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Sammendrag 

Utgangspunktet for dette masterprosjektet er et samarbeid med Østensjø bydel i Oslo 

kommune, og er kommet til gjennom Vitenskapsbutikken. Tema for oppgaven er integrering 

av kvinnelige flyktninger med lite eller ingen utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet, 

med introduksjonsprogrammet som integrasjonsarena. Oppgaven er en casestudie av Østensjø 

bydels introduksjonsprogram. Introduksjonsordningen fra 2004 har som mål å gjøre 

nyankomne innvandrere i stand til å delta i yrkes- og samfunnsliv, og å være økonomisk 

selvstendige. Loven omfatter introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap, og etablerer med dette en ordning som består av økonomisk stønad i 

tillegg til et opplærings- og kvalifiseringsprogram for hver enkelt deltaker som har rett og 

plikt til deltakelse (Introduksjonsloven, 2003). 

 
Oppgavens overordnede problemstilling er: 

 

Hvilken betydning har introduksjonsordningen i bydel Østensjø for inkluderingen av 

kvinnelige flyktninger med lite eller ingen utdanning og arbeidserfaring, i lokalmiljøet og i 

det norske samfunnet? 

 

Det empiriske materialet i prosjektet består i hovedsak av kvalitative intervjuer med tidligere 

deltakere og ansatte i introduksjonsordningen. Forskningsdesignet er basert på Grounded 

Theory og Aksel Tjoras stegvis-deduktive induktive modell (SDI), og følger mine metodiske 

valg gjennom både innhenting og analyse av datamaterialet. Ved hjelp av dette metodiske 

rammeverket vil jeg arbeide mot en induktiv forskningsstrategi, med utgangspunkt i empiri og 

empirinær koding.  

 

Prosjektet tar sikte på å identifisere hvilke former for innlemmingspolitikk som anvendes i 

Østensjø gjennom ulike integreringstiltak, ved å anvende hovedsakelig to teoretiske bidrag. 

Hoveddelen av oppgaven vil ligge på en anvendelse av migrasjonsforskeren Han Entzingers 

teoretiske rammeverk for integreringsstrategier, for å forstå hvordan integreringstiltak i ulike 

domener av samfunnet kommer til uttrykk i introduksjonsprogrammet. Grad av sysselsetting 

virker å være den mest markante indikatoren for måloppnåelse i introduksjonsprogrammet, og 

integrering på det sosioøkonomiske feltet viser seg å påvirke både organisering og innhold i 

programmet i stor grad. Jeg vil også anvende sosiolog T. H. Marshalls mye anvendte 

citizenship-begrep, som ligger tett opp mot norsk integreringspolitikk. 
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Introduksjonsordningen kan sies å være første steg i en langsiktig strategi for å utvikle 

velfungerende, likestilte citizens. Jeg vil i tillegg vise til empowerment som begrep for å 

illustrere hvordan de ansatte i introduksjonsprogrammet arbeider med de kvinnelige 

deltakerne gjennom myndiggjøring og dyktiggjøring, for at deltakerne skal kunne ta føring og 

eierskap over egne liv.  

 

Analysen er todelt. Første del omhandler de tidligere deltakernes generelle opplevelse av 

introduksjonsprogrammet i Østensjø og tiden etter endt program, i tillegg til bydelens 

organisering av programmet. Her diskuteres noen utfordringer med hensyn på undervisning, 

oppfølging og individuell tilpasning. Andre del av analysen er delt i tre, hvor Entzingers 

tredeling av integrasjonsstrategier fungerer som rettesnor for drøftingene. Her blir de ulike 

integreringstiltakene som inngår i programmet diskutert med utgangspunkt i informantenes 

erfaringer, opp mot de relevante teoretiske bidragene. Her drøftes også på hvilken måte 

introduksjonsordningen bidrar til å styrke deltakernes følelse av medborgerskap, både med 

hensyn til sivile, politiske og sosiale rettigheter, men også med hensyn på opplevelsen av 

identitet og tilhørighet.  

 

 

Nøkkelord: Introduksjonsprogram, flyktning, innvandrer, kvinne, integrering, integreringsstrategi, 

citizenship, empowerment, Østensjø.
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1 Introduksjon  

Regjeringens integreringsstrategi 2019–2022: 

 

Et av regjeringens hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft. Målet er 

at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv […] Integrering er en toveis 

prosess hvor myndighetene skal sikre gode muligheter og den enkelte innvandrer må stille opp 

med egeninnsats. Integreringsløftet krever innsats fra mange aktører, i offentlige tjenester, 

arbeidsliv og i det sivile samfunnet. Men først og fremst kreves det en innsats fra den enkelte selv 

(Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 4–5).  

 

1.1 Innledning   

Introduksjonsloven som trådte i kraft i 2004 har som mål å gjøre nyankomne innvandrere i 

stand til å delta i yrkes- og samfunnsliv, og å være økonomisk selvstendige. Loven omfatter 

introduksjonsprogrammet1 og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og etablerer en 

ordning som består av økonomisk stønad i tillegg til et opplærings- og kvalifiseringsprogram 

for hver enkelt deltaker som har rett og plikt til deltakelse (Introduksjonsloven, 2003). Dette 

medfører på den ene siden mer ansvar for innvandrerne i form av strengere krav til 

obligatorisk deltakelse enn hva som har vært tidligere. På den andre siden innebærer det også 

mer omfattende oppgaver for norske kommuner og bydeler som i større grad enn før må 

kunne tilby hjelp og støtte til den enkelte deltaker, i form av oppfølging, undervisning og 

økonomisk introduksjonsstønad.  

 

Denne oppgaven er en kvalitativ casestudie av introduksjonsprogrammet for nyankomne 

flyktninger i bydel Østensjø, en bydel som ligger sydøst i Oslo. Mer konkret handler det om 

integreringen av kvinnelige flyktninger med lite eller ingen utdanning eller arbeidserfaring fra 

hjemlandet. Gjennom intervjuer med ti kvinnelige flyktninger og fire ansatte i bydelen ser jeg 

nærmere på hvordan innlemmingspolitikken i Østensjø utspiller seg gjennom 

introduksjonsprogrammet. Hvordan oppleves det å komme til Norge og til bydelen? Hvilke 

roller har introduksjonsordningen hatt, og i hvilken grad har programmet vært et 

integreringstiltak som har virket etter hensikten? Er det forskjell på hvilke mål og 

 
1 Begrepene introduksjonsprogram og intro vil heretter bli brukt om hverandre gjennom teksten. 
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motivasjoner de ulike aktørene har for programmet? Dette er spørsmål som vil bli forsøkt 

besvart.  

 

Velferdsmodellen som føres i Norge og de andre nordiske landene satser på økonomisk vekst 

og stabilitet, et arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse, inntektsfordeling, høy levestandard 

og sosial likhet. Et viktig virkemiddel for dette er relativt generøse velferdsordninger og 

overføringer som i stor grad er skattefinansiert NOU 2011: 7 (2011, s. 47). Dersom det er et 

mål å opprettholde velferdstjenestene med omtrent samme standard som vi er vant til, er vi 

avhengig av å sysselsette nye borgere etter hvert som de innvandrer til Norge (NOU 2017: 2, 

2017). NOU 2017: 2 (2017) viser at et vedvarende høyt antall innvandrere vil kunne få 

negative konsekvenser for produktivitet, fordeling og velferd i landet. Innvandrere med 

relevante kvalifikasjoner vil være en ressurs, men personer med lavere eller ingen 

kvalifikasjoner som er etterspurte i det norske arbeidsmarkedet vil være en utfordring for 

velferdsmodellens robusthet. Mange av de som kommer til Norge som flyktninger er av den 

siste kategorien, og for disse kan veien mot velferds- og sosialtjenester bli enklere enn mot 

arbeidslivet. Vi er derfor avhengige av at innvandrere med lav kompetanse også blir integrert 

på en effektiv måte, slik at de i større grad blir en del av det norske arbeidsmarkedet og 

samfunnslivet. Introduksjonsprogrammet er en helt sentral arena for dette arbeidet.  

 

Den nasjonale målsettingen satt av politikerne i 2016, var at 70% av alle som har deltatt i 

introduksjonsprogrammet skal være i arbeid eller utdanning innen ett år etter endt program 

(Meld. St. 30 (2015-2016), 2016). Av menn som har deltatt i programmet er det omtrent 70% 

som når dette målet i dag, mens for kvinner er tallet i underkant av 50% (Statistisk 

Sentralbyrå, 2019). Årsakene til dette er mange og sammensatte. Kort sagt kan man si at 

kvinner oftere er lavere utdannet enn menn når de kommer til Norge, de er ofte eldre og de 

bruker lengre tid i programmet på grunn av graviditet og fødsel, som fører til langsommere 

progresjon. De har dessuten ofte store omsorgsoppgaver i hjemmet (Enes, 2016). Alder, kjønn 

og familiesituasjon betyr mye for overgangen fra introduksjonsprogrammet til arbeid (Djuve 

et al., 2017).  

 

God integrering gir mindre grad av ulikhet og utenforskap, ettersom det inkluderer individer i 

arbeids- og samfunnsliv (Meld. St. 30 (2015-2016), 2016). Slik kan en gi gode muligheter for 
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selvstendighet og samfunnsdeltakelse, og unngå vedvarende lavinntekt i innvandrerfamilier2.  

Enes (2016) skriver at arbeid blir ansett som selve lakmustesten for integrering i Norge. 

Arbeid er viktig av mange grunner. Først og fremst gir det en mulighet for økonomisk 

selvstendighet. For innvandrere er det dessuten en arena for å lære om det norske samfunnet 

og det norske språk. Gjennom jobb knytter man kontakter, utvikler sosiale nettverk og får 

kanskje til og med venner. At man føler man er del av noe større og bidrar til samfunnet kan 

være viktig for selvfølelsen. Sysselsetting er i tillegg en viktig faktor for å forebygge 

isolasjon, segregering og barnefattigdom, som dessuten er en større risikofaktor i 

innvandrerfamilier.   

 

Dette prosjektets formål er å finne ut hvordan det legges til rette for at flyktninger innlemmes 

i arbeid, utdanning og et meningsfylt sosialt liv, og hvordan dette oppleves av de involverte. 

Ettersom kvinner har betydelig lavere måloppnåelse i introduksjonsprogrammet enn menn, 

har jeg valgt å konsentrere meg om kvinnelige flyktninger med lite eller ingen utdanning eller 

arbeidserfaring fra hjemlandet. Studien tar sikte på å se nærmere på integreringen i Østensjø 

bydel ved å undersøke tidligere deltakeres erfaringer med å komme til Norge og til bydelen, å 

delta i introduksjonsprogrammet og å måtte ta del i det norske samfunnet. For å forstå 

introduksjonsprogrammets funksjon mer inngående fra flere perspektiver, er også de ansattes 

erfaringer og fortellinger inkludert.  

 

  

 
2 Vedvarende lavinntekt defineres av IMDi som å ha en lavere gjennomsnittlig inntekt over en periode på tre år, 

enn den gjennomsnittlige lavinntektsgrensen for de samme årene (Integrering- og mangfoldsdirektoratet, 2020).  
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1.1.2 Problemstilling 

På bakgrunn av prosjektets tema og forskningsformål, er problemstillingen for oppgaven som 

følger: 

Hvilken betydning har introduksjonsordningen i bydel Østensjø for inkluderingen av 

kvinnelige flyktninger med lite eller ingen utdanning og arbeidserfaring, i lokalmiljøet og i 

det norske samfunnet? 

 

Dette blir konkretisert i følgende forskningsspørsmål: 

• Hvordan oppleves introduksjonsprogrammet og overgangen etter endt program av 

deltakere og ansatte? 

• Hvilket integrasjonsperspektiv ligger til grunn for introduksjonsprogrammet? 

• I hvilken grad har introduksjonsordningen fungert etter hensikten, som et vellykket 

virkemiddel for å integrere kvinnelige flyktninger inn i norsk arbeids- og samfunnsliv? 

 

Studien tar sikte på å identifisere hvilke former for innlemmingspolitikk som utspilles i 

Østensjø ved å anvende i hovedsak to teoretiske bidrag: den nederlandske 

migrasjonsforskeren Han Entzingers teoretiske rammeverk for integreringsstrategier og den 

britiske sosiologen T. H. Marhalls mye anvendte citizenship-begrep. Disse vil bli anvendt i lys 

av regjeringens integreringsstrategi og med hovedvekt på de erfaringer og holdninger som 

fremkommer i intervjumaterialet. Ved hjelp av Grounded Theory og Aksel Tjoras stegvis-

deduktive induktive modell blir intervjuene gjennomført og analysert for å kartlegge 

informantenes erfaringer med introduksjonsprogrammet – både for å undersøke hvordan 

deltakerne har opplevd programmet og tiden etterpå, hvordan programmet er gjennomført og 

hvor godt det har fungert.  

 

Datamaterialet studien baserer seg på består av 14 semistrukturerte intervjuer med 

flyktninger, programrådgivere og lærere i bydel Østensjøs introduksjonsprogram. Oppgaven 

er avgrenset ved at alle flyktningene som er intervjuet, er kvinner som hadde lite eller ingen 

utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet da de kom til Norge. Derfor har de i all hovedsak 

fulgt spor 1 i introduksjonsprogrammet, som er tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen 

skolegang, med begrensede eller ingen lese- og skriveferdigheter (Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet, 2018). 
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1.1.3 Valg av tema 

Det overordnede temaet for prosjektet er integrering av flyktninger gjennom 

introduksjonsprogram. Å kartlegge brukernes erfaringer med introduksjonsprogram er både 

interessant og viktig av flere årsaker. Deres ytringer kan blant annet bidra til å gjøre 

ordningen mer treffende, motiverende og effektiv (Djuve et al., 2017). Når deltakerne selv er i 

hovedfokus av studien får man en annen type innsikt enn i de mer overordnede studier av 

introduksjonsordningen. Djuve et al. (2017, s. 315) poengterer at «mer kunnskap om 

deltakernes erfaringer med ansatte og tiltak i introduksjonsordningen, norskopplæring, 

arbeidsgivere, naboer og sivilsamfunn, vil kunne bidra med verdifull innsikt i hvordan dette 

påvirker tilhørighet og integrering». Denne typen undersøkelse gir dessuten en annen 

kunnskap om deltakernes erfaringer som kan bygge videre på eller bidra til å forklare funn i 

den kvantitative forskningen. Det er nødvendig å gå i dybden blant de som tar del i og 

påvirkes direkte av introduksjonsprogrammet for å kunne si noe om hvordan dette virker. Jeg 

har derfor hatt samtaler både med tidligere deltakere, men også ulike ansatte i tilknytning til 

introduksjonsordningen. 

 

1.1.3.1 Samarbeidet med bydel Østensjø 

Dette prosjektet er et samarbeid med bydel Østensjø, og kom til gjennom Vitenskapsbutikken 

ved Universitetet i Oslo. Østensjø søkte etter masterstudenter som ville skrive kvalitative 

oppgaver om introduksjonsprogrammet med utgangspunkt i deltakernes perspektiver. Utover 

dette har jeg fått full frihet i utformingen av oppgaven hva gjelder avgrensning, utvalg og 

metode. Det er så vidt jeg vet ikke gjort noen lignende prosjekter som konsentrerer seg kun 

om Østensjø bydel som en case. Til sammen har to masterstudenter i sosiologi deltatt på dette 

prosjektet og leverer separate masteroppgaver. Medstudent Nora Toiviainen og jeg tok på oss 

denne oppgaven, og ville skrive to oppgaver som tok for seg to ulike grupper med deltakere i 

introduksjonsprogrammet. Nora har derfor skrevet om deltakere i spor 2 og 3, mens jeg har 

fokusert på kvinner i spor 1. Å være to på dette prosjektet har vært nyttig for å kunne utveksle 

tanker og erfaringer underveis, og for å kunne presentere to ulike tilnærminger til temaet. 

Østensjø på sin side har vært behjelpelig gjennom prosjektet med å rekruttere informanter og 

å bidra med relevant informasjon og datamateriale underveis.  

 

1.1.3.2 Hvorfor er dette av interesse? 

Integreringsspørsmålet har stor aktualitet innenfor samfunnsvitenskapen, og spesielt de senere 

årene har temaet virkelig fått fotfeste i det offentlige ordskiftet og samfunnsdebatter i Norge 
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og Europa. Norge har de siste tiårene opplevd en markant økning i innvandring, og fra høsten 

2015 kom det en stor gruppe flyktninger til Europa og Norge. Denne innvandringen skaper en 

rekke nye problemstillinger knyttet til faktorer som befolkningssammensetning, 

befolkningsvekst, flerkultur og integrering. Derfor er temaet av interesse både for 

enkeltindivider, men også for politikk og samfunnsøkonomi. I 2004 ble 

introduksjonsordningen innført for å bedre integreringen av nyankomne innvandrere3. I 

etterkant av dette har en lang rekke utredninger, rapporter og evalueringer blitt gjennomført 

om introduksjonsprogrammet og integrering generelt, med stor variasjon både i metode og 

fokusområde. Som jeg vil komme tilbake til har blant annet Forskningsstiftelsen FAFO gjort 

en rekke undersøkelser med introduksjonsprogrammet som fokus, både gjennom diverse 

kvantitative analyser, spørreskjemaer, kvalitative intervjuer og brukerundersøkelser av ulike 

slag. I disse rapportene har det vært fokusert både på nåværende og tidligere deltakere i 

ordningen, samt ansatte på ulike nivåer.  

 

Store deler av sosiologiens historie har vært opptatt av sosial integrasjon og sosialitet, og å 

forstå integrasjons vilkår og ulike former (Østerberg, 2012, s. 28–31). I sosiologisk teori 

kobles ofte dette sammen til begreper som inn- og utgruppe, solidaritet og anomi og om 

hvordan mennesker forholder seg til hverandre og blir en del av en større helhet.  

 

Innvandring har spesielt de senere år vært et interessefelt for sosiologer og andre 

samfunnsvitere. Diskusjonen omhandler ofte de langsiktige konsekvensene av innvandring og 

hvilke utfordringer vi vil komme til å møte som en følge av dette. De to Brochmann-

utvalgene er eksempler på dette, som blant annet drøfter den norske velferdsmodellens 

robusthet i møte med den økende innvandringen (NOU 2017: 2, 2017, NOU 2011: 7, 2011). 

Min oppgave kan ses i forlengelse av dette, men med fokus på individuelle betraktninger og 

opplevelser med integreringstiltakene som blir iverksatt gjennom introduksjonsordningen. 

Ambisjonen er derfor å forsøke å bidra med ny kunnskap i integreringsforskningen, som kan 

kaste lys over nye aspekter ved norsk innvandringspolitikk og dens konsekvenser. 

 
3 Introduksjonsordningen ble lovfestet gjennom Introduksjonsloven som en frivillig ordning 1. september 2003, 

og påbudt 1. september 2004 for alle kommuner som sier ja til å ta imot flyktninger (Introduksjonsloven, 2003, § 

28).  
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1.1.4 Oppgavens oppbygging 

Jeg vil nå kort redegjøre for den videre gangen i oppgaven. Først presenteres noe 

bakgrunnsfakta for oppgaven som er viktig for å forstå konteksten den inngår i. Jeg beskriver 

innvandringssituasjonen i Norge og norsk innvandringspolitikk, før bydel Østensjø 

presenteres mer inngående og jeg redegjør for introduksjonsprogrammets rammer og 

organisering. I kapittel 2 redegjøres det for tidligere forskning og teori, som er de relevante 

begreper og modeller jeg vil anvende for å analysere og besvare mine forskningsspørsmål. I 

tillegg til en begrepsavklaring er det Han Entzingers teori om integreringsstrategier og T. H. 

Marshalls citizenship-begrep som presenteres her. Kapittel 3 består av en redegjørelse for 

oppgavens design og metode. Her går jeg mer i detalj på hvilke metodiske valg som er tatt 

underveis, med utgangspunkt i grounded theory-tradisjonen og Tjoras SDI-modell. Det blir 

også redegjort for hvordan datainnsamling og analyse er gjennomført, i tillegg til en diskusjon 

om etiske hensyn og kvalitetssikring. Kapittel 4 og 5 utgjør oppgavens analyse. Her 

presenteres empirien som springer ut av intervjuene, samt en drøfting av funnene med 

utgangspunkt i den relevante teorien. Her diskuteres introduksjonsprogrammets innhold opp 

mot informantenes egne erfaringer og synspunkter, sett i lys av Entzingers 

integrasjonspolitiske tredeling, Marshalls citizenship-begrep og empowerment-begrepet. Til 

sist utgjør kapittel 6 en oppsummering og drøfting av oppgavens hovedfunn, og prosjektets 

problemstilling med tilhørende forskningsspørsmål blir hentet opp igjen og forsøkt besvart.   

