig arbeid. 

Med andre ord vil jeg fokusere på hvordan man opplever det å være frivillig og hvilken betydning 

det har for minoritetskvinnene som engasjerer seg.  

 

Jeg er ser etter minoritetskvinner over fylte 18 år.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Som en del av mitt masterprosjekt vil jeg utføre et seks måneders feltarbeid der jeg vil samle inn 

informasjon om hvordan det er å jobbe frivillig for en organisasjon/nettverk.  

Den etnografiske metoden er basert på deltagende observasjon og dybdeintervjuer. I løpet av disse 

seks månedene vil jeg delta på ulike arrangementer der man jobber frivillig og utføre intervjuer. Jeg 

vil observere mens jeg deltar på de ulike arrangementene.  

 

Spørsmålene under intervjuet vil omhandle den enkeltes perspektiv på det å jobbe frivillig, din 

forståelse av frivillighet, identitet og betydningen av frivillig arbeid for minoritetskvinner. Med 

andre ord ønsker jeg å vite hvordan du opplever det å jobbe frivillig.  

 

I tillegg til dette vil jeg også samle inn informasjon fra ulike medier, sånn som stortingsmeldinger, 

lovverk, tv, nettaviser og forumer.  

 

I etterkant av arrangementer vil jeg skrive ned hva jeg opplevde og observerte i form av notater og 

tekst. Under intervjuene vil jeg, hvis du samtykker, ta lydopptak av intervjuet.  
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Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen jeg samler inn vil bli en del av min masteroppgave.  

 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Alt jeg skriver vil bli anonymisert til den 

grad at det ikke skal gå an å spore det tilbake til deg. Dette vil skje fortløpende, og jeg vil ikke lagre 

personlig informasjon i mine notater som kan spore det tilbake til deg, dette gjelder også navn. Jeg 

vil for øvrig ha en navneliste som hjelp til å huske hvem som sa hva, men dette skal lagres adskilt 

fra øvrig data og det er kun jeg som vil ha tilgang til den.  

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes juni 2019. Ved innleveringen av masteroppgaven vil alle 

lydopptak og eventuelle personopplysninger slettes. 

 

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 har spørsmål til studien, ta kontakt med Kristina Guttormsen Yri på e-post eller telefon. 

Veileder for masterprosjektet er Elisabeth Schober. 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) 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektleder, dato) 
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