 

1.2 Om innvandring i Norge 

Omtrent 18% av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn. Ved starten av 2019 var tallet 

944 000 personer. Dette er individer som selv har innvandret til Norge, i tillegg til norskfødte 

med innvandrerforeldre (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2020). Innvandrere i Norge 

er en svært heterogen gruppe, med bakgrunn fra 221 land og selvstyrte områder. I Oslo 

kommune er prosentandelen med innvandrerbakgrunn høyere enn landsgjennomsnittet. Per 1. 

januar 2018 var andelen innvandrere i Oslo 33%. Samtlige bydeler i Oslo ligger over 

landsgjennomsnittet på andel innbyggere med innvandrerbakgrunn (Statistisk Sentralbyrå, 

2018).  

 

Innvandrere kommer til Norge av flere grunner: noen fordi de søker arbeid eller utdanning, 

noen på grunn av flukt og noen på bakgrunn av familierelasjoner. Store deler av 

innvandringen til Norge har de siste årene bestått av arbeidsinnvandring. Mye av dette henger 
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sammen med EU-utvidelsen i 2004 som åpnet opp for innvandring fra østeuropeiske land. I 

dag kommer de fleste arbeidsinnvandrere fra Polen, de baltiske landene og Norden. Mange 

arbeidsinnvandrere har også med tiden fått familien sin til Norge. De siste årene har 

arbeidsinnvandringen avtatt (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2020).  

 

Omtrent en av tre ikke-nordiske innvandrere kommer til Norge på grunn av 

familiegjenforening eller familieetablering. Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(u.å.)4 har familieetableringer holdt seg stabilt de siste årene, mens familiegjenforeninger har 

økt. Mange som søker familiegjenforening er flyktninger, og de siste årene har det vært en 

økning av familiegjenforeninger med flyktninger fra Syria.  

 

Antall personer som innvandrer til Norge på bakgrunn av flukt, varierer fra år til år. I dag 

utgjør personer med flyktningbakgrunn 4,4% av Norges befolkning (Statistisk Sentralbyrå, 

2020a). På 1990-tallet innvandret mange flyktninger på grunn av krigene i Bosnia-

Hercegovina og Kosovo. I 2015 og 2016 kom svært mange flyktninger til Europa og Norge, 

hovedsakelig fra Syria. Likevel er det personer fra Somalia som utgjør størsteparten av 

flyktningene i Norge i dag, etterfulgt av Syria og Irak (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 

u.å.).  

 

Den kommunen med flest personer med innvandrerbakgrunn er Oslo, både i absolutte og 

relative tall. Det bor også mange innvandrere i de andre store bykommunene, som Bergen, 

Trondheim og Stavanger. I tillegg er det mange mindre kommuner i distrikts-Norge som har 

relativt høy andel innvandrere (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2020). Dette henger 

blant annet sammen med arbeidsmarkedet og behov for arbeidskraft utenfra.  

 

1.2.1 Sysselsetting 

I Norge som i mange andre land, har innvandrere lavere deltakelse i yrkeslivet enn resten av 

befolkningen. Ifølge SSB var 439 000 personer, altså 67,1% av alle innvandrere mellom 20 

og 66 år sysselsatt per 4. kvartal 2019. Dette er en liten økning fra tidligere. For befolkningen 

unntatt innvandrere i samme aldersspenn var tallet 78,5% (Statistisk Sentralbyrå, 2020b). 

Antall innvandrere registrert som arbeidsledige var i 2. kvartal 2018 over tre ganger så høyt 

 
4 Da denne referansen først ble brukt, var det ikke publisert noen utgivelsesår på nettsiden. Når jeg heretter 

bruker denne kilden, er det med utgangspunkt i IMDis nettsider under fanen: Tall og fakta. 
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som for resten av befolkningen. Dette tallet har de siste årene vært stabilt. Flyktninger er den 

innvandrergruppen med lavest sysselsetting. Dette gjelder spesielt de som har lavt 

utdanningsnivå og kortere botid i Norge. Sysselsettingsnivået er aller lavest for dem som har 

vært i Norge under fire år, ettersom mange av disse fortsatt er i introduksjonsprogram og 

dermed utenfor arbeidsmarkedet. Ved lengre botid øker sysselsettingen. En av hovedårsakene 

til lav sysselsetting blant flyktninger, er at mange mangler den formelle kompetansen som det 

norske arbeidsmarkedet krever. Av flyktningene som kom til Norge i 2015 og 2016 hadde 

omtrent 70% ingen utdanning eller kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning (Meld. St. 

13 (2018-2019), 2019). 

 

De innvandrerne med høyere sysselsetting er naturligvis de som har innvandret på grunn av 

arbeid, for eksempel innvandrere fra EØS-landene. Disse har dessuten oftere heltidsstillinger 

enn innvandrere fra andre landgrupper. I tillegg har de høyere sysselsetting enn resten av 

befolkningen (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, u.å.). Blant innvandrere har menn 

høyere sysselsetting (71%) enn kvinner (63%). Dette gir en forskjell på 8 prosentpoeng. I 

befolkningen ellers har kvinnene også lavere sysselsetting, men her er differansen mindre (3,7 

prosentpoeng) (Olsen, 2020). Sett i et internasjonalt perspektiv har Norge vel å merke en 

relativt høy sysselsettingsgrad for innvandrere (Meld. St. 13 (2018-2019), 2019, s. 64). 

 

Innvandrere er overrepresentert i yrker som ikke stiller krav til utdanning. Dessuten jobber de 

oftere deltid. Likevel er denne gruppen ofte overkvalifisert for den jobben de har, oftere enn 

resten av befolkningen (Olsen, 2020, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, u.å.).  

 

1.2.2 Levekår 

Innvandrere tjener stadig dårligere enn befolkningen for øvrig. Først og fremst er dette en 

følge av at innvandrere har svakere tilknytning til arbeidsmarkedet enn resten av 

befolkningen. I tillegg tjener innvandrere mindre enn den øvrige befolkningen i samme yrker, 

og de har i mange tilfeller andre typer yrker. Den gruppen med lavest inntekt er innvandrere 

fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og 

New Zealand. Innvandrere lever oftere i husholdninger med vedvarende lavinntekt i forhold 

til resten av befolkningen. De bor oftere trangt og færre eier egen bolig sammenlignet med 

den øvrige befolkningen. Det har de senere årene blitt flere barnefamilier som lever med 

vedvarende lavinntekt. Dette gjelder spesielt innvandrerfamilier. Mer enn en tredjedel av 

barna i Norge med innvandrerbakgrunn, vokste i 2014–2016 opp med vedvarende lavinntekt. 
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Den høyeste andelen hadde foreldre fra Somalia, Syria og Irak (Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet, u.å.).  

 

Innvandrerhusholdninger har større andel yrkesinntekter enn resten av befolkningen. Dette 

handler om alderssammensetning og opptjening av rettigheter. Flyktninger, spesielt de med 

kort botid i Norge har større andel av inntektene fra offentlige overføringer enn den øvrige 

befolkningen. Dessuten får innvandrere sosialhjelp i større grad enn resten av befolkningen. 

De er også overrepresentert i mottak av barnevernstjenester (Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet, u.å.).  

 

1.2.3 Helse, kriminalitet og trygghet  

Informasjon om helsen til norske innvandrere er fragmentert. Vi vet at innvandrere bruker 

helsetjeneste i mindre grad enn resten av befolkningen, men det er stor variasjon etter 

landbakgrunn, innvandringsgrunn, botid og sosioøkonomiske faktorer. Generelt vet vi at 

personer med god økonomi og lengre utdanning ofte har færre helseproblemer enn de med lav 

utdanning og dårligere økonomi. Som vi tidligere har sett faller innvandrere oftere i den 

sistnevnte kategorien, og vi kan dermed anta at noen innvandrergrupper har helseplager i 

større grad enn befolkningen for øvrig.  

 

Innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikken. Disse tallene har gått ned siden 

årtusenskiftet. Det skal bemerkes at innvandrergrupper ofte består av flere unge menn, og 

dersom disse gruppene hadde samme sammensetning av alder og kjønn som resten av 

befolkningen, ville overrepresentasjonen bli betraktelig mindre, dog fortsatt tilstede 

(Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, u.å.). Kriminalstatistikken har en stor overvekt av 

menn, og dette gjelder også for innvandrerbefolkningen. Relativt til 

befolkningssammensetningen i Norge blir innvandrerkvinner og norskfødte kvinner med 

innvandrerforeldre noe oftere straffet enn befolkningen av kvinner for øvrig (Skarðhamar et 

al., 2011). Innvandrere melder generelt i større grad at de har blitt utsatt for kriminalitet, 

sammenlignet med den øvrige befolkningen (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, u.å.). 

 

1.3 Norsk innvandringspolitikk 

Helt siden 1970-tallet har integrering vært en uttalt målsetting i Norge, dog med svake 

føringer på hva som ligger i integreringsbegrepet (Djuve et al., 2001). Fra den gang har 
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integreringspolitikken utviklet seg. På 70-tallet handlet integreringen i hovedsak om hjelp til å 

få bolig og tilbud om norskkurs, samt lik rett til velferdsordningene. Tvang og sanksjoner i 

integreringen ble oppfattet som ineffektivt og kontraproduktivt (Djuve og Kavli, 2012). 

 

Fra starten av 80-tallet ble integreringsbegrepet oftere satt i sammenheng med begreper som 

likeverd, mangfold og et flerkulturelt samfunn, og utover tiåret ble det lagt mer vekt på at en 

skulle anerkjenne og respektere minoritets-gruppers kulturelle, sosiale og religiøse trekk og 

deres rett til utfoldelse. Mot slutten av tiåret ble integreringsbegrepet i flere tilfeller erstattet 

med likestillingsbegrepet. Dette hang sammen med oppfatningen av at likestilling skulle 

omfatte alle medlemmer av samfunnet, ikke bare innvandrere (Djuve et al., 2001). Utover 90-

tallet ble det mer vektlagt at i tillegg til en rekke rettigheter, skulle innvandrere også ha plikter 

når de kom til landet. Disse holdningene kom fra en oppfattelse av at den tidligere 

integreringspolitikken var mislykket og at en burde utprøve nye strategier, blant annet 

inspirert av ordninger i USA, Nederland og Sverige. Introduksjonsordningen kan sies å være 

et produkt av denne tankegangen. Dette førte til at nyankomne flyktninger med behov for 

kvalifisering fikk en inntektssikring mot krav til deltakelse i programmet. Norge har tidligere 

blitt anklaget for å gjennom velferdssystemet og økonomisk sosialhjelp gjøre innvandrere til 

avhengige klienter fremfor selvstendige samfunnsborgere. Herfra kan man si at det har skjedd 

en gradvis endring mot det mer restriktive: fra multikulturalisme til tyngre vektlegging av 

«grunnleggende norske verdier» og plikt til å bidra i samfunnet. Dette ser vi for eksempel på 

plikt til å delta i introduksjonsprogram og strengere regler rundt oppholdstillatelse. Samtidig 

påpeker Djuve og Kavli (2012) at enkelte mykere tiltak også har blitt iverksatt, for eksempel 

arbeid mot diskriminering og handlingsplan for integrering og inkludering. 

 

Ifølge Fangen (2008) har norsk innvandringspolitikk i stor grad vært opptatt av integrering og 

at innvandrere skal bli en del av det norske samfunnet ved å lære seg språket, få seg en jobb 

eller ta utdanning. Likhet er viktig i norsk politikk, både i form av utjevning av forskjeller i 

levekår, men også i form av fjerning av forskjeller. Fangen eksemplifiserer dette ved å se 

tilbake på fornorskingspolitikken ovenfor samene. Også i dag finnes en holdning blant 

politikere og befolkning om at innvandrere ikke skal skille seg for mye ut, men bli en del av 

«det norske». Denne typen holdninger gir en retning for politikken.  
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1.4 Om Bydel Østensjø 

Østensjø er en administrativ bydel i ytre Oslo by, sørøst i byen. Bydelen ble opprettet etter 

bydelsreformen i 2004. Den består av de tre tidligere bydelene Manglerud, Bøler og Østensjø, 

samt en del av Trasop. Bydelen grenser mot Gamle Oslo i nordvest og Østmarka i øst. 

Bebyggelsen i Østensjø domineres av drabantbybebyggelsene fra 1950-årene og utover, 

særlig på Skøyenåsen, Oppsal, Bøler, Bogerud, Skullerud, Manglerud og Ryen (Oslo 

Byleksikon, 2020). En finner også boligstrøk i områdene Abildsø, Rognerud Høyenhall, 

Trasop og Godlia. Sentralt i bydelen ligger Østensjøvannet, et populært turområde. Den 

viktigste kollektivforbindelsen til sentrum er T-banen fra Mortensrud–Stortinget–Sognsvann 

(Østensjøbanen) som går gjennom de store boligområdene i østre del av bydelen. I nordvest 

går T-banelinjen Bergkrystallen–Ringen–Kolsås (Lambertseterbanen). Veiforbindelser i 

Østensjø knyttet til sentrum er E6 som går langs bydelens østgrense, samt Østensjøveien som 

går sentralt i bydelen og Ytre Ringvei i øst (Tvedt et al., 2010, s. 636–637). I 2019 var det 

50 427 innbyggere i Østensjø. Som i resten av Oslo er befolkningstallet stigende 

(Bydelsfakta, u.å.).  

 

Ved valg til bydelsutvalg i Østensjø i 2019 var det Arbeiderpartiet (24,3%), Høyre (22,1%), 

Sosialistisk Venstre (10,3%) og Miljøpartiet de Grønne (10,2%) som fikk flesteparten av 

stemmene. Ved kommunevalget var det også disse fire partiene som tronet høyest, med litt 

annerledes fordeling (H 25,4%, AP 20,0%, MDG 15,3%, SV 9,1%) (Norsk Rikskringkasting, 

2019). 

 

1.4.1 Innvandring i bydelen 

I 2019 var det 9549 innvandrere i Østensjø. Inkludert andregenerasjons innvandrere er tallet 

13 106 personer. Disse tallene tilsvarer henholdsvis 18,5% og 26% av alle innbyggerne i 

bydelen. Tallet er en del høyere enn landsgjennomsnittet (omtrent 17%), men lavere enn 

andelen med innvandrerbakgrunn i Oslo (33%). Innvandrere med kort botid i bydelen (fem år 

eller mindre) utgjør 2 153 personer, 16,4% av innvandrergruppen. Innvandrere som har bodd i 

bydelen i mer enn fem år utgjør 7 396 personer, altså 56% av innvandrergruppen. De 

resterende prosentene er gruppen norskfødte med innvandrerforeldre (Bydelsfakta, u.å.).  
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1.5 Om introduksjonsprogrammet   

Introduksjonsprogrammet er en av de to ordningene i Introduksjonsloven. 

Introduksjonslovens formål er: 

 

…å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og 

deres økonomiske selvstendighet. Loven skal videre legge til rette for at asylsøkere raskt får 

kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv (Introduksjonsloven, 2003, § 1). 

 

Mot slutten av 1990-tallet ble det vurdert at de eksisterende integreringstiltakene som hadde 

vært i bruk i Norge, gav for dårlige resultater. Innvandrere hadde relativt dårlige levekår 

sammenlignet med resten av befolkningen, de hadde lav yrkesdeltakelse, var i større grad 

avhengig av offentlige ytelser og hadde lite kontakt med nordmenn. De tidligere ordningene 

bestod i stor grad av tildeling av ulike ressurser, noe som ikke gav tilstrekkelige resultater. 

Denne typen ordninger gjorde innvandrere til passive sosialhjelpsmottakere fremfor aktive 

samfunnsborgere. Med et ønske om å gjøre integreringen mer virkningsfull ble det et politisk 

mål å finne en ny integrasjonstilnærming, fra ordninger som utgjorde passiv sosial støtte til 

mer aktive integreringstiltak som skulle gjøre flyktninger kvalifiserte til arbeid og utdanning. 

Målet var at denne tilnærmingen skulle beså av heldagsplan fem ganger i uken, og at 

undervisningen skulle være tilpasset den enkelte deltakers kompetanse og forutsetninger. I 

1998–1999 ble 16 norske kommuner tildelt midler for å gjennomføre prøveprosjekter for 

integrering med språkopplæring og arbeidspraksis. Hver deltaker skulle få et primært 

kontaktpunkt i form av en kontaktperson, og det skulle legges større vekt på individuell 

tilpasning. Den viktigste endringen var at de økonomiske ytelsene deltakerne mottok ble 

avhengig av deltakelse i kvalifiseringen (Djuve et al., 2001). Slik skulle deltakerne gå fra å 

være klienter av velferdsstaten, til aktive deltakere som gjennom kvalifiseringstiltak i større 

grad skulle kunne gå ut til utdanning eller arbeid ved endt program. Resultatene var lovende, 

og Djuve et al. (2001) konkluderte tre år etter prosjektstart med at virkemidlene som var 

utprøvd, eller kombinasjonen av dem - virket å ha positive effekter på deltakernes resultater. 

Introduksjonsordningen ble lovfestet gjennom Introduksjonsloven som en frivillig ordning 1. 

september 2003, og påbudt 1. september 2004 for alle kommuner som sier ja til å ta imot 

flyktninger.  
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Introduksjonsprogrammet er ikke noe særegent norsk, og ulike typer introduksjonsprogram er 

utviklet i mange andre land. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet definerer det norske 

introduksjonsprogrammet som  

 

…et opplæringsprogram for flyktninger og familiegjenforente med flyktninger. I hovedsak 

består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt arbeidspraksis eller andre 

tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet er at 

deltakerne skal lettere bli økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv 

(Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2015). 

 

For at man skal ha rett til introduksjonsprogram, må man ha behov for grunnleggende 

kvalifisering. Det betyr at personen trenger ferdigheter til å fungere i arbeidsmarkedet og 

samfunnsliv, eller delta i det ordinære utdannings- og opplæringstilbudet. 

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud, og det er den enkelte kommune som gjør 

disse vurderingene.  

 

Alle deltakere blir tildelt en primærkontakt gjennom introduksjonsprogrammet. Dette kalles 

gjerne en programrådgiver. Programmet skal bestå av opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap i tillegg til arbeids- eller utdanningsrettede tiltak. Hvordan denne 

opplæringen skal foregå, utgår fra en individuell plan tilpasset den enkelte deltakers behov, 

forutsetninger og fremtidsplaner. Hver deltaker har rett til å utarbeide sin plan sammen med 

sin programrådgiver (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2016-2018).  

 

I hovedsak er det flyktninger og deres familiegjenforente som deltar i 

introduksjonsprogrammet. Det er flere ting som spiller inn når kommunen skal vurdere om 

den enkelte har rett på og plikt til introduksjonsprogram. Programmet tilbys personer mellom 

18 og 55 år med behov for grunnleggende kvalifisering, som er nylig bosatt i kommunen (må 

ha bodd i kommunen i under to år) og har fått opphold i Norge på bakgrunn av et av kravene i 

Introduksjonsloven (2003, § 2). En kan få opphold dersom en har fått asyl og har status som 

flyktning, er overføringsflyktning, har fått opphold på humanitært grunnlag etter søknad om 

asyl, eller er disse nevnte personenes familiegjenforente. Fra 2011 gjelder ordningen også for 

personer som etter samlivsbrudd har fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag som følge 

av mishandling i samlivet. Utover dette kan hver kommune velge å tilby 

introduksjonsprogram til personer utenfor disse rammene. Introduksjonsprogrammet skal 
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tilbys senest innen tre måneder etter at personen ble bosatt i kommunen eller har lagt fram 

krav om deltakelse. De fleste som har rett til introduksjonsprogram har også rett til 

norskopplæring, og noen har rett på grunnskole- eller videregående opplæring. Dette blir da 

en del av introduksjonsprogrammet (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2016-2018).  

  

Deltakere i introduksjonsprogrammet mottar en introduksjonsstønad som er ment som en 

inntekt gjennom programmet. Det er kommunen som utbetaler stønaden som er på to ganger 

folketrygdens grunnbeløp. Den er skattepliktig og gir ingen pensjonspoeng. Utbetalingen 

skjer etter at frammøte er registrert, og deltakerne kan få trekk i stønaden om de ikke deltar i 

undervisningen.  

 

Introduksjonsprogrammet skal være på fulltid, altså enten 37,5 timer eller 30 timer per uke, 

avhengig om undervisningen krever forberedelser og etterarbeid (Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet, 2016-2018). Programmet varer vanligvis i to år, men kan være kortere 

dersom deltakeren ikke lenger har behov for å delta. Det kan også forlenges ved behov med 

inntil ett ekstra år. Dette vurderes dersom deltakeren ikke har nådd målsetningen i den 

individuelle planen. Da legges det vekt på om en eventuell forlengelse vil styrke deltakerens 

mulighet for å komme ut i arbeid eller ordinær utdanning (Introduksjonsloven, 2003, § 5).  

 

Med tanke på fravær og permisjon følger introduksjonsprogrammet i hovedsak de samme 

prinsippene som i arbeidslivet ellers. Om fraværet ikke er gyldig, blir deltakeren trukket i 

introduksjonsstønad. Det blir også lagt til rette for ulike ordninger ved graviditet og fødsel, i 

form av daglig ammefri, rett til fridager uten trekk i stønad og ulike permisjonsordninger.  

 

I norskundervisningen plasseres deltakerne i en av tre nivåer eller spor, vurdert ut fra deres 

forutsetninger og forkunnskaper. De ulike sporene varierer med hensyn på tilrettelegging og 

organisering. Spor 1 er for deltakere med lite eller ingen skolegang fra før. Spor 2 er for 

deltakere med noe skolebakgrunn, mens spor 3 er for de med god allmennutdanning, og som 

kan ha påbegynt eller fullført høyere utdanning. Underveis blir deltakerne testet både muntlig 

og skriftlig i norskkunnskap, og resultatene på disse prøvene avgjør videre undervisning og 

muligheter for praksis eller andre kvalifiseringstilbud.  

 

Det skal kunne legges opp til at opplæringen foregår helt eller delvis på en praksisplass eller 

deltakernes arbeidsplass. For deltakere på spor 1 blir ofte opplæringen koblet opp mot konkret 
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arbeidserfaring, norskferdigheter og kompetanse i deler av fag knyttet til en arbeidsplass. 

Introduksjonsprogrammet kan også tilrettelegge for at opplæringen kombineres med 

grunnskoleopplæring. Språkpraksis er også et mulig tiltak for å forbedre språkferdigheter. I 

tillegg er ofte frivillige aktører involvert i den enkelte kommune, og organiserer for eksempel 

norsktreningsgrupper eller språkkafeer for norsktrening og sosialisering.   

 

For å få innvilget permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må introdeltakerne ha 

gjennomført 50 timer i samfunnskunnskap. Dette skal gis på et språk deltakeren forstår. 

Andre tiltak som forbereder til samfunnsdeltakelse kan også være en del av programmet. Da 

er gjerne andre aktører involvert, for eksempel frivillige organisasjoner, helsestasjon, 

trafikkskoler eller NAV. Slike tiltak og aktiviteter kan for eksempel være kurs i helse og 

ernæring, leksehjelp, familieveiledning, kurs i personlig økonomi eller trafikalt grunnkurs 

(Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2016-2018). 

 

Introduksjonsprogram er organisert noe forskjellig i ulike kommuner og bydeler i Norge. 

Vanligvis er det enten en flyktningtjeneste, et lokalt NAV-kontor eller voksenopplæringen 

som har hovedansvaret for introduksjonsprogrammet. I Oslo kommune har de enkelte bydeler 

ved NAV Sosial ansvar for introduksjonsprogram, individuell plan og introduksjonsstønad, 

mens Oslo Voksenopplæring har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap og 

opplæring i mottak.  
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2 Teori 

 

2.1 Tidligere forskning  

Den foreliggende litteraturen som omhandler innvandring og integrering er stor og favner 

bredt. Det er gjennomført svært mange evalueringer og utredninger knyttet til 

introduksjonsordningen, både av kvantitativ og kvalitativ art. Introduksjonsprogram ikke er 

noe særegent norsk. Det finnes ulike varianter i mange land, og det foreligger også mye 

internasjonal forskning på tema. Jeg har imidlertid holdt meg til de mest sentrale norske 

bidragene i denne sammenheng.  

 

På bakgrunn av en omfattende litteratur på temaområdet, finnes det et godt grunnlag for å si 

noe om styrkene og svakhetene ved introduksjonsprogrammet i Norge i dag, og hvilke tiltak 

og strategier som virker å være effektive og mindre effektive. Imidlertid er det færre teoretisk 

baserte studier som tar for seg introduksjonsprogrammet, spesielt i en norsk kontekst. Det er 

også færre bidrag som er eksplisitt sosiologiske. I hovedsak består den teoretisk baserte 

litteraturen på dette feltet av master- og doktorgradsavhandlinger. Blant annet har Eirik 

Haanes (2010) gjennomført en kvalitativ caseundersøkelse i Larvik kommune, hvor han ved 

hjelp av Entzingers teoretiske rammeverk studerte innlemmingspolitikken som 

introduksjonsordningen representerte og hvordan denne politikken ble iverksatt. Djuve (2011) 

har i sin doktoravhandling undersøkt integreringspolitikken og introduksjonsordningens evne 

til å påvirke atferden til arbeidsgivere og byråkrater, samt konsekvenser for deltakere i 

ordningen, ved hjelp av blant annet T. H. Marshalls beskrivelser av citizenship-begrepet.  

 

2.1.1 Kvinner med lavere måloppnåelse i introduksjonsprogram – et sammensatt problem  

Kvinner har lavere overgang til sysselsetting enn menn etter endt introduksjonsprogram, og 

forskningen peker på mange ulike årsaker til dette. For det første vet vi at alder, kjønn og 

familiesituasjon har stor betydning for overgangen til arbeid, i tillegg til tidligere erfaringer, 

kjønnsroller, ambisjoner og tilbud på arbeidsmarkedet (Djuve et al., 2011, Djuve et al., 2017). 

De som har utdanning fra før kommer oftere ut i arbeid eller utdanning etter endt 

introduksjonsprogram. Kvinner er ofte lavere utdannet sammenlignet med menn (Enes, 2016). 

Unge og barnløse har videre mye høyere overgang til arbeid enn eldre deltakere og deltakere 

med mange barn (Djuve et al., 2017). Kvinnene som innvandrer til Norge er ofte eldre enn 

menn på tidspunktet de innvandrer, ettersom kvinner i større grad kommer gjennom 
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familiegjenforening på et senere tidspunkt i livet. I tillegg bruker kvinner generelt lengre tid i 

introduksjonsprogrammet, blant annet fordi mange underveis får barn og har 

fødselspermisjon. En del får også barn etter programmet, som gjør at det tar lengre tid å 

komme ut i arbeid eller videre utdanning. Kvinnene er ofte enslige forsørgere og har store 

omsorgsoppgaver for hus og hjem, og for barn og familie. Dette kan påvirke deres utbytte av 

introduksjonsprogrammet. Lang tid i programmet og mindre intensiv opplæring viser seg 

dessuten å gi lavere progresjon. Vi vet også at gifte gjør det dårligere enn enslige deltakere, 

og flere kvinnelige flyktninger enn menn er gifte. Kvinner har dessuten en overvekt av 

personer fra land som i større grad gjør det dårligere i introduksjonsprogrammet (Enes, 2016). 

En stor andel kvinner fra blant annet Somalia, Irak og Afghanistan deltar i 

introduksjonsprogrammet, men har samtidig lav progresjon og store utfordringer i overgang 

til utdanning eller arbeid. Dette er ofte kvinner med ingen eller lite utdanning fra før, store 

omsorgsoppgaver og flere helseproblemer (Djuve et al., 2011, Djuve og Kavli, 2012). Svært 

mange deltakere er fortsatt avhengige av offentlige ytelser, selv om de kommer ut i arbeid 

etter endt program. Dette skyldes blant annet at mange, spesielt kvinner ansettes i 

deltidsstillinger (Djuve et al., 2017). 

 

På generelt grunnlag viser forskningen til mange faktorer som spiller inn på hvordan 

introduksjonsprogrammet fungerer. Kvale (2018) finner at veiledning og kompetanse, 

differensierte kvalifiseringsløp, samhandling og arbeidsretting i programmet, samt ressurser 

og økonomi er svært viktige faktorer som spiller inn på programmets resultater. Hvilke norske 

kommuner som kan vise til gode og dårlige resultater, handler ifølge Kavli (2010) imidlertid 

ikke bare om den enkelte kommunes innsats, men også egenskaper ved individene som deltar 

og den generelle arbeidsmarkedssituasjonen i området. Djuve et al. (2017) finner likevel store 

ulikheter i hvordan introduksjonsordningen organiseres og implementeres i landet, og at dette 

i noen tilfeller påvirker deltakernes resultater. Variasjon i utfall av programmet kan i enkelte 

tilfeller handle om manglende tilrettelegging og tilpasning til deltakernes individuelle behov 

(Lillevik og Tyldum, 2018), og Djuve et al. (2017) finner at mangel på tilrettelegging spesielt 

er markant for deltakere med lite utdanning og arbeidserfaring fra før.  

 

Mange studier av introduksjonsordningen har begrenset informasjon om deltakernes egne 

opplevelser (Djuve et al., 2017). Tyldum (2018) poengterer at kvalitative undersøkelser er 

svært verdifulle dersom en ønsker bredere forståelse av hvorfor ulike utfall oppstår i 

introduksjonsprogram ulike steder i landet, og for å finne gode løsninger på utfordringer i 
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ordningen. På bakgrunn av dette vil jeg bidra til litteraturen om introduksjonsprogrammet ved 

å anvende en kvalitativ tilnærming, for å bedre forståelsen av hvordan deltakere og ansatte 

selv vurderer det hele. Videre tar prosjektet for seg temaet med et tydeligere sosiologisk blikk, 

noe som tidligere nevnt har vært delvis mangelvare i den foreliggende litteraturen. I dette 

prosjektet blir derfor introduksjonsprogrammet i Østensjø bydel undersøkt nærmere ved å 

anvende Han Entzingers teori om integreringsstrategier samt T. H. Marshalls citizenship-

begrep. 

 

Teori i dette prosjektet er ment å brukes som redskaper til å tolke og analysere empirien. Jeg 

vil først avklare de mest sentrale begrepene som vil bli anvendt gjennom oppgaven. 

Begrepsbruken i samfunnet er stadig i endring, og det finnes ulike forståelser av de relevante 

begreper innenfor innvandring- og integreringsfeltet. Det er derfor nødvendig å gjøre noen 

begrepsavklaringer. Videre i kapitlet redegjøres det for de mest sentrale teorier og modeller 

jeg anvender, nemlig Entzingers rammeverk for integreringsstrategier og Marshalls 

citizenship-begrep.  

 

2.2 Begrepsavklaring 

 

2.2.1 Innvandrer  

Ifølge Statistisk Sentralbyrå omfatter innvandrere personer som selv har innvandret til Norge, 

og som har utenlandske foreldre og fire utenlandske besteforeldre. I noen statistikker 

inkluderes også norskfødte barn av innvandrere i denne statistikken, da omtalt som første- og 

annengenerasjons innvandrere. I SSB omfatter begrepet bare den første gruppen (Dzamarija, 

2019). Det er også slik jeg forholder meg til begrepet i denne omgang, ettersom gruppen som 

står i fokus er personer som selv har innvandret til Norge. Ofte skiller en mellom ulike 

grupper innvandrere, gjerne på bakgrunn av hvilke motiv som ligger til grunn for flyttingen. 

De vanligste innvandrergruppene er arbeids- og familieinnvandrere, flyktninger og asylsøkere 

(Kaya, 2010). 

 

2.2.2 Flyktning 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet definerer flyktninger som «… en person som har fått 

asylstatus eller annen som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon. I Norge gis begge 

disse gruppene flyktningstatus, med de rettighetene som følger med»(Integrerings- og 
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mangfoldsdirektoratet, 2015). Ifølge FN var det 70,8 millioner mennesker på flukt ved starten 

av 2019, av disse var 29,4 millioner på flukt utover en landegrense. Krig, konflikt, forfølgelse 

og brudd på menneskerettighetene er de vanligste årsakene til flukt. I tillegg til disse tallene 

beregnes det at hele 17,2 millioner ble drevet på flukt i 2018 på grunn av naturkatastrofer 

(FN-sambandet, 2019).  

 

2.2.3 Integrasjon 

Integrasjonsbegrepet kommer opprinnelig fra matematikkens verden, og betyr å «gjøre hel». I 

sosiologien viser begrepet til hvordan ulike deler i et sosialt system inngår i en helhet 

(Brochmann, 2017). Sosial innlemmelse blir også ofte brukt i samme betydning. Ifølge 

Østerberg (2012) handler integrasjon dels om den typen samkvem som gjør individer til deler 

av et hele, samtidig også om selve tilstanden av helheten. Med andre ord kan integrasjon som 

begrep ses på som både en prosess og som en samfunnsmessig tilstand (Brochmann, 2017). 

En kan også snakke om grad av integrasjon i mange sammenhenger, alt etter om denne 

helheten er omfattende eller mangelfull (Østerberg, 2012). Det motsatte av integrering er 

marginalisering eller eksklusjon (Brochmann, 2017). 

 

Sosialitet – altså å være en del av noe større, er et viktig trekk og en nødvendighet hos 

mennesket. Desintegrasjon eller eksklusjon kan videre sies å være en risiko, både for den 

enkelte og for samfunnet som helhet. Integrasjonsprosesser kan virke integrerende på en 

gruppe innad men samtidig desintegrerende mot samfunnet utenfor eller andre grupper. Dette 

henger sammen med teorier om inn- og utgrupper (Østerberg, 2012).  

 

Integrasjonsbegrepet i sosiologien henger sammen med begreper om sosiale systemer og 

sosial orden, og hvordan vi skaper grunnlag for sammenhengskraften i samfunnet. Slike 

spørsmål har sosiologisk teori vært opptatt av til alle tider, helt fra Auguste Comte frem til i 

dag (Zeuner, 1998). Utgangspunktet for integrasjonsteori har i stor grad vært med 

funksjonalistisk tilnærming til sosiale systemer og innlemmingen av individet i dette 

systemet. Émile Durkheim og Talcott Parsons knyttet spesielt integrasjon opp mot sosial 

orden. For å kunne opprettholde sosial orden er en avhengig av felles verdi- og normgrunnlag. 

Dette utvikles gjennom sosialisering. Durkheim mente videre at mangel på dette kunne føre til 

desintegrasjon og anomi, hvor et symptom på denne tilstanden kan være selvmordet. Parsons 

på sin side bygger videre på et bredt omfang av europeisk sosiologisk teori, og mener det 

avgjørende å gjøre er å opprettholde likevekt i det sosiale systemet (Zeuner, 1998).  
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Spesielt fra 1970-tallet når integrasjonsbegrepet ble knyttet opp mot innvandring, har det vært 

gjenstand for mye diskusjon og uenigheter både i politikken, faglitteraturen og i den offentlige 

debatten. Diskusjonen har blant annet sirkulert rundt forståelsen av integrasjon kontra 

assimilasjon5 (Brochmann, 2017). I dette prosjektet vil det være av interesse å undersøke 

hvordan integrering defineres av de involverte aktører, og hvordan dette kommer til syne i 

politikken som føres. 

 

2.2.4 Empowerment 

Jeg vil også introdusere begrepet empowerment, som vil være sentralt for å forstå hvordan 

introduksjonsordningen bidrar til deltakernes kompetansebygging og utvikling i en bredere 

forstand. Empowerment handler om hvordan individer eller grupper får kontroll over egne liv 

og blir i stand til å realisere sine behov og interesser. Å ha kontroll og makt over eget liv kan 

bidra til selvrespekt og positiv selvfølelse (Fauske og Qureshi, 2010). I 

integreringssammenheng handler dette om å gi innvandrere redskaper de trenger i form av 

kunnskap og ferdigheter, for å ha styring over egne liv. Vi snakker altså om en slags 

dyktiggjøring og myndiggjøring av individet eller gruppen, ved å bidra til at deltakerne får 

autoritet og innflytelse over beslutninger som angår deres egne liv. I bunn og grunn er det 

dette introduksjonsprogrammet handler om – å gi redskaper til innvandrere som gjør dem i 

stand til å bli selvdrevne, velfungerende samfunnsborgere. 

 

2.3 Entzingers perspektiver på integreringsstrategier 

Den nederlandske migrasjonsforskeren Han Entzinger (2000) presenterer i The dynamics of 

integration policies: a multidimentional model en typologi for politiske tilnærminger til 

integrering av innvandrere i europeiske mottakerland. Jeg finner denne modellen treffende å 

anvende som et redskap for å rydde opp i og gi mening til empirimaterialet mitt. Jeg vil bruke 

Entzingers bidrag noe selektivt, ettersom deler av teorien er mindre treffende i en norsk 

sammenheng. Jeg vil derfor se vekk fra hans beskrivelse av forholdet mellom stat, nasjon og 

marked og heller ta utgangspunkt i hans typologi om ulike felt for integrasjon.  

 

Integrasjonsprosesser foregår i flere ulike områder av samfunnet. For å analysere 

integrasjonspolitiske strategier, tar Entzinger utgangspunkt i tre domener eller felt i 

 
5 At individer ensidig tilpasses majoritetskulturen, og individets opprinnelige kultur ikke blir tillagt noen plass. 



 

 22 

integrasjonsprosessen: et juridisk-politisk, et kulturelt og et sosioøkonomisk. Denne 

tredelingen vil jeg bruke for å strukturere empirimaterialet og tydeliggjøre intensjonene bak 

introduksjonsordningen i Østensjø.  

 

Ifølge Entzinger har integrasjonspolitiske målsettinger som utformes av offentlige 

myndigheter, ofte en tendens til å være relativt ensidige og fokuserer i hovedsak på enkelte 

aspekter ved integrasjonsprosessen. På denne måten blir integrasjonsprosessenes kompleksitet 

delvis oversett. Entzinger vektlegger viktigheten av at integrasjonspolitikk tar hensyn til disse 

dimensjonene i sine strategier. Man må se alle dimensjonene samlet og i deres samspill i 

tenkingen rundt integreringsstrategier, og ikke bare vektlegge én dimensjon av gangen. 

 

Andre typologier som omhandler integrering i vesteuropeiske land, fokuserer også ofte på de 

tre feltene, men har ifølge Entzinger en svakhet ved at de ofte legger for mye vekt på et felt og 

mindre på de andre. Dermed blir disse modellenes forklaringskraft begrenset og utilstrekkelig. 

Mye forskning på europeisk integreringspolitikk fokuserer dessuten i stor grad på forskjeller 

mellom land. Entzinger mener det da er en risiko for at en mister nyanser og glemmer å ta 

høyde for den faktiske integrasjonspolitikken i det enkelte landet, fordi virkeligheten blir 

overforenklet og man risikerer å overse utviklingstendenser over tid. 

 

På bakgrunn av dette søker Entzinger å utvikle en modell med utgangspunkt i ulike 

alternativer til integrering, fremfor typologier av ulike land. Modellen har en analytisk 

tilnærming og fokuserer i større grad på offentlige uttalte målsettinger for integrasjonspolitikk 

og ulike muligheter for implementering av denne politikken, fremfor å kun se på 

integrasjonsprosessen i seg selv. Entzinger skiller mellom tiltak som tar utgangspunkt i 

individet og i grupper. Dette skillet ser jeg vekk fra i min anvendelse av modellen, ettersom 

norsk integrasjonspolitikk, og spesielt introduksjonsordningen i all hovedsak konsentrerer seg 

om individet, og er mindre opptatt av grupper.  

 

Ifølge Entzinger er altså integrasjon en prosess som utvikler seg i ulike felt i samfunnet, i 

hovedsak juridisk-politisk, kulturelt og sosioøkonomisk. Det juridisk-politiske feltet 

omhandler i hovedsak rettigheter i staten og politisk deltakelse. I det dette feltet søkes det å 

redusere forskjeller og gi individer i samfunnet like juridiske og politiske rettigheter. Det kan 

bemerkes at å skille mellom juridiske og politiske rettigheter virker noe overflødig, ettersom 

de i stor grad går inn i hverandre. Politiske rettigheter er i bunn og grunn også juridiske. 
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Entzinger bruker likevel begrepet på denne måten, og jeg har valgt å legge meg opp mot hans 

forståelse av feltet. I sammenheng med introduksjonsordningen vil dette i hovedsak handle 

om personenes innvandrerstatus og de rettigheter og plikter som gis deltakerne gjennom 

Introduksjonsloven, før de kan oppnå fulle statsborgerrettigheter (Djuve et al., 2011). 

Gjennom introduksjonsordningen blir deltakerne gitt en rekke rettigheter og plikter. I 

sammenheng med intro, handler først og fremst dette feltet om rett og plikt til deltakelse i 

introduksjonsprogrammet, men også etterhvert om rett til statsborgerskap og stemmerett i 

politiske valg. Med statsborgerskap tilkommer automatisk vanlige politiske rettigheter, men 

enkelte land åpner også for enkelte politiske rettigheter før statsborgerskap er bevilget. For 

eksempel kan personer uten statsborgerskap stemme ved kommune- og fylkestingsvalg 

dersom de har vært oppført som bosatt i landet de siste tre årene.  

 

Det kulturelle feltet innebærer å skape tilhørighet til et nasjonalt fellesskap og å forholde seg 

til økende kulturelle forskjeller fra innvandring. Dette innebærer at alle individer skal 

behandles likt uavhengig av kulturell bakgrunn, og kulturelle forskjeller anerkjennes også i 

offentlig lovgivning. Kultur blir i hovedsak ansett som et privat anliggende, og staten vil i 

liten grad engasjere seg i folks kultur utover å legge til rette for at ulike kulturer kan 

sameksistere. I sammenheng med introduksjonsprogrammet vil dette innebære å introdusere 

og undervise deltakerne i norsk kultur og levesett. I dette inngår det blant annet 50 timer 

obligatorisk undervisning i samfunnsfag. Det handler også om samfunnsdeltakelse i bredere 

forstand enn bare gjennom yrkesdeltakelse. Jeg vil blant annet være interessert i å se nærmere 

på flykningenes tilknytning til lokalsamfunnet i Østensjø og hvordan de opplever 

integreringen til utdanning, arbeid, men også til et meningsfylt sosialt liv.  

 

Det sosioøkonomiske feltet omhandler tiltak som fremmer like muligheter for deltakelse i 

arbeidsmarkedet. Introduksjonsordningens hovedformål er å integrere innvandrere ved å 

styrke deres sosioøkonomiske status og videre gjøre deltakerne i stand til å delta i 

arbeidsmarkedet, eller å fortsette kvalifiseringen i videre utdanning ved avsluttet program. 

Integreringstiltak i det sosioøkonomiske feltet, handler ifølge Entzinger (2000) om å legge til 

rette for at alle har like muligheter i alle samfunnets institusjoner, som skole, bolig, helse og 

arbeid. Etnisitet og innvandrerstatus skal ikke påvirke individets muligheter. Kunnskap om 

det norske språk, det norske samfunn og arbeidsmarked skal styrke deltakernes mulighet til å 

delta og fungere i arbeidsmarkedet (Haanes, 2010). 
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Vektlegging av de ulike dimensjonene i Entzingers modell kan variere fra samfunn til 

samfunn. Likevel er integrering det overordnede målet. Integreringsstrategiene innenfor de 

ulike feltene komplementerer hverandre, og det kan i følge Entzinger være problematisk, og 

til og med virke mot sin hensikt å fokusere på bare én av dimensjonene. En bør derfor søke å 

finne en balanse som forholder seg til alle dimensjonene for å oppnå en velfungerende 

integreringspolitikk. Dersom man for eksempel har mesteparten av den politiske innsatsen på 

juridisk og politisk felt, vil en kanskje legge til rette for like rettigheter blant innbyggerne, 

men ikke for kulturelle forskjeller og uoverensstemmelser, eller muligheter for integrering i 

sosioøkonomiske institusjoner.  

 

Hvilke integreringstiltak som legges mest vekt på kommer an på ulike lands prioriteringer 

gjennom politiske avgjørelser. Her vil det i mange tilfeller handle om politiske kompromisser. 

Det enkelte lands økonomiske situasjon, det Entzinger kaller «modenhet» i 

innvandringsprosessen, kompetanse, innflytelse over ulike felt og politiske preferanser er alle 

faktorer som påvirker avveiningene som former ulike lands integreringsmål- og strategier. 

Likevel mener Entzinger at et lands integreringspolitikk vil fungere mest effektivt dersom 

integreringstiltak utformes på en måte som forholder seg til at integreringsprosesser skjer i 

mange samfunnsområder samtidig.  

 

2.4 Citizenship 

Jeg har nå fokusert på områder hvor ulike integreringsstrategier og -tiltak foregår. Målet med 

slike strategier og introduksjonsprogrammet mer spesifikt, er å dyktiggjøre mennesker til å bli 

gode borgere i den forstand at de fungerer godt i alle samfunnets områder, med hensyn til 

blant annet sysselsetting, språk, kultur og sosialt liv. I norsk samfunnsvitenskap brukes gjerne 

medborgerskap-begrepet i denne sammenheng, og handler om noe mer enn bare juridiske 

rettigheter og plikter. «En person kan for eksempel være norsk statsborger, og inneha alle 

formelle rettigheter som følger med det norske statsborgerskapet, men kan likevel ha 

vanskeligheter med faktisk å fungere som et fullverdig medlem eller medborger i det norske 

samfunnet»(Thorsen, 2018). Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel fattigdom, 

sykdom eller språkproblemer. Den britiske sosiologen Thomas Humphrey Marshall 

introduserte i 1950 begrepet citizenship, som favner noe annet og mer omfattende enn kun 

borgerskapelige rettigheter og plikter:  
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Citizenship is a status bestowed on those who are full members of a community. All who 

possess the status are equal with respect to the rights and duties with which the status is 

endowed. There is no universal principle that determines what those rights and duties shall be, 

but societies in which citizenship is a developing institution create an image of an ideal 

citizenship against which achievement can be measured and toward which aspiration can be 

directed (Marshall og Bottomore, 1992, s. 18). 

 

Marshalls teori tar utgangspunkt i det britiske samfunnet, men har blitt anvendt i mange ulike 

sammenhenger, og anvendes også her ettersom jeg anser den som passende og relevant også i 

en norsk kontekst. Citizenship handler ikke bare om de formelle statsborgerlige rettigheter en 

innehar, men også om en reell mulighet til å benytte seg av disse rettighetene. Marshall mente 

at blant annet fattigdom og uførhet er årsaker til at enkelte mennesker ikke er fullverdige 

samfunnsmedlemmer, og argumenterte for at utviklingen av velferdsgoder ville utjevne 

forskjeller og tilrettelegge for de med større utfordringer i samfunnet. For at muligheten til å 

anvende rettighetene skal være til stede, må alle individer i samfunnet ha tilgang til et 

minimum av ressurser – for eksempel utdanning, helsetjenester og inntektssikring. Plikter er 

vel å merke like viktige som rettigheter i citizenship. Dette handler hovedsakelig om at alle 

skal handle til det beste for fellesskapet og ta ansvar, for eksempel gjennom utdanning, arbeid 

eller å betale skatt (Djuve, 2011).  

 

I en integreringssammenheng kan ulike strategier og tiltak bidra til at marginaliserte individer 

i samfunnet i større grad blir fullverdige citizens (Thorsen, 2018). Ifølge Djuve og Kavli 

(2012) har målsettingene for norsk innvandringspolitikk siden tidlig på 80-tallet ligget tett opp 

mot Marshalls teori. 

 

I sin analyse av utviklingen mot «moderne statsborgerskap» argumenterer Marshall for at 

citizenship kan deles inn i tre områder som har utviklet seg i form av sivile, så politiske og 

deretter sosiale rettigheter. Det sivile området omhandler rettigheter som er avgjørende for 

individuell frihet – for eksempel ytringsfrihet, trosfrihet, frihet til å eie og lage avtaler og lik 

tilgang til rettssystemet. Det politiske området handler om rettigheter som omfavner utøvelse 

av politisk makt, å kunne velge og bli valgt. Det sosiale området omhandler rettigheter som 

kom med den moderne velferdsstaten og omfatter sosiale rettigheter, med økonomisk 

sikkerhet og mulighet til å kunne leve som en «sivilisert person» i henhold til det aktuelle 

samfunnet du lever i. Medborgerskap blir gjerne brukt som en videreføring av Marshalls 
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ideer, spesielt social citizenship. Marshall forklarer at det finnes en konflikt mellom sosiale 

rettigheter og det kapitalistiske arbeidsmarkedet. Velferdsstaten og statlig garanterte 

rettigheter vil kunne begrense konsekvensene av ulikheter det kapitalistiske systemet 

produserer (Djuve, 2011). Sosialtjenester og utdanningssystem er viktige komponenter i dette, 

og sistnevnte er spesielt viktig: «The right to education is a genuine social right of citizenship, 

because the aim of education during childhood is to shape the future adult»(Marshall og 

Bottomore, 1992, s. 16). Videre skriver Marshall at de tre elementene i citizenship har utviklet 

seg i hvert sitt århundre: sivile rettigheter i det 18. århundre, politisk i det 19. århundre, og de 

sosiale rettigheter i det 20. århundre. Prosessen for citizenship for det enkelte individ trenger 

likevel ikke å være lineært på samme måte og ha samme rekkefølge i hvert tilfelle. I 

sammenheng med integrering får for eksempel en del innvandrere bosettingstillatelse og flere 

sosiale rettigheter en god stund før de får tildelt statsborgerskap og dermed fulle politiske 

rettigheter (Brochmann, 2002).  

 

Ifølge Brochmann (2002) har den økende innvandringen og det påfølgende arbeidet med å 

integrere innvandrere inn i samfunnet, utvidet forståelsen av citizenship-begrepet til å også 

omhandle spørsmål om identitet og tilhørighet. Den forståelsen som foreligger i dag for 

begrepet, kan referere til både status som legal samfunnsborger (definert av sivile, politiske 

og sosiale rettigheter og plikter), identitet som medlem av ulike politiske communities og i 

tillegg deltakermønster og såkalte civic virtues, som lojalitet, uavhengighet, arbeidsmoral, 

toleranse, åpenhet for endring, mot og handlekraft.  

 

2.5 Mot design og metode 

Jeg har nå presentert de begreper og teoretiske modeller som vil være sentrale for å besvare 

oppgavens problemstillinger. Disse vil bidra til å belyse oppgavens forskningsspørsmål, 

spesielt med hensyn til spørsmålet om hvilket integreringsperspektiv som ligger til grunn for 

introduksjonsordningen. De teoretiske bidragene vil også kunne være nyttige bidrag for å 

tydeliggjøre hvilken betydning introduksjonsprogrammet har for denne deltakergruppens 

hverdag, deltakelse og tilhørighet i det norske samfunnet. Jeg vil med disse verktøyene være 

bedre rustet til å systematisere og få en bredere forståelse av prosjektets empirimateriale. 

 

Før jeg går i gang med å presentere hovedfunnene som utgår fra fjorten intervjuer, vil jeg i det 

kommende kapitlet gjøre rede for prosjektets design og metode. Metodologisk har dette 
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arbeidet hovedsakelig vært inspirert av grounded theory-tradisjonen og professor Aksel Tjoras 

stegvis-deduktive induktive tilnærming til forskningsmetode. Jeg har i hovedsak rettet 

forskningen mot en induktiv forskningsstrategi ved å jobbe fra empiri mot teori, vel å merke 

med noen deduktive tilbakekoblinger. De teoretiske modellene jeg nå har gjennomgått har 

altså blitt anvendt som et resultat av funnene som har fremgått i datainnsamlingen.  
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3 Oppgavens design og metode   

I dette kapittelet presenteres de metodologiske tilnærminger og avgjørelser som er gjort for å 

besvare oppgavens forskningsspørsmål. Jeg vil begynne med å introdusere metodologien som 

ligger til grunn for mine valg for design og metode. Ideene bak grounded theory (GT) og 

stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI) blir derfor først introdusert, før jeg senere går mer 

konkret inn på dette prosjektet og hvilke hensyn som er tatt. Videre i kapitlet blir case som 

metode presentert mer inngående, før jeg redegjør for de viktigste hensyn som er tatt gjennom 

forskningsprosessen, og min rolle som forsker diskuteres. Deretter redegjøres det for selve 

datainnsamlingen i form av intervjuer og litteratursøk, og jeg presenterer selve 

fremgangsmåten for analyse av datamaterialet ved hjelp av Tjoras SDI-modell. Til slutt 

diskuteres de etiske hensyn som er tatt gjennom prosjektet.  

 

3.1 Forskningsdesign 

Studien baserer seg på et kvalitativt forskningsdesign, med dybdeintervjuer med flyktninger, 

lærere og programrådgivere tilknyttet introduksjonsprogrammet i Østensjø bydel. Ved å 

gjennomføre intervjuer, vil jeg kunne få en dypere innsikt i de involvertes opplevelse av 

hvordan integreringstiltakene fungerer. Som en avgrensning av prosjektet har jeg også valgt å 

gjennomføre oppgaven som en casestudie, og vil kun fokusere på én bydel i Oslo.  

 

I følge Thagaard (2013, s. 214) trenger ikke case-studier å ha en deduktiv form, men kan også 

være induktive, hvor valg av enhet ikke er planlagt med utgangspunkt i teori, men som likevel 

søker å komme frem til en forståelse som peker utover det enkelte prosjekt. Med hensyn på 

mine forskningsspørsmål, er forskningsstrategien induktiv ved at den fokuserer på å finne 

beskrivelser av karakteristikker og regelmessigheter, og gjøre generaliseringer ut fra 

datamaterialet som samles inn. Samtidig tar forskningen også sikte på å forstå sosialt liv utfra 

aktørenes egne refleksjoner og oppfatninger om sin sosiale verden, og har på den måten også 

trekk fra abduktiv forskningsstrategi (Blaikie og Priest, 2019). Dette er unikt for kvalitative 

intervjumetoder. Abduktiv strategi går gjerne mot å utvikle egen teori på bakgrunn av 

empirien som er samlet. Jeg går ikke fullt så langt, men heller mer mot det induktive, som vil 

finne noen overordnede regelmessigheter i empirimaterialet, som muligens kan anvendes i 

andre sammenhenger eller caser. Som vil fremgå nedenfor har også analysearbeidet noen spor 

av deduktive tilbakekoblinger.  

 



 

 29 

3.2 Grounded theory og stegvis-deduktiv induktiv metode 

Målet gjennom dette forskningsprosjektet har vært å skaffe empirinær og empiribaserte 

slutninger. Derfor har forskningsmetoden i stor grad vært inspirert av såkalt grounded theory 

og aller mest Tjora (2017) sin stegvis-deduktiv induktive modell (SDI). SDI bygger på samme 

metode som grounded theory (GT), men er mer håndfast og reduserer noe av GTs 

kompleksitet.  

 

GT er en form for kvalitativ forskning som går motsatt vei av vanlig hypotesetesting, hvor en 

går utfra en teoretisk eller empirisk basert antakelse som så skal testes ut. Her er målet å 

utvikle nye begreper på bakgrunn av empiri, og som i neste steg kan testes empirisk (Malt, 

2018). Det blir lagt vekt på induksjon, altså at en beveger seg fra data til teori. Dette gjør at 

det kan utvikles nye teorier som er knyttet til observasjoner og den konteksten de utgår fra. 

Selv om jeg ikke vil gå så langt som å utvikle nye konsepter eller teoretiske modeller, vil jeg 

likevel søke å løfte opp funnene i prosjektet og forsøke å trekke noen overordnede slutninger 

på bakgrunn av disse. Tanken om en empirinær tilnærming er derfor relevant gjennom 

prosjektets utførelse og analysering.  

 

Tradisjonen innenfor GT har blitt videreutviklet flere ganger siden Barnley Glaser og Anselm 

Strauss først etablerte begrepet i 1967 i utgivelsen The Discovery of Grounded Theory: 

Strategies for Qualitative Research. En del variasjon i synspunkter og praksiser har drevet GT 

i flere retninger. Likevel har den overordnede oppfatningen vært at teori bør utgå fra analyse 

av datamateriale fremfor at data skal forsøkes å tolkes inn i allerede utviklede teoretiske 

modeller. Målet skal være å konstruere nye begrepet og teorier som er tett forankret 

(grounded) i empirien (Midré, 2009).  

 

Den viktigste fellesnevneren mellom GT og stegvis-deduktiv induktiv metode er bruken av 

induksjon for å utvikle konsepter. «SDI og GT deler det induktive premisset og er således 

grunnleggende samstemt, vitenskapsteoretisk sett. Med SDI-modellen forsøker jeg imidlertid 

å legge til grunn en strammere terminologi enn det man nå finner i ‘GT-universet’» (Tjora, 

2017, s. 21). SDIs fremgangsmåte har tydelige steg som går fra rådata til konsepter og/eller 

teori til slutt. Målet er å jobbe mot generalisering og teoriutvikling, med empirien som 

definerende for hva som er interessante spørsmål, tema og konsepter. Det som er spesielt med 

SDI er at det har både en oppadgående og en nedadgående prosess der førstnevnte er induktiv 
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(jobber fra data til teori), og sistnevnte som er deduktive tilbakekoblinger som en 

kvalitetssikring (Tjora, 2017). Som i all forsking kan en finne spor av flere 

forskningsstrategier, men i hovedsak heller SDI (og GT) mot det induktive. Både GT og SDI 

har også spor av abduktiv forskningsstrategi. Dette gjelder spesielt i konstruksjonen av 

konsepter eller kategorier i analysen, hvor mønstrene en finner blir grunnlaget for begreper og 

teori.  

 

Spesielt de tidlige versjonene av GT har fått en del kritikk både utenfra, men også mellom de 

ulike leirene innad i tradisjonen. Metoden har for det første blitt anklaget for å være 

ateoretisk. Dette er fordi GT har vært opptatt av at en skal se vekk fra litteratur på 

forskningsfeltet før en går ut i felten, for å unngå å «forurense empirien». 

Forskningstradisjonen har også blitt kritisert for å være preget av subjektivisme, at det er lite 

anerkjennelse for forskerens rolle og påvirkning, i tillegg til at funnene i for liten grad 

forankres i kontekstuelle forhold og makrostrukturer. Det hevdes at metoden ikke griper om 

konteksten rundt det som observeres, som påvirker aktørenes utsagn og oppfatninger. I senere 

revisjoner av GT, har kritikken vært forsøkt imøtegått ved at det i større grad fokuseres på 

kontekst og forholdet mellom makro- og mikrostrukturer, og ved å «tone ned den sterke 

induktivismen som tilsynelatende preget det første innspillet»(Midré, 2009). Jeg vil også 

påstå at SDI møter en del av denne kritikken, ettersom formen for generalisering som SDI 

arbeider mot, hever blikket fra den konkrete casen og spør seg hva empirien mer generelt er et 

tilfelle av. Gjennom systematisk koding og gruppering arbeider en for å kunne utvikle mer 

generelle konsepter, typologier og teorier som kan ha relevans for andre caser enn det som er 

studert (Tjora, 2017). Derfor er SDI bedre egnet som utgangspunkt for metode i dette 

prosjektet. 

 

På mange måter er GT en metode som driver seg selv. Det er ikke en planlagt prosess, men en 

prosess som utvikler seg på bakgrunn av det en finner på veien. Det en oppdager, bestemmer 

hva en skal gjøre videre (Blaikie og Priest, 2019). Om en tolker dette i streng betydning, betyr 

dette at en ikke skal stoppe å samle inn datamateriale før en ikke lenger finner noe nytt. Men 

er dette mulig? Når vet en helt sikkert at det ikke finnes noe nytt? SDI presenterer imidlertid 

en mer håndfast plan for det som skal gjøres, slik at en holder seg innenfor noen rammer og 

hele tiden har en tydelig plan for hva som skal gjøres. Dette kommer jeg tilbake til senere i 

kapitlet.  
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3.3 Case 

En casestudie er en tilnærming som designer, samler og analyserer datamateriale rundt én 

enhet, for eksempel et land, en institusjon, en hendelse, en gruppe eller ett individ. Denne 

typen studie kan ta mange former, både med hensyn til hvilke enheter man studerer, hvordan 

man studerer dem, tidsperspektiv, fokusområde og hvordan en velger å analysere og tolke 

resultatene. Ofte blir denne typen design brukt for å sammenlikne flere enkeltenheter, men i 

dette tilfellet konsentrerer jeg meg om en case, bydel Østensjøs introduksjonsordning. Jeg har 

valgt å konsentrere studien rundt en bydel for å utnytte fordelene som casestudier innebærer. 

Casestudier er spesielt nyttige fordi de gir rom for å gå i dybden, og å studere og beskrive 

enheten inngående og detaljert for å forstå dens kompleksitet og den bredere sammenheng 

enheten inngår i. På denne måten kan en få større innsikt i årsakssammenhenger (Wæhle og 

Dahlum, 2018).  

 

Et sentralt spørsmål i samfunnsvitenskapelig forskning er hvorvidt resultater fra et prosjekt 

kan være relevante i andre sammenhenger. For å vurdere overførbarhet må en vurdere om 

tolkningen basert på én studie kan være relevant i en større sammenheng (Thagaard, 2013). 

En vanlig kritikk av både kvalitative intervjuer og casestudier er at de vanskelig lar seg 

generalisere. Kvalitative intervjuer er en utfordring fordi en ofte har for få informanter, og 

casestudier mer generelt er vanskelig å generalisere fordi de bare undersøker én spesifikk 

enhet. Noen ganger kan det være vanskelig å finne årsakssammenhenger fra bare en case, 

ettersom casen kan henge sammen med mange ulike faktorer som vanskelig lar seg fange opp 

i denne typen studie.  

 

Likevel kan en spørre seg hvorvidt overførbarhet bør være et absolutt krav i all forskning. 

Målet med en slik type studie trenger ikke nødvendigvis å være generalisering, men heller å 

belyse og undersøke den gitte enheten i dybden (Bailey, 2010). Casestudier kan også fungere 

som såkalte «sorte svaner» og falsifisere allerede etablerte oppfatninger (Kvale et al., 2015). 

Det er likevel ikke utenkelig at resultater fra casestudier som mitt eget kan være relevante i 

andre sammenhenger. Selv om kommuner og bydeler har ulike forutsetninger og løsninger, og 

som følge av dette også relativt store forskjeller, vil mange ting likevel være gjennomgående. 

De overordnede målene og midler er i stor grad like over hele landet, og det er derfor mulig at 

noen av informantenes fortellinger kan være med på å si noe mer generelt om 

introduksjonsprogrammet. 
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3.4 Litteratursøk 

I søk av litteratur har jeg brukt søkeord som flyktning, introduksjonsprogram, integrering, 

kvinne og utdanning. Jeg har hovedsakelig fokusert på den norske litteraturen, ettersom 

materialet på dette temaområdet er såpass stort i omfang. Dette er en konkret case, og ut fra 

den konteksten jeg skriver har det vært den mest hensiktsmessige måten å avgrense 

litteraturen på. Med hensyn på den metodologiske tilnærmingen i dette prosjektet med GT og 

SDI som utgangspunkt, har det vært utfordrende å bestemme hvor mye en skulle forberede og 

lese seg opp i forkant av datainnsamlingen. For mye forberedelse kan styre intervjuene i en 

gitt retning, men for lite forberedelse kan føre til rotete og ineffektiv datainnsamling. Det er 

uansett umulig å gå inn i et prosjekt med helt blanke ark, og som jeg vil komme til senere er 

vi alle formet av våre posisjoner og erfaringer. Jeg landet derfor på å lese relativt mye 

litteratur før jeg gikk i gang med intervjuene. Dette var i hovedsak empirinær litteratur, med 

lite fokus på teori. 

 

3.5 Intervju som forskningsmetode 

Målet med datainnsamlingen har vært å få kunnskap om informantenes egne opplevelser og 

erfaringer med introduksjonsordningen i Østensjø. Derfor har jeg valgt å gjennomføre 

intervjuer som empirisk grunnlag. Ved å gjøre intervjuer vil jeg kunne få mer inngående 

kunnskap om de involvertes opplevelse av hvordan integreringstiltakene fungerer, men også 

mer generelt hvordan flyktningene opplever det å komme til Norge og å finne seg til rette i 

lokalsamfunnet. 

 

I dette prosjektet har jeg gjennomført intervjuer med kvinnelige flyktninger som hadde lite 

eller ingen utdanning da de kom til Norge. I tillegg har jeg intervjuet fire ansatte i 

introduksjonsprogrammet i Østensjø. Oppgaven bygger med andre ord i all hovedsak på 

kvalitative data. Jeg har valgt dette av flere grunner, men først og fremst fordi jeg søker å 

fange opp de involvertes tanker, opplevelser og erfaringer knyttet til 

introduksjonsprogrammet. «Mens en forsker gjennom en kvantitativ undersøkelse kan 

tallfeste f.eks. inntekt, yrkesaktivitet, familietilhørighet etc., er det mulig gjennom kvalitative 

data å sette ord på sammenhengene i den enkelte persons liv»(Fangen, 2008). Intervju som 

forskningsmetode har en lang tradisjon i samfunnsvitenskapene, mye på grunn av den unike 

muligheten for å komme tett på forskningsobjektet og se saken fra de involvertes perspektiv. 

Intervjuer kan gi en annen type innsikt om introduksjonsprogrammet enn hva vi får presentert 
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gjennom rapporter og statistikker om gjennomførbarhet, og resultater som i hovedsak måler 

grad av økonomisk selvstendighet. Intervjuer kan åpne opp for mer inngående kunnskap om 

erfaringer, utfordringer, suksessfaktorer og sammenhenger, og kan belyse forhold som 

sammen med kvantitative data gir et mer nyansert bilde på feltet.  

 

3.5.1 Semistrukturerte intervjuer 

De gjennomførte intervjuene i dette prosjektet har vært semistrukturerte. Et semistrukturert 

intervju har typisk en rekke temaer som skal dekkes, men med større eller mindre grad av 

åpenhet når det gjelder endringer i rekkefølgen på spørsmålene, spørsmålsformulering og rom 

for oppfølgingsspørsmål og avvik fra intervjuguiden. Intervjuspørsmålene hadde ikke 

fastlagte svaralternativer som det ville vært for eksempel i et spørreskjema, men heller mer 

åpne spørsmål som var planlagt i en intervjuguide. Denne typen intervju er en relevant måte å 

tilnærme seg et tema man ønsker å forstå med utgangspunkt i de involvertes egne perspektiver 

og fortolkninger (Kvale et al., 2015). 

 

Underveis i intervjusamtalene stilte jeg flere ganger oppfølgingsspørsmål som ikke var 

planlagt på forhånd, men som kom naturlig som en del av samtalenes utvikling. Alle de 

kvinnelige flyktningene ble stilt omtrent de samme spørsmålene, men med noen variasjoner i 

formulering og rekkefølge. Noen av spørsmålene ble likevel lagt mindre vekt på etter hvert, 

da jeg så at de ikke fungerte spesielt godt. Det ble også tilført noen spørsmål etter jeg hadde 

gjennomført et par intervjuer. Intervjuenes lengde varierte fra 40 minutter til halvannen time, 

men de fleste lå på omtrent en time. 

 

3.5.2 Avgrensing og utvalg 

Utvalget omfatter først og fremst kvinnelige flyktninger med lite eller ingen utdanning og 

arbeidserfaring fra hjemlandet, som er ferdig med introduksjonsprogrammet. Alle har 

gjennomført introduksjonsprogrammet i Østensjø bydel, og bor fortsatt i bydelen i dag. 

Det virker hensiktsmessig å gjøre en slik avgrensning for å kunne si noe substansielt om én 

gruppe, og for å unngå at intervjumaterialet blir for løst og diffust. Jeg har tatt for meg 

kvinner med lav utdannelse, fordi dette er en gruppe som ofte opplever vanskeligheter i 

integreringsprosessen, og som samlet sett har lavere overgang til utdanning og arbeid enn 

menn etter endt program (Enes, 2016).  
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I introduksjonsprogrammet blir deltakerne plassert i spor 1, 2 eller 3, avhengig av deres 

utdannings- og norsknivå. Plasseringen blir gjort etter testing og kartlegging, og utvikling av 

individuelle planer. Alle kvinnene jeg har intervjuet har deltatt på spor 1. Det har også vært et 

krav om at deltakerne skal ha deltatt i programmet relativt nylig. Da har de enda 

introduksjonsordningen friskt i minnet, samtidig som det er mulig å se hvor kvinnene er nå, 

etter at programmet er avsluttet. Utvalget har begrenset seg til kvinner som av en eller annen 

grunn er ferdig i introduksjonsprogrammet, enten fordi de har fullført programmet eller at de 

har måttet avbryte på grunn av andre årsaker. Informantene i studien deltok i 

introduksjonsprogrammet for mellom ett og syv år siden. Det er derfor viktig å merke seg at 

introduksjonsordningen og Østensjøs introduksjonsprogram kan ha forandret seg noe siden 

enkelte av kvinnene deltok.  

 

Jeg valgte også å intervjue noen ansatte i introduksjonsordningen. Disse har ofte verdifulle 

erfaringer med programmet og integrering generelt, og har gjerne sett mange deltakere gå 

gjennom de samme prosessene i introduksjonsprogrammet. Jeg antok på forhånd at de ville ha 

noen tanker og oppfatninger om hvorfor denne gruppen har en del utfordringer i 

introduksjonsprogrammet og med integrering generelt.  

 

3.5.3 Rekruttering 

Ettersom prosjektet kom til som et samarbeid med bydel Østensjø, har jeg fått hjelp til 

rekruttering av informanter. Dette har vært svært nyttig og gjorde rekrutteringsprosessen mye 

mer effektiv, ettersom programrådgiverne enklere kan komme i kontakt med flyktningene. 

Likevel er det noen ting en bør være oppmerksom på ved denne typen rekruttering: «Det kan 

innvendes at en slik praksis inviterer til at de som rekrutteres, alle er vellykkede introdeltakere 

som er positive til programmet, til innhold og lokale praksiser»(Djuve et al., 2017, s. 187). I 

rekrutteringen av informanter ga jeg beskjed om at jeg ønsket et sammensatt utvalg av 

kvinner med hensyn på familiesituasjon, bakgrunn, alder, erfaringer og resultat av 

introduksjonsprogrammet. Jeg ønsket et sammensatt utvalg for å få et mest mulig 

representativt og inkluderende bilde av flyktningenes erfaringer. Mitt inntrykk er at jeg har 

fått dette. Jeg vil likevel poengtere at selv om jeg opplever utvalget som variert, er det 

nærliggende å tenke at det er de som er mest fornøyde med intro, som er villige til å la seg 

intervjue. Dette er vanskelig å vite med sikkerhet. Til sammen kontaktet NAV mellom 25 og 

30 kvinner angående dette prosjektet, og jeg har intervjuet ti av dem. Flere takket nei til å 
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delta, og ikke alle hadde noen spesiell grunn til dette annet enn at de virket skeptiske. Ifølge 

min kontaktperson i NAV er det ikke noe fellestrekk som skilte disse fra de som ville delta, 

og jeg har derfor et inntrykk av at de som lot seg intervjue, var en relativt sammensatt gruppe 

uten noen utpregede særtrekk som skiller dem fra resten. Som det også vil fremgå i empirien, 

ser det ut til at det er en del variasjon i respondentenes erfaringer og holdninger. Jeg har 

derfor ingen grunn til å tvile på om NAV Østensjø har hørt på mine ønsker om å rekruttere en 

variert gruppe respondenter.  

 

3.5.4 Intervjuobjekter 

Jeg har til sammen intervjuet ti kvinnelige flyktninger. Kvinnene har innvandret fra 

forskjellige land i Afrika og Midtøsten – Kongo, Eritrea, Somalia, Afghanistan og Syria. De 

varierer i alder mellom 20 og 55 år. I tillegg har jeg intervjuet to lærere i Voksenopplæringa 

og to programrådgivere hos NAV Østensjø. Jeg har også fått en del innsikt gjennom samtaler 

med min kontaktperson i prosjektet, som også er programrådgiver og koordinator for 

introduksjonsordningen. Intervjuene av de ansatte ble gjort etter intervjuene med flyktningene 

var gjennomført. Da hadde jeg fått en del informasjon fra flyktningene som jeg ønsket å 

spørre de ansatte mer inngående om. Jeg intervjuet de to lærerne på en av Voksenopplæringas 

skoler. Intervjuene med de to programrådgiverne foregikk hos NAV Østensjø.  

 

Jeg har i alt intervjuet 14 personer i dette prosjektet. Hvor mange informanter man bør 

intervjue er alltid en vanskelig avveining. En vil på den ene siden ha nok informanter til å 

kunne analysere funnene, og på den andre siden ha tilstrekkelig tid til å bearbeide og 

analysere datamaterialet. Antallet informanter i dette prosjektet er ikke veldig høyt, men et 

gunstig antall med hensyn på kapasitet og de begrensningene som ligger i en masteroppgave. 

 

3.5.5 Utarbeiding av intervjuguide  

Jeg begynte tidlig i prosjektet å utarbeide intervjuguider til intervjuene, én for flyktningene og 

én for de ansatte. Disse har blitt justert ved flere anledninger. Spørsmålene i intervjuguidene 

knytter seg opp mot tidligere forskning og litteratur på feltet, samt noe teori. Likevel hadde 

jeg ikke låst meg til noen teori før jeg gikk i gang med intervjuene. Jeg ville heller la funnene 

i intervjuene og informantenes fortellinger stå i fokus, før jeg knyttet dette opp mot noen 

overordnede modeller eller teorier, i tråd med grunntanken i GT og SDI (Malt, 2018, Tjora, 

2017). Ettersom intervjuene skulle være semistrukturerte, bestod intervjuguidene av relativt 
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åpne spørsmål, for ikke å dra svarene i en tydelig gitt retning. Selv om det er tatt slike hensyn, 

er det likevel naturlig at flere av spørsmålene reflekterer en del av den foreliggende 

litteraturen på feltet.  

 

I intervjuguiden til flyktningene sirkulerte spørsmålene rundt kvinnenes historier om å 

komme til Norge, å finne seg til rette i et nytt samfunn og hva slags rolle 

introduksjonsprogrammet har hatt i denne sammenheng. I tillegg var jeg opptatt av deres 

holdninger, tanker om og erfaringer med introduksjonsprogrammet og tiden etter, hvilke 

utfordringer og suksesser de har møtt, samt deres tilknytning til bydelen og lokalsamfunnet. 

Spørsmålene dekker med andre ord relativt bredt. I intervjuguidene til de ansatte var jeg mer 

opptatt av hvilke mønster de ansatte hadde erfart gjennom jobben sin i 

introduksjonsprogrammet. Spørsmålene omhandlet deltakernes motivasjon og innsats, de 

ansattes oppfatninger av egen rolle i programmet og generelt om styrker og svakheter ved 

programmet.  

 

3.5.6 Intervjuene 

Prosjektet ble i løpet av sommeren 2019 meldt inn til og godkjent av Norsk senter for 

forskningsdata (NSD). Før jeg gikk i gang med intervjuene ble informantene informert om 

prosjektet og deres rettigheter som deltakere. De fikk også mulighet til å stille spørsmål før de 

skrev under på et samtykkeskjema. Deltakernes informasjonssikkerhet er ivaretatt gjennom 

hele forskingsprosessen. 

 

Alle intervjuene ble gjennomført i løpet av høsten 2019, i hovedsak i oktober og november. 

Noen av intervjuene med flyktningene ble gjennomført i NAVs kontorer på Skullerud, noe jeg 

i utgangspunktet var skeptisk til, av bekymring for at informantene ville oppfatte meg som en 

ansatt hos NAV, og at dette ville forme intervjusamtalen i avgjørende grad. Dette kunne 

potensielt gjøre informantene utrygge på å fortelle meg sine sanne erfaringer, i frykt for at det 

ville endre deres forhold til NAV eller myndighetene. Det ble imidlertid tidlig klart at 

intervjuer hos NAV var beste løsning i flere av tilfellene. Det viste seg å være utfordrende å få 

kontakt med enkelte av informantene, og i noen tilfeller dukket de ikke opp til avtalte møter. 

Det fantes dessuten få egnede møteplasser i områdene der kvinnene bor og oppholder seg, og 

flere gav uttrykk for at de ikke ønsket at jeg kom hjem til dem. Dermed ble NAV beste 

alternativ. Det virket som kvinnene også syntes dette var enklest, da mange av dem er godt 
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kjent med NAV og har sine saksbehandlere og tidligere programrådgivere her. I disse 

intervjuene ble det dermed viktig å understreke min rolle som uavhengig aktør og at jeg på 

ingen måte var ansatt eller representant fra myndighetene eller fra NAV. Dette tror jeg har 

vært middels vellykket. Noen virket veldig innforståtte med min rolle som student, mens 

enkelte andre spurte meg om jeg kunne hjelpe dem å skaffe jobb eller bolig, noe som vitner 

om at de muligens ikke helt hadde forstått min rolle. Jeg har likevel ikke inntrykk av at 

informantenes respons til mine spørsmål, var mindre representative for deres egentlige 

oppfatninger og meninger. Jeg kan naturligvis ikke vite dette med sikkerhet, men jeg har 

inntrykk av at respondentene var oppriktige i sine svar.  

 

Av intervjuene med flyktningene ble fem intervjuer gjennomført hos NAV Østensjø. To 

intervjuer ble gjort på biblioteker hvor jeg hadde reservert rom på forhånd, og tre intervjuer 

ble gjort hjemme hos informantene. Alle intervjuene ble gjennomført ansikt til ansikt, og ni av 

ti intervjuer ble gjort med tolk. Flere av informantene snakket relativt godt norsk, men ville 

gjerne ha tolk til stede og gjennomføre intervjuet på sitt morsmål likevel. Tolk ble leid inn av 

oppdragsgiver/NAV, og i alle intervjuene bortsett fra ett brukte vi kvinnelig tolk for at 

informantene skulle føle seg så komfortable som mulig. Intervjuene med tolk fungerte godt, 

og alle parter kunne underveis spørre og avklare ting som var uklare. Likevel opplevde jeg 

noen ganger å ikke få svar på det jeg spurte om. Det kan være på grunn av endringer i 

oversettelsen eller bare misforståelser. Som oftest fikk vi klarhet i dette. Bruk av tolk i slike 

intervjuer kan være utfordrende, ettersom man ikke har garanti for at forskers spørsmål blir 

oversatt direkte. En vet heller ikke om en får ordrette gjengivinger av respondentenes svar.  

En kan ikke utelukke helt at det har oppstått misforståelser underveis i oversettingen, og en 

kan også stå i fare for å miste en del ting, som ordlyd og tonefall. Enkelte ganger opplevde jeg 

at tolk og informanten diskuterte kort seg imellom, før de henvendte seg til meg igjen. Dette 

var som oftest for å oppklare misforståelser eller forklare spørsmål nærmere. Utover dette er 

mitt inntrykk at tolkene var flinke til å formidle essensen av hva som ble sagt mellom forsker 

og informant, selv om ord og setninger noen ganger ble endret på i oversettelsen.  

 

I de fleste intervjuene har jeg brukt lydopptaker i tillegg til å ta notater underveis, for å få en 

så riktig gjengivelse av intervjusamtalen som mulig. Det var likevel ikke alle informantene 

som følte seg komfortable med å ta lydopptak av intervjuet, og i tre tilfeller måtte jeg derfor 

legge vekk diktafonen og heller ta notater på PC. Like etter intervjuene var gjennomført ble 

notatene gjennomgått og utfylt for at de skulle bli så nøyaktige som mulig. I tillegg har jeg 
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etter alle intervjuer skrevet et kort notat med de viktigste punktene fra intervjuet, samt andre 

ting som har dukket opp underveis.  

 

3.6 Kvalitet og troverdighet i forskningen 

Intervju som metode for datainnsamling er nyttig, ettersom den gir en unik innsikt i temaet fra 

de involvertes øyne. Det vi får presentert gjennom intervjuene med informantene er vel å 

merke bare de enkeltes oppfatninger og refleksjoner, og ikke nødvendigvis generaliserbart til 

alle som har deltatt i introduksjonsprogrammet eller som arbeider med ordningen. Det er 

heller ikke nødvendigvis slik at intervjumaterialet gjenspeiler den objektive sannheten. 

Fangen (2008) understreker at det ikke bare finnes én sannhet, men at virkeligheten avhenger 

av hvilken posisjon man ser den fra. Den enkeltes bakgrunn og erfaringer kan påvirke 

hvordan man ser og oppfatter verden. Ulike fagbakgrunner vil for eksempel kunne ha ulike 

oppfatninger av hva som fungerer bra og dårlig i introduksjonsprogrammet, eller av hva det er 

viktig å legge vekt på. Selv om intervjupersonen ikke forteller «sannheten» om slik det faktisk 

er, er likevel disse svarene av interesse fordi de speiler informantenes oppfatning av seg selv 

og sine omgivelser (Kvale et al., 2015, s. 281). På samme måte bør en være bevisst på at disse 

faktorene også kan påvirke hvilke funn en avdekker som forsker. Min rolle og bakgrunn kan 

påvirke hvilke svar informantene gir meg. I hvor stor grad kan ikke jeg vite. Dette gjelder 

også for valg av forskningstema i utgangspunktet, og det påvirker potensielt også mine 

analyser. Tjora skriver: 

 

På samme måte som sosiologer ofte er opptatt av hvordan mennesker definerer ulike 

virkeligheter, har sosiologene med seg sine egne forståelser på basis av teorier, perspektiver, 

metodekunnskap og interessert når de gjør sin forskning (2017, s. 34).  

 

Selv om jeg har hatt som ambisjon å ikke la allerede etablerte oppfatninger og erfaringer 

påvirke forskingen i for stor grad, kommer man ikke unna at vi alle ser verden med bestemte 

briller som påvirker hva vi er opptatt av og hvordan vi studerer det.  

 

For å demonstrere kvalitet av forskningen, har gjennomsiktighet stått sentralt i 

forskningsprosessen. Derfor er jeg særlig opptatt av tydelighet rundt hva som er gjort 

gjennom prosjektet og hvordan det er gjennomført. I kvalitativ forskning blir ofte 

forskningens kvalitet vurdert med hensyn på det vi kaller reliabilitet og validitet, eller 

troverdighet. Reliabilitet sier noe om hvorvidt forskningen er utført på en pålitelig og 
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tillitsvekkende måte (Thagaard, 2013). En kan spørre seg om en annen forsker som utfører 

prosjektet med samme fremgangsmåte og metode vil kunne få de samme resultatene som jeg 

har fått, i dette tilfellet om informanten vil kunne endre svar utfra hvem det er som spør 

spørsmålene. Men er ikke dette uunngåelig? Personen som utfører intervjuene vil alltid være 

av betydning i kvalitativ metode, og derfor bør man etter min mening heller fokusere på å 

grundig redegjøre for hvordan dataene er blitt til og utviklet gjennom forskningen. 

Forskningens validitet har også vært et sentralt tema gjennom prosjektet, som en slags 

kvalitetskontroll gjennom stadiene i forskningsprosessen. Dette har tatt form som 

tilbakemeldinger fra veileder og medstudenter, gjennomgang av eventuelle feilkilder og 

grundige vurderinger av metodiske valg underveis. Jeg har forsøkt å styrke validiteten blant 

annet ved å bruke tolk fremfor å ha samtalene med informantene på norsk, på grunn av deres 

manglende norskferdigheter og av deres eget ønske. Å anvende Tjoras SDI-modell har også 

vært en sentral del av denne kvalitetssjekkingen, med stadig tilbakevendende testing av de 

metodiske valg som har blitt tatt underveis. 

 

3.7 Bearbeiding og analysering av intervjumaterialet 

Når intervjuene var ferdige ble de transkribert, før jeg deretter kodet og kategoriserte 

innholdet for å redusere kompleksiteten i innholdet og få en bedre oversikt over materialet. 

Slik kunne jeg enklere trekke frem aspekter fra intervjuene, som trengtes for å besvare 

oppgavens forskningsspørsmål.  

 

Intervjuene ble transkribert i transkriberingsprogrammet F5. Det er et enkelt og oversiktlig 

program for transkribering av intervjuer. All transkribering er gjort av meg selv slik at 

utførelsen er så lik som mulig gjennom alle intervjuene. Transkripsjonene er ikke gjort i en 

streng lingvistisk form, men heller en lettlest gjengivelse av intervjuene. Dette er fordi de 

fleste intervjuene ble gjennomført med tolk, og en del av ordlyd og nøyaktig gjengivelse av 

informantenes svar er derfor forsvunnet i oversettelsen. Det er viktig å være bevisst på at også 

transkriberinger vil kunne påvirkes av meg som forsker (Riessman, 2008). Derfor er 

intervjuene transkribert så å si ordrett. Noen ganger har jeg likevel valgt å rette ordstilling og 

setningsoppbygging for at setningene skal være grammatisk korrekte, ettersom informant og 

tolk ikke alltid mestrer språket fullt ut. Dette har jeg gjort for å forenkle egen gjennomlesing 

senere, og av hensyn til informantene ved eventuell sitering. Jeg har ikke byttet ut noen av 

informantenes ord, bare rettet opp i setningsoppbyggingen. Alle informantene er 
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anonymiserte fra transkriberingen av, ved at jeg har gitt dem nye navn og i noen tilfeller 

utelatt eller endret opplysninger som kan identifisere dem.   

 

Kodingsarbeidet er i både GT og SDI en viktig del av forskningsarbeidet, og består av flere 

trinn. Her har jeg brukt analyseverktøyet NVivo, en programvare for koding og kategorisering 

av både tekst, bilde, lyd og video. Jeg har bare kodet intervjutranskripsjoner og enkelte 

notater. Jeg vil nå redegjøre for Tjoras framgangsmåte for en stegvis-deduktiv induktiv 

tilnærming. Datainnsamling og analyse i dette prosjektet har foregått slik modellen illustrerer, 

med noen justeringer. Modellen består av to prosesser, en oppadgående og en nedadgående. 

Dette illustreres i figur 1. Jeg vil redegjøre kort for de ulike trinnene i både oppadgående og 

nedadgående prosess. 

 

Figur 1: Stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI) (Tjora, 2017, s. 19). 
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Den oppadgående prosessen i modellen er induktiv, som betyr at den går fra data til teori. I 

første steg genereres det empiriske datamaterialet, i dette tilfellet gjennom intervjuer. I steg to 

bearbeides råmaterialet gjennom transkribering og renskriving av andre notater. Dermed har 

man behandlede analysedata. I tredje steg gjennomføres en empirinær koding, det man 

kjenner som åpen koding i GT. Her er målet å lage koder som er tett opp mot empirien, for 

eksempel med utgangspunkt i et utsagn, avsnitt eller lignende. Slik jobbet jeg gjennom alt av 

empirimateriale til jeg stod igjen med en liste med koder. Dette er kodestrukturert empiri. 

Andre observasjoner, ideer eller notater en har opparbeidet seg underveis i datainnsamlingen 

kan også bli til koder. Dette er også gjort i mitt tilfelle. I fjerde steg grupperes kodene, ved å 

samle dem tematisk inn i grupper og skille ut koder som er irrelevante. Denne grupperingen 

starter induktivt før annen teori og foreliggende litteratur gis mer plass, og metoden får en mer 

abduktiv tilnærming. I steg fem foregår utvikling av konsepter, ved å anvende kodegruppene 

som hovedtemaer sammen med annen relevant teori. I siste og sjette steg diskuteres 

teoriutviklingen og en har da utviklet ny teori, i alle fall nye erfaringer som er systematisert 

og løftet opp til et mer generelt nivå. 

 

I modellens nedadgående prosess foregår en rekke deduktive tester (se de buede pilene som 

går nedover i figur 1). Slik kvalitetssjekkes forskningsprosessen, fra det Tjora (2017) 

beskriver som det «mer teoretiske» til det «mer empiriske». Disse testene likner på såkalt 

theoretical sampling i GT. Første test er en utvalgstest hvor det stilles konstant 

tilbakevendende spørsmål rundt utvalgskriterier, valg av case, rekruttering og lignende. Andre 

test er en datatest som stiller spørsmål om empirimaterialet som genereres er relevante for 

spørsmålene som stilles. Test tre er en kodetest hvor det skal sikres av kodene er empirinære. 

Dette gjør at intervjuenes detaljer blir tatt vare på gjennom analysene. Det skal sies at jeg har 

valgt å anvende både det Tjora kaller tekstbasert koding, som er empirinære koder, tett opp 

mot hva informantene faktisk sier, og i tillegg noe sorteringsbasert koding, altså tematisk hva 

som fremgår i intervjuene, der det virker hensiktsmessig og komplementerende for empirien. 

Hovedvekten har likevel vært på det tekstbaserte. Fjerde test er en konstant grupperingstest og 

skjer med hver kode. Målet er her å koble hver kode til en eksisterende eller en ny gruppe, 

slik at hver kodegruppe skiller seg tematisk fra de andre gruppene. Videre er test fem en 

konsepttest hvor det stilles spørsmål som: Hva er dette et tilfelle av? Finnes noen teoretiske 

bidrag som omtaler dette på en relevant måte? Dette er en abduktiv tilnærming som forsøker å 

løfte funnene til et mer generelt nivå for å se om det er «hold» i konseptene. Den siste testen 

er det Tjora kaller en teoritest, som skal hjelpe med å skille mellom konsept og teori. Selv om 
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vi nå har utviklet noen ideer, er det ikke sikkert disse holder som teori, men holder som ideer 

eller konsepter (Tjora, 2017).  

 

3.8 Etiske hensyn 

Etikk og moralske hensyn har vært viktige komponenter gjennom hele forskningsprosessen 

og alle faser av prosjektet.  

 

I en intervjusituasjon vil det alltid være en viss skjevhet i maktforholdet, og spesielt i 

intervjuene med flyktningene ble dette tydelig. Disse står i en særskilt sårbar posisjon, noe 

som også kommer til uttrykk i intervjuene hvor noen av kvinnene virket skeptiske og utrygge 

rundt intervjusituasjonen. Flere sa for eksempel nei til å bruke lydopptaker i intervjuene. Min 

posisjon som student og i tillegg hvit, etnisk norsk middelklassekvinne gjør dette 

maktforholdet enda tydeligere og kan påvirke relasjonen til informantene. Det var derfor 

viktig for meg å være tydelig på hva prosjektet handlet om, og presisere min uavhengige rolle 

i forhold til bydelen. Det at informanten og tolk snakket et språk jeg ikke forstod kan 

muligens ha bidratt til å nøytralisere noe av denne maktskjevheten. I intervjuene med de 

ansatte var ikke denne skjevheten like gjeldende. Det kan likevel tenkes at siden intervjuene 

ble gjort når de ansatte var på jobb, at det påvirket forholdet mellom meg og dem, og svarene 

de gav meg. 

 

En skal også være bevisst på at det kan oppstå utfordringer når en gjennomfører intervjuer 

med mennesker fra andre kulturer. Dette kan handle om ulik forståelse av språk, uttrykk, 

normer og gester, og dette kan føre til misforståelser og forvirring (Kvale et al., 2015). Jeg har 

forsøkt å ta hensyn til slike potensielle utfordringer i forberedelsene og i selve 

intervjusituasjonen. Det har også vært viktig at tolkene har vært språklig og kulturelt dyktige, 

noe jeg har inntrykk av at de har vært.  

 

Kvale et al. (2015) legger spesielt vekt på fire ting en bør ha med seg hele veien gjennom 

forskningsprosessen: informert samtykke, konfidensialitet, konsekvenser og forskerens rolle. 

Disse faktorene har også jeg forsøkt å ha med meg gjennom prosjektet. Informantene har blitt 

informert om prosjektets formål, design og hvorfor de er med. De har også fått informasjon 

om sine rettigheter og at det er frivillig. Samtykkeskjemaet jeg brukte var et relativt enkelt 

skriv med bare det høyst nødvendige av informasjon, ettersom et langt dokument med 
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vanskelige formuleringer kan virke avskrekkende og potensielt gjøre at informantene ikke 

ville delta. Det har også vært viktig at deltakerne er innforstått med hva dataene skal brukes til 

som et resultat av deres deltakelse. Private data som potensielt kan identifisere mine 

informanter har blitt omskrevet eller fjernet. Jeg har også vært bevisst rundt hvilke 

konsekvenser deltakelse i intervjuene vil ha for informantene. Noen ganger forteller kanskje 

deltakerne mer enn de senere føler seg komfortable med. Jeg fikk for eksempel telefon fra en 

informant i etterkant av et intervju hvor personen ville ta vekk noe av det vi hadde snakket 

om. Dette utelot jeg både i transkripsjonene og analysen. Det ble også lagt vekt på at 

informantene kunne velge å ikke svare på enkelte spørsmål underveis i intervjuene, og at de 

kunne trekke seg når som helst fra prosjektet uten å oppgi noen grunn. At min egen rolle som 

forsker kan forme intervjuets form og kvalitet har vært viktig å ta hensyn til, også med hensyn 

på etiske forhold. En må finne en balanse som intervjuperson mellom å være strukturert, klar, 

vennlig og åpen, følsom og kritisk (Kvale et al., 2015). Dette kan være en utfordring, men jeg 

opplevde i intervjuene med både flyktningene og de ansatte at vi hadde en god, trygg tone.  

 

3.9 Mot analyse  

For å kunne besvare oppgavens overordnede problemstilling, om hvilken betydning 

introduksjonsprogrammet i Østensjø har for inkluderingen av flyktninger i lokalmiljøet og i 

det norske samfunnet, er det nødvendig å finne ut hvordan introduksjonsprogrammet oppleves 

for de involverte. Gjennom intervjuer med tidligere deltakere og ansatte i Østensjøs 

introduksjonsprogram, har jeg fått unik innsikt i bydelens integreringstiltak, samt hver 

enkeltes subjektive oppfattelse av programmet og tiden etter. Mitt fokusområde har vært 

kvinnelige deltakere med lite eller ingen utdanning eller arbeidserfaring. Dette er interessant 

av flere grunner, men mest av alt fordi denne gruppen deltakere har relativt lav måloppnåelse 

i form av sysselsetting etter endt program, i forhold til offentlige målsetninger og i forhold til 

andre grupper deltakere. Sammenligner man måloppnåelsen til menn og kvinner innen ett år 

etter avsluttet program, skiller tallene seg med nesten 20% (Statistisk Sentralbyrå, 2019). Med 

dette i minnet, er det oppsiktsvekkende at deltakerne viser seg å være svært tilfredse med 

introduksjonsprogrammets innhold og organisering.  

 

Som vi allerede har sett, er årsakene til kvinners utfordringer i integrering mange og 

komplekse. Forskningen har ofte en tendens til å fokusere på egenskaper ved deltakerne, i 

form av alder, helse, omsorgsoppgaver, utdanning og lignende, som gjør 
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integrasjonsprosessen utfordrende for mange. Dette er svært sentrale og viktige faktorer som 

også vil blir viet plass til i denne sammenheng, men jeg vil også forsøke å se disse 

egenskapene i sammenheng med egenskaper ved programmet og norsk integreringspolitikk 

mer generelt. 

 

Analysen er dermed todelt: i første del blir det aller først gjort en kort redegjørelse for de 

tidligere deltakernes overordnede opplevelse av tiden i introduksjonsprogrammet. Deretter 

kommer et kapittel som omhandler Østensjøs organisering av intro, med fokus på 

tilrettelegging og oppfølging. Her diskuteres noen sentrale komponenter av programmet som 

bydelen ser ut til å ha noen utfordringer med: undervisning, rådgivning og individuell 

veiledning og oppfølging. Del to av analysen er tredelt, og strukturert med utgangspunkt i 

Entzingers tredeling av integreringsstrategier, altså det sosioøkonomiske, det kulturelle og det 

juridisk-politiske feltet. Denne tredelingen vil være en rettesnor for kapitlet, men vil også ha 

innslag av andre observasjoner og relevante drøftinger. Denne delen utgjør altså en 

redegjørelse av integreringstiltakene som iverksettes gjennom introduksjonsprogrammet, med 

utgangspunkt i de involvertes opplevelser og erfaringer med de ulike tiltakene i Østensjø 

bydel.   
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4 Introduksjonsprogram i Østensjø: brukererfaringer, individuell 

oppfølging og programrådgivere med store ansvarsområder   

 

4.1 Deltakernes generelle opplevelse av programmet 

Det overordnede inntrykket jeg har fått gjennom intervju med de kvinnelige flyktningene, er 

at for svært mange har det å komme til Østensjø og gjennomføre introduksjonsordningen vært 

en positiv opplevelse. De aller fleste forteller at de hadde lyst til å delta i programmet fra 

starten av, og flere trekker frem at å lære seg språk er avgjørende for å klare seg i samfunnet, 

og dermed en av hovedmotivasjonene for å delta. Mange av kvinnene er svært fornøyde og 

takknemlige for den hjelpen de har fått, både i undervisning, veiledning, rådgivning og annen 

hjelp. Utover norskopplæring og arbeidsrettede tiltak, har mange av kvinnene fått hjelp til 

blant annet bosetting og botrening, helsehjelp, økonomisk veiledning og stønad, samt mange 

andre praktiske ting som har meldt seg, spesielt i begynnelsen av introduksjonsprogrammet. 

Flere forteller at de savner tiden i introduksjonsordningen. Likevel har denne perioden for 

mange vært utfordrende. Mange har barn og familie å ta seg av, som for en del er en krevende 

oppgave ved siden av introduksjonsprogrammet. Enkelte av kvinnene har også fått barn mens 

de har vært i intro, og har derfor tatt pauser i programmet underveis. Noen har hatt 

helseproblemer, eller barn med helseproblemer, som i stor grad har gått utover tiden deres i 

programmet. Flere av kvinnene forteller at de har flyktet fra krig og andre grusomme 

opplevelser. Mange har fått merke dette på kroppen, også i ettertid, både fysisk og psykisk. 

Enkelte har måttet avbryte programmet, fordi ulike omstendigheter har gjort det umulig å 

gjennomføre. Samtidig er kvinnene i stor grad positive og håpefulle for fremtiden. Noen 

håper på å få komme tilbake og fullføre programmet, så lenge helsa tillater det. Andre, som 

ikke har fullført programmet og heller ikke har en jobb, fortsetter å trene på norsk hjemmefra 

i håp om å kunne arbeide i fremtiden. 

 

4.1.1 Høy trivsel, lav progresjon 

De aller fleste kvinnene jeg intervjuet, ønsket å delta i introduksjonsprogrammet fra starten 

av. De fleste er svært fornøyde med både innholdet i introduksjonsprogrammet, og de ansatte 

som jobber med flyktningene. Flesteparten forteller at de opplevde det de lærte gjennom 

programmet som viktig. Samtidig forteller kvinnene at det er godt å ha noe å gjøre, å føle at 

hverdagen har innhold og mening. Mange trekker også frem at det er betryggende å ha en fast 

inntekt, slik at man kan konsentrere seg om å gå på skole. Introduksjonsprogrammet er 
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dessuten en sosial arena. Man får mulighet til å treffe og bli kjent med mennesker fra hele 

verden, man knytter kontakter og får kanskje venner. 

 

Det er en klar overvekt av kvinner i spor 1 i Østensjøs introduksjonsprogram. Et av de mest 

overraskende funnene gjennom studien, er at denne gruppen deltakere viser seg å være den 

mest fornøyde gruppen, på tross av at det ofte er lite fremgang og at gruppen generelt har lav 

måloppnåelse. Dette fremkommer i intervjuer med flyktningene, men også med de ansatte: 

 

Jeg har noen elever på spor 1 som bare syns at alt er topp. Men det er ikke så mye fremgang. 

Men de syns skolen er bra, lærerne er flinke, jeg er kjempeflink. Det er ofte de som kanskje 

har mer… som er senere i løpet, som vil inn på et studie eller sånne ting da, som er mer… ikke 

fornøyd med klassen, og syns det er for sakte fremgang og sånn. 

Anne, programrådgiver 

 

Gjennom intervjuene forteller de ansatte at de aller fleste ønsker å delta i intro, og at mange 

gruer seg til å slutte. Læreren Petter forteller at han aldri har hørt noen si at de synes intro er 

dårlig. Også når jeg sammenligner mine funn med min medstudent Nora Toiviainen, som har 

intervjuet deltakere med utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet, blir det tydelig at 

deltakere med lavere erfaring og kompetanse er de mest fornøyde, mens de med mer 

utdanning og arbeidserfaring er betydelig mer kritiske til programmets innhold og 

organisering. En årsak til at det er deltakerne med lavest måloppnåelse som virker å være 

mest fornøyd med intro, kan henge sammen med deltakernes erfaringer og forventninger. 

Mange av kvinnene jeg har intervjuet har aldri gått på skole før, og har hatt ganske 

begrensede liv med hensyn på muligheter til deltakelse i samfunnet. Mange kommer fra krig 

og uroligheter, noen fra steder med helt andre kulturelle normer, hva gjelder likestilling. En 

av informantene forteller at hun ikke kunne gå ut av huset i sitt hjemland, med mindre en 

mann kunne følge henne dit hun skulle. Hun har aldri hatt mulighet til å gå på skole eller ha 

en selvstendig jobb utenfor hjemmet. Med dette som utgangspunkt er disse kvinnene svært 

glade for å i det hele tatt få mulighet til å gå på skole, være selvstendige og finne seg jobb. 

Flyktningene med mer erfaring og utdanning vet antakeligvis mer om hva de kan forvente av 

skolesystemet. De har vært i undervisningssituasjoner før, og har et sammenligningsgrunnlag. 

Kanskje opplever de også at de ikke bli anerkjent for den kompetansen de sitter på fra før, 

fordi de ikke enda behersker språket tilstrekkelig. Når en har universitetsutdannelse kan det 

tenkes at det er umotiverende å måtte sitte på skolebenken og øve på språk, og ikke få bidra i 
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samfunnet med den kompetansen en besitter. Dette kan muligens påvirke deres opplevelse av 

introduksjonsprogrammet.  

 

Det kan tenkes å være tendenser av pleasing fra flyktningenes side, altså at de ønsker å 

fremstå som takknemlige og fornøyde og ikke vil klage på ting, verken overfor meg som 

intervjuer dem eller de ansatte. Jeg får nemlig inntrykk av at det er en del ting de ikke er 

fornøyde med, når jeg spør dem mer inngående om deres erfaringer med intro. Enkelte av 

kvinnene forteller for eksempel at de ikke opplever å ha blitt hørt, når de har spurt om hjelp. 

Daria er tidligere deltaker i intro, og forteller for eksempel at hun har vært mye frustrert fordi 

huset familien måtte bo i, ikke var tilpasset familiens behov. På grunn av helsemessige 

årsaker, trenger familien spesiell tilpasning i hjemmet. Hun har forsøkt å ta dette opp med 

bydelen, men opplever ikke at de vil hjelpe henne. En annen informant er mindre fornøyd 

med undervisningen. Hun opplevde at lærerne brukte mye tid på unødvendige ting i 

introduksjonsprogrammet, og at det var mye repetisjon i timene.  

 

4.2 Tilrettelegging og oppfølging 

 

4.2.1 Undervisning og deltakere med ulikt nivå 

Når det gjelder undervisningen i Voksenopplæringa, er tilbakemeldingene noe varierende. De 

aller fleste av de tidligere deltakerne sier at de opplevde alt de lærte i undervisningen som 

relevant og nyttig. Dette gjelder spesielt språkundervisningen, men også samfunnsfagtimene. 

Lærerne forteller imidlertid at deltakerne ikke alltid ser poenget med det som skjer i 

undervisningen, og at det er en del ting som faller utenfor det flyktningene mener er nyttig 

kunnskap. Dette er Samira enig i: 

 

Jeg føler at første året var bare bortkastet, der vi bare lærte ‘hva heter du’ og ‘hvor kommer 

du fra’. Jeg føler at det var mange ting som var bortkastet. Det var ikke nyttig, for eksempel å 

se på film eller video, eller dra på tur…  

Samira, tidligere deltaker  

 

Det er også enkelte av kvinnene som forteller at de en lang periode, nesten ikke forstod noe av 

hva som foregikk i undervisningen. Dette gjaldt spesielt tidlig i introperioden.  
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En utfordring med undervisningen som ble tydelig gjennom intervjuene, er når spriket i nivå 

hos deltakerne blir for stort. Det kan påvirke deltakernes progresjon og dynamikken i 

klasserommet. Det forteller en av lærerne om:  

 

Nå, fordi vi har færre elever, ikke sant det kommer jo ikke så mange flyktninger til Norge 

lenger… med den økonomiske modellen som er i Oslo kommune for finansiering på skoler… 

så innebærer det at vi må ha et visst antall elever i klassen. Og da må vi slå sammen klasser, 

for at vi skal ha nok elever i hver klasse. Ellers så går jo ikke økonomien rundt. Så det 

innebærer jo at du får en større spredning i nivå på klassen, fordi det er færre klasser på spor 

1.  

Andreas, lærer 

 

Ettersom det kommer flyktninger til bydelen gjennom hele året, er det også nye deltakere som 

begynner gjennom hele året. De nye deltakerne risikerer da å bli plassert i en klasse som er et 

godt stykke ut i undervisningsplanen, og lærerne må dermed prioritere hvordan 

undervisningen skal foregå: om de skal begynne på nytt fra starten av, slik at alle henger   

med, eller fortsette som før for å unngå stadig repetisjon og liten fremgang, men at enkelte 

ikke henger med fra starten av. Om en da ikke har ekstra ressurser og mulighet å dele opp 

klassen, blir en stående litt i spagat, ifølge Andreas.  

 

Mange av de kvinnelige flyktningene forteller at de syntes det var vanskelig å henge med i 

undervisningen under intro, både fordi de har mange andre bekymringer, men også fordi 

mange har lite erfaring med å gå på skole, og har vanskeligheter med å forstå hva som foregår 

i undervisningen. Dette forteller en av informantene om: 

 

Voksenopplæring var litt vanskelig for meg, fordi jeg aldri hadde vært på skolen i mitt land. 

Så for de som ikke hadde vært på skolen, var det veldig vanskelig å starte og lære fort og… alt 

er litt vanskelig. 

Faven, tidligere deltaker 

 

Andreas (lærer) forteller om at mange sliter med å følge med i timene. De er så opphengt i 

andre ting som foregår hjemme med barna sine, eller i hjemlandet med venner og familie. 

Fordi deltakerne kommer fra mange ulike land, kan det oppstå mye følelser og ubehag innad i 

klassen.  
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For eksempel når Erdogan gikk inn i kurdiske områder nå i Syria… Det var veldig dårlig 

stemning i min klasse da! Jeg har hatt masse drama, masse gråt. Fram og tilbake, amperhet, 

alt det… så du møter hele verdenssituasjonen i det klasserommet. Ja, så alt som skjer i verden, 

det avspeiler seg i ditt klasserom, i tillegg til alle mulige andre ting ikke sant, som gjør at 

deres situasjon er vanskelig. Jeg får veldig lite tid til å forberede undervisningen min, for det 

er så masse sånn som må løses hele tiden som er rundt dem. Og da er det liksom sånn når du 

har den situasjonen som gjør at det er veldig drama i klasserommet… og det er klart at du blir 

møtt av at de viser deg hvor familien sitter i bomberom, og så er den død og så er det sånn… 

da er det veldig vanskelig. Og så har du kanskje noen som ikke akkurat er involvert i den 

konflikten nå, men de får ikke familiegjenforening med barna sine. Altså, det er så masse, 

egentlig veldig dramatiske hendelser i folks liv, som også er i tillegg til de der helt vanlige 

hverdagsgreiene deres. 

Andreas, lærer 

 

4.2.2 Programrådgivernes ansvarsområde 

Programrådgiverne i introduksjonsprogrammet fungerer på mange måter som et bindeledd 

mellom deltakerne og alle offentlige tjenester og andre aktører som er involvert i 

integreringen av flyktningene. Både gjennom intervjuer med lærerne og programrådgiverne, 

kommer det frem at programrådgiverne sitter med svært mye ansvar overfor flyktningene. De 

har et stort antall deltakere og et bredt, omfattende ansvarsområde. Programrådgiverne er 

involvert i alle aspekter av flyktningenes liv, helt fra de bosettes i bydelen. De hjelper til med 

bolig, med å komme i kontakt med skole og barnehage til barna, skoleplass til flyktningene 

selv, finne og følge opp praksisplass, hjelpe til med å finne jobb og å sette dem i kontakt med 

andre institusjoner, som lege eller psykolog. I tillegg skal de gå gjennom flyktningenes 

timelister og kjøre lønn. Underveis skal de også sørge for å ha individuell oppfølging med 

samtlige flyktninger, som innebærer mange møter og trekantsamtaler (samtale med deltaker, 

programrådgiver og lærer). Ellers hjelper programrådgiverne til med andre praktiske ting som 

dukker opp underveis.  

 

Anne er programrådgiver i Østensjø, og uttrykker at hun ikke alltid føler hun greier å følge 

opp alle deltakerne på en god nok måte, fordi arbeidsmengden er så stor. Hun forteller at de 

tidligere blant annet hadde miljøarbeidere som tok seg av praktiske ting, og da kunne hun i 

større grad konsentrere seg om kvalifiseringsbiten av arbeidet: 
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…nå gjør vi litt mer av alt igjen. I en periode var det kun fokus på jobb og kvalifisering. Og 

det funket veldig bra, den perioden. For da gir du litt bedre tilbud. Da fokuserer du veldig på 

praksis, jobb. Mens nå så blir det veldig mye andre ting. 

Anne, programrådgiver 

 

Den store arbeidsmengden de ansatte ilegges, går ut over kvaliteten på tilbudet de gir. Basert 

på undersøkelser med svar fra NAV-ansatte, kursinstruktører og -leverandører, fant Djuve og 

Tronstad (2011) at mange ansatte i NAV uttrykker frustrasjon over for stor arbeidsmengde, 

som fører til manglende tid til oppfølging av brukerne deres. Når rådgiverne får så mange 

andre ansvarsoppgaver, blir ofte kvalifiseringen nedprioritert ifølge Anne (programrådgiver):  

 

Noen jeg har blir det veldig mye oppfølging med. Sånn praktiske ting… da går jo 

kvalifiseringen liksom i andre rekke. Jeg har en familie som for eksempel trenger veldig mye 

hjelp med boforhold og sånne ting. Og da bruker du så mye tid på det da, å veilede de tingene 

der. Så jeg føler liksom at vi har ikke nok tid. Og vi har ikke nok ressurser til å hjelpe de, 

egentlig. Og så har vi så mange at de som er ganske selvhjulpne, de må klare seg litt for mye 

selv. Fordi de kunne fått litt mere hjelp. Og det er også sånn du føler litt på, at du ikke får gitt 

godt nok tilbud. 

Anne, programrådgiver 

 

Både lærerne og programrådgiverne sier at de opplever at samarbeidet dem imellom fungerer 

godt, og at de har løpende kontakt. Lærerne påpeker likevel at de oppfatter at 

programrådgiverne har mye ansvar. Petter forteller: 

 

De har jo så mange hensyn. Det virker som at med store, komplekse familie, blir liksom 

praksis noe av det siste de tenker på. For det er kanskje ekstra helseutfordringer med barna, 

det er traumer, det er bosituasjonen, det er kanskje konflikter i familien, konflikter med 

naboen, jeg vet ikke hva. Og så er det å få de på skolen, og få ungene på skolen… det blir så 

mange ting da.  

Petter, lærer 

 

Anne forteller at hun tidligere hadde færre deltakere, men at hun i det siste har hatt rundt 30 

til 35 personer. Dette henger sammen med reduksjon i antall ansatte. 
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Så jeg føler litt på det nå, at det er litt mer utfordrende fordi du føler at du får ikke gitt det 

samme tilbudet som før. Vi gikk fra å være liksom 7 personer til 3. På ett år! Da merker du 

forskjellen.  

Anne, programrådgiver 

 

Marit, som også er programrådgiver, forteller at IMDi anbefaler 20 deltakere per 

programrådgiver. Hun har noen ganger hatt betraktelig mer, opp mot 40–45 deltakere i 

perioder. Dette henger sammen med mye sykdom i staben, i tillegg til at det ble bosatt mange 

nye flyktninger i 2015. Marit påpeker at det er viktig at rådgiverne får jobbet med alle de små 

tingene i deltakernes liv for å få gode resultater: 

 

Og så gjør man det lille ekstra, det er det som gjør at de kommer i arbeid. Prognosene viser at 

vi har et godt resultat i år. Oslo har hatt de siste årene hatt godt resultat, fordi man jobber litt 

sånn… vi jobber veldig mye med detaljene, slik at de kommer i arbeid.  

Marit, programrådgiver 

 

Enkelte kommuner opererer med en øvre grense for antall deltakere per programrådgiver. 

Kvale (2018) argumenterer for at det virker å ha en positiv effekt når kommunene setter en 

slik øvre grense, spesielt når det gjelder oppfølgingen av kvinner. Djuve et al. (2017) finner 

imidlertid at et fåtall av de norske kommunene i deres undersøkelser, har en slik grense. De 

finner også at programrådgivere som er ansatt i større kommuner, ofte har ansvar for flere 

deltakere, og at økende antall deltakere påvirker hvor krevende rådgiverjobben oppleves. 

Nærmere 65% av programrådgiverne Djuve et al. (2017) samler informasjon fra, opplever at 

arbeidsbelastningen er for stor. I Østensjøs tilfelle virker det ikke å være en øvre grense, og i 

perioder har programrådgiverne hatt ansvar for betraktelig flere flyktninger enn anbefalt. Det 

er nærliggende å tenke at slike forhold vil påvirke tilbudet bydelen er i stand til å 

opprettholde. Tett oppfølging av deltakere i introduksjonsprogram er både tids- og 

ressurskrevende, og det forutsetter at de ansatte har kapasitet til å utføre oppgaven. Dersom de 

ansatte for eksempel får for mange oppgaver knyttet til praktiske utfordringer i deltakernes 

liv, vil det rett og slett ikke være tid til overs til å knytte deltakerne opp mot fritidsaktiviteter 

eller sosiale arrangementer, eller til å arbeide med å få deltakerne ut på en passende 

praksisplass. Kommuner som opererer med en øvre grense for deltakere per programrådgiver, 

har en bredere tiltaksvifte enn andre kommuner. De benytter med andre ord et større spekter 
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av integreringstiltak enn kommuner som ikke opererer med en slik avgrensning (Djuve et al., 

2017).   

 

4.2.3 Individuell tilrettelegging og brukermedvirkning 

Individuell tilrettelegging er en sentral del av introduksjonsprogrammet. Dette utføres i 

hovedsak gjennom individuell plan, hvor deltakerne skal være medvirkende. Det består også 

av trekantsamtaler, som foregår minimum to ganger i året mellom lærer, programrådgiver og 

deltaker. Programrådgiverne har i mange tilfeller hyppig kontakt med deltakerne. Veiledning 

og støtte foregår i størst grad i begynnelsen av introduksjonsløpet. Så forsøker rådgiverne å 

trappe ned, for at deltakerne selv skal ta mer ansvar. Anne (programrådgiver) mener at faren 

med for mye hjelp og veiledning er at deltakerne blir veldig avhengig av deg. Derfor forsøker 

hun å gi mye oppfølging i starten, for så å trappe gradvis ned. Likevel er det mange deltakere 

hun har møter med hver uke, selv etter relativt lang tid. Hun forsøker derfor å veilede de på en 

måte slik at deltakeren selv må ta ansvar: 

 

Feilen jeg ofte har gjort, er at man gjør for mye for dem. Så når de er ferdig og ikke har meg 

til å gjøre ting, så forstår de ikke. Da er det forskjellen med å gjøre ting [for dem] eller å 

veilede. Det har jeg liksom lært. Det tok noen år å lære det, men jeg ser hvor viktig det er. Du 

gjør dem bare en bjørnetjeneste ved å gjøre ting. 

Anne, programrådgiver 

 

Anne (programrådgiver) forteller at hun opplever at mange ikke har noe særlig forhold til 

individuell plan, og vet ikke helt hva det er. Dette var spesielt gjeldende før, når det generelt 

var lite fokus rundt individuell tilpasning. Dette mener hun har blitt bedre de siste årene. Det 

har blitt mer fokus på kartlegging og å involvere deltakerne i større grad. Slike tiltak er en 

direkte oppfølging av tidligere evalueringer av introduksjonsprogram og tjenestetilbud i 

NAV. Djuve og Tronstad (2011) fant i sin rapport fra 2011 at ikke-vestlige brukere – enten de 

var deltakere i introduksjonsprogram eller ikke – i enda mindre grad enn andre klienter fikk 

individuell oppfølging. Sterri (2016) viser at individuell oppfølging og arbeid med 

praksisplass og praksisoppfølging ofte er de arbeidsoppgavene som blir nedprioritert når 

arbeidsmengden blir for stor for programrådgiverne. Denne typen kritikk er noe bydelen 

virker å ha tatt på alvor og jobber aktivt med å forbedre, spesielt med hensyn på vektlegging 

av praksisplass- og oppfølging. I samtaler med de kvinnelige flyktningene, får jeg likevel 

inntrykk av at en del av dem ikke har hatt en opplevelse av å være med i planleggingen og 



 

 53 

tilpasningen av programmet. Flere av de ansatte mener også at tilbudet i 

introduksjonsordningen i større grad burde vært individuelt tilpasset. En del av flyktningene 

forteller at de har fått uttale seg om hva de vil ha ut av introduksjonsprogrammet, men ikke 

hvordan de skulle nå disse målene:  

 

Vi bare snakket om det… at det er det jeg vil lære, det er det jeg vil jobbe med, det er det jeg 

vil gjøre. Men ikke helt hvordan jeg kommer dit, jeg fikk ikke hjelp med det.  

Senait, tidligere deltaker 

 

En av de tidligere deltakerne kan ikke huske å ha utarbeidet noen mål for tiden i programmet i 

det hele tatt. Det skal sies at enkelte av flyktningene jeg intervjuet, deltok i intro for en del år 

tilbake, og det kan ha skjedd forbedringer på området siden den tid. Det er også flere som sier 

at de opplevde å bli involvert i planlegging og veiledning. 

 

I veiledningen forsøker de ansatte å være realistiske, og utforme mål som er gjennomførbare 

med hensyn på deltakernes utgangspunkt og programmets varighet. Marit (programrådgiver) 

forteller at de gjerne skiller mellom mål i intro og mål etter. I noen tilfeller må deltakernes 

ønsker og mål justeres i en mer realistisk retning. Likevel opplever ikke de ansatte noen 

spesiell uenighet mellom dem selv og deltakerne, når de diskuterer målsettinger og tiltak, selv 

om de noen ganger må forklare at deltakernes ambisjoner er for høye sammenlignet med hva 

som vil være gjennomførbart.  

 

4.2.4 Empowerment som verktøy i introduksjonsprogram  

Samlet kan vi si at introduksjonsordningen er en arena for empowerment, som et verktøy for å 

øke kvinnenes ansvar og eierskap til egne liv. Dette innebærer at de ansatte bidrar til en 

myndiggjøring av deltakerne, ved at de gir fra seg makt og lar kvinnene selv bestemme 

hvordan deres hverdag og liv skal se ut. Når et empowerment-perspektiv legges til grunn, blir 

deltakerne ansett som kompetente, dyktige individer dersom de bare får de ressurser og 

muligheter de trenger (Fauske og Qureshi, 2010). Gjennom opplæring og 

kunnskapsformidling i form av språkundervisning, praksis og opplæring i norsk kultur og 

samfunnsliv, får flyktningene redskaper de trenger for å kunne ta del i arbeid, utdanning og 

samfunnet for øvrig. Selv om ikke det uttrykkes eksplisitt i Introduksjonsloven eller andre 

relevante offentlige ytringer som for eksempel regjeringens integreringsstrategi, handler 

programmet om en dyktiggjøring og myndiggjøring av individene slik at de blir i stand til å ta 
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kontroll over egne liv og kan leve som likestilte samfunnsborgere. Det er dette empowerment 

handler om. Ut fra erfaringer fra både ansatte i introduksjonsprogrammet og tidligere 

deltakere, kan vi antyde at individuell oppfølging og tilpasning av integreringstiltak, har et 

forbedringspotensial i Østensjøs introduksjonsprogram. Forskning viser at individuell 

oppfølging har en tendens til å bli nedprioritert når ansattes arbeidsmengde øker. Dersom den 

individuelle tilretteleggingen er mangelfull, kan det potensielt være en årsak til lav 

måloppnåelse. Individuell plan skal være preget av deltakernes medvirkning, noe deltakerne 

ikke alltid opplever selv at de har.  
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5 Introduksjonsordningen som integrasjonsarena  

 

§ 1. Lovens formål 

Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i 

yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Loven skal videre legge til rette 

for at asylsøkere raskt får kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv 

(Introduksjonsloven, 2003, § 1). 

 

Entzinger (2000) tilnærming til integreringstiltak og integrasjonspolitikk vektlegger at det er 

avgjørende at politikken utformes på en måte som forholder seg til at integreringsprosesser 

skjer på mange samfunnsområder samtidig. Dersom dette ikke tas hensyn til, vil integreringen 

potensielt virke ineffektivt eller i verste fall mot sin hensikt. Jeg vil nå redegjøre for noen 

viktige tiltak i introduksjonsprogrammet som faller inn under de ulike feltene i Entzingers 

modell, nemlig sosioøkonomisk, kulturelt og juridisk-politisk felt. En del av tiltakene er noe 

overlappende, og flyter litt inn i de ulike feltene. Det samme kan sies om empirimaterialet 

som presenteres underveis. Språkopplæring kan for eksempel falle inn under både 

sosioøkonomisk og kulturelt felt. På grunn av dette har jeg valgt å gjøre en grov inndeling 

med utgangspunkt i Entzingers tredeling. Jeg vil likevel dra frem de ulike feltene underveis, 

og diskutere hvordan programmet i sin helhet arbeider med integrering langs alle feltene i 

Entzingers modell. Gjennom disse tre kapitlene vil jeg forfølge tre argumenter for tre 

hovedårsaker til at integreringstiltakene i intro ofte ikke fungerer etter hensikten for denne 

gruppen deltakere. 

 

For det første vil jeg argumentere for at norsk integrasjonspolitikk i stor grad satser på 

integrering på det sosioøkonomiske feltet, i form av forberedelse til sysselsetting. Dette 

medfører mindre fokus på det kulturelle feltet, og gjør at introduksjonsordningen ikke riktig 

strekker til og dekker de ulike feltene i integrasjonsprosessen i sin helhet.  

 

For det andre vil jeg argumentere for at målsettingen og indikatorene for måloppnåelse i noen 

tilfeller er urealistiske, snevre eller overser andre viktige suksessfaktorer, som i mange 

tilfeller har stor betydning for enkeltindividene. Når vi snakker om måloppnåelse er det i stor 

grad arbeidsmarkedsdeltakelse som vektlegges, og i mindre grad integrering i det kulturelle 

feltet. Dette medfører at en del deltakere får svak tilknytning til lokalsamfunnet, noe som kan 

påvirke deres følelse av tilhørighet og grad av medborgerskap i det norske samfunn. Jeg vil 
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også drøfte hvorvidt sysselsetting er et realistisk mål i seg selv for enkelte av disse deltakerne. 

Mulig vil andre resultater også være like viktige seiere i integrasjonsprosessen, som større 

grad av selvstendighet og mestringsfølelse, evne til å kommunisere i hverdagslige aktiviteter 

eller å kunne ta del i lokalsamfunnet. Et annet aspekt ved dette er at det virker å være en 

skjevhet i deltakernes og de ansattes ambisjoner, om hva kvinnene skal få ut av programmet 

og hvordan en bør måle suksess. Dette vil igjen kunne påvirke utfallet av deltakelsen for 

deltakerne.  

 

For det tredje vil jeg argumentere for at en årsak til lav måloppnåelse for kvinner med lite 

eller ingen utdanning og arbeidserfaring, kan være at de slippes for tidlig fra programmet og 

dermed ikke får tilstrekkelig utbytte av integreringstiltakene som utgår fra de 

integrasjonspolitiske målsettingene. I tillegg til at varigheten på programmet for en del av 

deltakerne er for kort, ville det være fordelaktig å følge opp deltakerne i større grad med 

arbeidsretting- og språkopplæringstiltak etter avsluttet program. 

 

5.1 Integreringstiltak med hovedvekt på det sosioøkonomiske feltet 

Det fremkommer tydelig gjennom denne casestudien at introduksjonsprogrammet i hovedsak 

handler om integrering på det sosioøkonomiske feltet. Selv om også juridisk-politiske og 

kulturelle tiltak spiller en betydelig rolle i introduksjonsprogrammets utforming, virker det å 

være kvalifisering og forberedelse til arbeidsliv som utgjør hoveddelen av deltakernes 

hverdag i Østensjøs introduksjonsprogram. Dette sammenfaller med regjeringens 

integreringsstrategi for 2019–2020, som i stor grad vektlegger tiltak for å få innvandrere ut i 

arbeid. Selv om målsettingen med integreringsstrategien er å få flere ut i arbeid, utdanning og 

samfunnsliv, påpekes det at hovedutfordringen i norsk integreringsarbeid er lav sysselsetting. 

«En sentral forklaring på dette, er at mange, særlig flyktninger, mangler den kompetansen 

som det norske arbeidslivet etterspør»(Kunnskapsdepartementet, 2018). 

Introduksjonsordningen ble i hovedsak etablert på bakgrunn av et politisk mål om å unngå 

innvandrere som ble sittende som stønadsmottakere, fremfor å bli sysselsatte, aktive 

samfunnsborgere (Djuve et al., 2001). Selv om de ansatte i introduksjonsprogrammet har en 

ambisjon om å følge opp deltakerne på de fleste områder av integreringen, viser det seg at 

kvalifisering til arbeid virker å være det mest sentrale virkemidlet i innlemmingsprosessen. 

Jeg vil nå gjennomgå noen av de mest sentrale virkemidlene for arbeidsretting som ligger i 

Østensjøs introduksjonsprogram.  
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5.1.1 Praksis som arbeidsforberedende tiltak 

Evalueringer av introduksjonsordningen har flere ganger vist at mange introprogrammer 

nesten bare driver med norskopplæring, og at enkelte deltakere verken får tilbud om 

arbeidspraksis eller andre yrkesrettede tiltak. Dette er problematisk for deltakernes progresjon 

og måloppnåelse, og ifølge Djuve et al. (2011) virker det å ramme kvinner med store 

omsorgsoppgaver og lav utdanning hardest. Dette oppfyller ikke nasjonale målsettinger om et 

standardisert minimumstilbud. «Lav måloppnåelse skyldes ikke nødvendigvis at ordningen 

ikke er god nok, men at den ikke gjennomføres»(Djuve et al., 2011). Det virker i mange 

kommuner å være en særlig utfordring å få på plass gode tilbud om praksis for deltakere med 

svake norskferdigheter og lite utdanning (Djuve et al., 2017).  

 

Gjennom casestudien har det blitt tydelig at Østensjø satser relativt tungt på yrkesrettede tiltak 

i form av språk- og arbeidspraksis. Dette gjelder også for deltakere i spor 1. Både 

språkpraksis på en arbeidsplass og annen praksis i arbeidslivet er vanlig å bruke som 

arbeidsrettede tiltak i introduksjonsprogrammet. Selv om fokusområdet er noe forskjellig i de 

ulike praksisformene, vil begge alternativer vanligvis være nyttige arenaer for både språk- og 

arbeidstrening. Flere av kvinnene jeg har intervjuet har deltatt i en eller annen form for 

praksis. Det er også en del som ikke har hatt praksis, på grunn av egen helse eller 

omsorgsoppgaver hjemme som gjør at det ikke lar seg gjennomføre. 

 

Det er flere årsaker til at praksis anses som et viktig integreringstiltak. Hovedtanken er at 

praksis gir en annen type kvalifisering enn vanlig undervisning. Man lærer sosiale ferdigheter 

som trengs i arbeidslivet, får erfaring med arbeid og med å være en del av et kollegium. Dette 

har enkelte av de kvinnelige flyktningene aldri gjort før. Petter (lærer) påpeker at praksis er 

spesielt nyttig for deltakere uten skoleerfaring fordi de ofte lærer mer konkret ved å gjøre ting. 

I praksis får de mulighet til å praktisere både arbeid og språk. Anne (programrådgiver) har 

også gode erfaringer med å sende kvinner med lite utdanning- og arbeidserfaring i praksis: 

 

Min erfaring er ofte at det er spor 1-deltakerne som funker best i praksis. Fordi de har så 

veldig lyst til å lære. Og de har så lyst til å være der.  

Anne, programrådgiver 

 

Deltakernes erfaringer med praksis er varierte. Enkelte av dem har vært svært motiverte for å 

komme ut i praksis, for å trene på å snakke norsk og få muligheter for videre arbeid. Andre 
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har ikke ønsket å ha praksis i det hele tatt. Enkelte av de kvinnelige deltakerne har hatt veldig 

gode opplevelser i praksisdeltakelsen, mens andre er mindre fornøyd og ser ikke helt nytten 

av praksis. En del av flyktningene opplever at de ikke får praktisert så mye norsk som er tenkt 

på en praksisplass. En av kvinnene forteller at hun føler hun heller burde vært på skolen, fordi 

det er der hun lærer norsk ordentlig. Andre opplever at praksis tar mye tid og konsentrasjon, 

og at skoledelen av introduksjonsprogrammet blir nedprioritert:  

 

Uansett syns jeg det er viktig at man er på skolen i tre år. Etter de årene kan de sende folk i 

praksis. Det er så dumt fordi man går i et år, så begynner man å forstå det man lærer, og så 

blir man tatt bort. Det er veldig dumt… det blir sånn to-tre dager praksis, to dager på skolen. 

Da tenker du mye mer på praksis enn skolen. Du blir mer konsentrert om praksis, det blir for 

mye.  

Nicole, tidligere deltaker 

 

I samtalene med både deltakerne og ansatte, finner jeg i likhet med Djuve et al. (2011) at de 

kvinnelige deltakerne i mange tilfeller har et ønske om å være mest mulig på skolen og lære 

norsk, før de kommer ut i andre arbeidsrettede tiltak som språk- og arbeidspraksis på en 

ordinær arbeidsplass. Det kan være mange årsaker til det. En del vegrer seg for å gå ut i 

praksis, både fordi de har lite erfaring med ordinært arbeid fra før, og fordi det oppleves 

utrygt fordi de ikke føler de mestrer språket tilstrekkelig. 

  

Djuve et al. (2011) finner dog at også ansatte i mange tilfeller deler deltakernes oppfatning, 

om at deltakerne trenger mer tid på skolebenken før de er klar for praksis og lignende tiltak. I 

Østensjø får jeg ikke inntrykk av at dette er tilfelle, og praksis er tvert imot noe som ser ut til 

å satses tungt på. Introduksjonsprogrammet i bydelen ser nemlig ut til å ha tatt grep, ved å 

tilby mer praktisk rettet norskopplæring i form av språk- eller arbeidspraksis parallelt med 

klasseromsundervisningen. Samtlige ansatte er opptatt av at praksis er en viktig del av intro, 

og har en ambisjon om at flest mulig skal delta i praksis i løpet av programmet. Petter (lærer) 

forklarer viktigheten av at denne gruppen introdeltakere får komme ut i praksis i løpet av 

perioden de er i intro, på tross av at mange av kvinnene først og fremst ønsker å konsentrere 

seg om skolen. Han mener det er helt sentralt som en del av integreringsarbeidet at 

flyktningene får lære seg de sosiale kodene som en må mestre i det daglige liv og i 

arbeidslivet. Mangel på slike ferdigheter er imidlertid sjelden noe som blir påpekt av 



 

 59 

arbeidsgiver på praksisplass dersom hun eller han ikke ønsker å tilby deltakerne jobb etter 

praksisperioden, selv om det kan være årsaken. 

 

Jeg opplever at ikke alle har kjempelyst til å gå ut i praksis. De har lyst til å gå på skole. Og så 

tenker jeg at den biten, at du skal gå på skole, tar så lang tid at du må ha to tanker i hodet på 

en gang. Sånn at du må komme deg ut i praksis! Du må ha en referanseperson, og egentlig er 

ikke en praksis nok heller hvis du som 35 år, aldri har vært i arbeidslivet før. Jeg tenker at selv 

om… noe som arbeidsgiver bruker da, er at ‘nei du trenger mere norsk’. Jeg kjenner mange 

som har fått jobb som snakker ganske dårlig norsk. Og jeg kjenner jo noen, altså en spesiell 

som jeg tenker på da, som har fast jobb i kassa på Rema, og jeg vet at han ikke kan lese. Men 

det handler så veldig mye mer om din sosiale kompetanse, altså din personlighet. Også er det 

kanskje vanskelig for en arbeidsgiver å si at ‘vet du hva, egentlig så er du litt for hissig’, eller 

‘du skjønner ikke de sosiale kodene’, og så er det lettere å si ‘du trenger mere norsk’. 

Petter, lærer 

 

I satsingen på praksis for deltakere på lavere nivå, er det nylig opprettet en egen klasse i 

bydelen med spesielt fokus på praksis for spor 1-deltakere. Deltakere med lite erfaring og 

utdanning fra før trenger ofte en del mer oppfølging i praksis enn deltakere i spor 2 og 3. 

Lærerne jeg intervjuer mener dette kunne vært jobbet enda mer konkret opp mot.  

 

Selv om bydelen satser tungt på yrkesrettede tiltak, gir likevel en del av informantene uttrykk 

for at praksis ikke alltid har fungert etter hensikten. Dette gjelder både deltakere og ansatte. 

En del deltakere mener de ikke lærer norsk når de er i praksis. Det er dessuten varierende hvor 

flinke arbeidsgiverne er til å veilede deltakerne i praksis. Petter (lærer) mener at mer konkrete 

kontrakter, hvor det kommer tydelig frem hva som skal være målet med praksisperioden, 

hadde hjulpet både arbeidsgiver og praksisdeltaker til et bedre samarbeid.  

 

Det er veldig varierende hvem som er flinke til å veilede på praksis og hvem som ikke er det. 

Ikke sant, det handler om personlig egnethet, men kanskje noen kan være egnet hvis de bare 

fikk litt rettledning. 

Petter, lærer 

 

Andreas, som også er lærer, forteller at det kan være noen arbeidsgivere som til en viss grad 

utnytter systemet for å ha en jevn strøm med arbeidskraft. I noen tilfeller er ikke 
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arbeidsgiverne særlig interessert i å ansette deltakerne i etterkant, noe som er demotiverende 

for deltakerne. Faraz deltok i praksis da hun var i intro, og har erfart dette: 

 

Det er sjelden noen får jobb der etter tre måneder. Man håper at kanskje man kan bli ansatt 

der, men det skjer ingenting. Det skulle vært et push fra NAV om å sette en del begrensninger 

og tiltak da, på arbeidsplassene. Det er noen steder du er veldig flink og du gjør det du skal, 

men når måneden er ferdig: ‘ja du har vært flink, men du må gå’. Og da blir man veldig 

frustrert. 

Faraz, tidligere deltaker 

 

Slike tendenser har visstnok avtatt de senere årene, og både Marit og Anne 

(programrådgivere) forteller at de nå har veldig gode samarbeid med flere arbeidsgivere. De 

bemerker likevel at det tidvis er vanskelig å finne praksisplasser til alle og at mulighetene er 

ganske begrenset med tanke på type praksisplasser. Dermed risikerer en del deltakere å havne 

i en praksisplass som ikke passer for dem. For eksempel har Østensjø hatt mange i praksis i 

barnehager. «Men det er ikke alle som skal ha praksis i barnehage», poengterer Andreas 

(lærer). Det virker som bydelen jobber kontinuerlig med å forbedre de ulike utfordringene de 

har med praksisforhold, både med hensyn på samarbeid med arbeidsgivere, innhold i praksis 

og mer avklarte avtaler mellom deltaker og arbeidsgiver.  

 

5.1.2 Grunnskole: videre kvalifisering eller oppbevaring? 

Et annet integreringstiltak under det sosioøkonomiske feltet, er grunnskole. Dette tilbudet 

kommer vel å merke eventuelt etter introduksjonsprogrammet er ferdig, og mange ønsker å gå 

over på grunnskole etter intro. En del av flyktningene forteller at de ønsker å jobbe på sikt, 

men at de vil lære seg språket før de gjør noe annet. Derfor vil de å fortsette på skole. Petter er 

lærer, og skeptisk til at så mange med lav kvalifisering skal føres over i grunnskolen. På 

grunn av lite erfaring med å gå på skole fra før, og at en del fortsatt etter intro har svært 

begrensede norskkunnskaper, blir mange sittende fast over flere år i grunnskolen uten noen 

form for fremdrift. Petter forteller at svært mange ønsker å gå videre til grunnskolen, og at de 

sier «jeg har aldri gått på skole før, dette er min sjanse». På sin side mener han at en del av 

disse deltakerne har bedre av å komme seg ut i arbeid og føle seg nyttige i samfunnet: 

 

Og det kan man kanskje si, at de som det da ser ut som det går bra med, fordi de fortsetter i 

videre utdanning… hva er det å ha videre utdanning, og gå og komme inn på grunnskolen 
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nivå 3 eller 4. Det blir å gå og gå… det på en måte dekker over at dette her… det er ikke bra 

for et voksent menneske å sitte i en sånn situasjon som du ikke mestrer. Så kanskje man kan si 

at de som ser ut… altså tall kan lyve litt noen ganger da. 

Petter, lærer  

 

NOU 2017: 2 (2017) påpeker at norsk grunnskoleopplæring er dårlig tilpasset voksne 

innvandrere, både med tanke på deres særskilte behov for norskopplæring underveis og behov 

for rask progresjon. Nicole går på grunnskole i dag, men har ikke gått på skole før hun kom til 

Norge. Hun forteller at hun ikke alltid forstår hva som foregår i undervisningen på 

grunnskolen: 

 

Det er vanskelig. Og du har aldri gått på skolen, så ender du opp med å krysse hendene sånn, 

og bare ser [krysser hendene og ser spørrende ut i lufta].  

 Nicole, tidligere deltaker 

 

Her ser det ut til å være en utfordrende avveining. En sentral del av intro omhandler 

deltakernes mulighet til medvirkning over sitt introløp og liv videre. Det vil være vanskelig 

for programrådgiverne å ta hensyn til dette og samtidig vurdere at deltakere ikke vil ha 

tilstrekkelig utbytte av grunnskoleopplæring – og dermed ikke ville sende dem dit.  

 

5.1.3 Økonomisk forutsigbarhet  

Som en del av det sosioøkonomiske integreringsfeltet, mottar flyktningene en 

introduksjonsstønad når de er i intro. Økonomisk sikkerhet viser seg å være en viktig del av 

deltakernes opplevelse av introduksjonsprogrammet. Dette sammenfaller med tidligere 

forskning basert på brukerundersøkelser om introduksjonsprogrammet (Djuve et al., 2001, 

Rambøll, 2009). Gjennom introduksjonsstønaden legger introduksjonsordningen til rette for 

økonomisk forutsigbarhet, slik at flyktningene kan konsentrere seg om deltakelsen i 

programmet. Claudia (tidligere deltaker) forteller at det som er fint med intro er at man får de 

ressursene en trenger til å ta vare på familien, samtidig som man kan gå på skole og lære 

språket uten andre bekymringer.  

 

Som jeg vil komme tilbake til, forteller mange av deltakerne at de synes tiden etter intro har 

vært vanskelig. I mange tilfeller handler dette om økonomisk usikkerhet. De ansatte opplever 

at enkelte deltakere ønsker å fortsette i intro fordi det er en inntektssikring. Dersom de går 
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over på sosialhjelp eller får seg en deltidsjobb er det sannsynlig at de vil miste en del inntekt 

sammenlignet med hva de får fra introduksjonsstønaden.  

 

5.1.4 Skjevfordelt integreringsinnsats 

Det er tydelig at arbeids- og språktrening er viktige komponenter i intro for at deltakerne skal 

oppnå målsettingen for programmet, og kanskje spesielt for den gruppen deltakere som 

fokuseres på her. De ansatte er i høy grad opptatt av den sosioøkonomiske biten av 

integreringsarbeidet. Selv om de virker å ha som ambisjon å være til stede både i juridisk-

politisk, kulturell og sosioøkonomiske felt, er det sistnevnte som virker å stå i hovedfokus, 

noe som også reflekterer introduksjonsprogrammets formål og regjeringens overordnede 

integreringsstrategi.  

 

Introduksjonsloven fastslår at dersom det vil styrke deltakernes mulighet for overgang til 

ordinært arbeid eller videre kvalifisering, eller styrke muligheten for å nå målsettingene i 

individuell plan, kan deltakeren få innvilget forlenget program i inntil et år 

(Introduksjonsloven, 2003, § 5). Med mindre samfunnsdeltakelse i bredere form er spesifisert 

i individuell plan, er det bare vurdering om deltakeren kvalifiserer til arbeid eller utdanning 

som avgjør hvorvidt det er behov for lengre tid i programmet. En kan altså med rimelighet 

påstå at introduksjonsprogrammet i hovedsak representerer integrasjonspolitikk på det 

sosioøkonomiske feltet. Dette kan vi også se i programmets innhold og organisering, hvor 

store deler av programmet omhandler arbeidsrettet undervisning og aktiviteter som 

språkopplæring, praksis, kurs og undervisning om det norske arbeidsmarkedet og arbeidsliv. 

Dette viser en tydelig retning for introduksjonsprogrammets funksjon i norsk 

integreringspolitikk, som er å sikre yrkesdeltakelse og økonomisk selvstendige 

samfunnsborgere. 

 

Introduksjonsprogrammets formål sikter også på at deltakerne skal få innsikt i norsk språk, 

kultur og samfunnsliv. Dermed kan man påstå at ordningen representerer en 

integreringspolitikk som også retter seg mot det kulturelle feltet. Gjennom rettigheter og 

plikter i programmet setter ordningen videre noen rammer for det juridisk-politiske feltet.  

Likevel ser vi tydelig gjennom Introduksjonsloven, regjeringens integreringsstrategi og 

intervjuene at ordningens overordnede formål er å kvalifisere deltakerne til sysselsetting etter 

endt program, eller eventuelt utdanning for videre kvalifisering.  
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Om vi anvender Entzingers forståelse av integreringstiltak, kan det se ut til at 

introduksjonsordningen ikke riktig rekker over alle hovedfeltene for integrasjon i like stor 

grad, og dermed kan integreringstiltakene virke mangelfulle og ineffektive. Norsk 

integrasjonspolitikk kan sies å legge hovedsatsingen på det sosioøkonomiske feltet, og selv 

om tiltak på det juridisk-politiske og det kulturelle feltet også satses på, vil 

integreringstiltakene dermed være noe skjevfordelte fra starten av. Når arbeidsmengden for 

den enkelte ansatt som jobber med flyktningene blir for stor vil tiltaksviften smalne 

ytterligere. Det vil rett og slett ikke være kapasitet til å følge opp den enkelte deltaker 

tilstrekkelig. Dette kan muligens være med å forklare noen av utfordringene som 

introduksjonsprogrammet har med å oppnå ønskede resultater for den aktuelle gruppen 

deltakere.  

 

5.2 Integrering i det kulturelle feltet 

I dette delkapitlet vil jeg gjennomgå noen av de mest sentrale integreringstiltakene på det 

kulturelle feltet i Østensjøs introduksjonsprogram, og hvordan disse fungerer i informantenes 

øyne. Det kulturelle feltet omfattes av introduksjonsordningen først og fremst i form av 

undervisning i samfunnsfag og norskopplæring. Deltakerne skal ha 50 timer undervisning i 

samfunnskunnskap. Dette er et av vilkårene for å kunne få innvilget permanent 

oppholdstillatelse og statsborgerskap (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2016-2018). 

Her lærer deltakerne om å være ny innvandrer i Norge, om norsk historie, geografi og 

levesett, barn og familie, helse, utdanning og kompetanse, arbeidsliv og demokrati og 

velferdssamfunn (Kompetanse Norge, u.å.). I tillegg til dette forteller lærerne at de forsøker å 

bake inn samfunnskunnskap i all undervisning. Lærebøkene legger også opp til dette, ifølge 

Petter. Han forteller at i hans timer diskuterer de samfunnsaktuelle temaer og 

problemstillinger så ofte det lar seg gjøre:  

 

Det er ikke lett da. Om du kommer og hele livet ditt har liksom… altså verdier sitter veldig 

dypt i meg og. Og det å… forandre tankesett da, det må ta tid. Men jeg drypper jo inn 

homofili, og jeg drypper inn du bestemmer selv hvem du skal gifte deg med, og barna dine 

bestemmer selv… i små porsjoner, daglig. For eksempel har vi ukas utfordring: ha på deg nok 

klær, så du kan ta av deg uteklærne inne. Alle syriske damer sitter jo med lange kåper kneppet 

igjen, ikke sant. Og hva det forteller. Til en nordmann forteller jo det at ‘jeg er på vei ut av 

døra’, ikke sant.  

Petter, lærer 
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Et annet viktig aspekt ved det kulturelle feltet i denne sammenheng, er frivillig sektor, hvor 

introduksjonsordningen i Østensjø samarbeider med flere ulike aktører. Både lærerne og 

programrådgiverne forsøker å sette flyktningene i kontakt med ulike tilbud som språkkafeer, 

fritidsaktiviteter, flyktningguide eller andre tiltak. Her får flyktningene anledning til å trene på 

språk, få innsikt i norsk kultur og levesett, og å komme i kontakt med nordmenn og andre 

innbyggere i lokalmiljøet. Dette er viktig for å oppmuntre til samfunnsdeltakelse, ikke bare i 

arbeidsmarkedet, men også på andre arenaer. 

 

Videre vil kapitlet inneholde en diskusjon av hva de ulike aktørene vil at deltakerne skal få ut 

av programmet. Det virker nemlig å være en skjevhet her, noe jeg antar kan påvirke de 

involvertes opplevelse av programmet og selve resultatet for den enkelte flyktning. Til slutt 

inngår en diskusjon om hva som er realistiske målsettinger for denne gruppen deltakere, og 

jeg tar til orde for en bredere forståelse for måloppnåelse med mer fokus på integrering i det 

kulturelle feltet, i tråd med en bredere forståelse av citizenship i Marshalls forstand.  

 

5.2.1 Selvstendighet, motivasjon og fremtidsønsker 

Mange av de kvinnelige introdeltakerne kommer fra samfunn hvor tradisjonen rundt 

kjønnsroller og deltakelse i samfunnet er voldsomt annerledes enn i Norge. Mange er vant til 

å klare seg med inntekt fra én person i husstanden, og det er i de fleste tilfeller mannen som 

tar denne rollen. Når kvinnene kommer til Norge, forventes det at de skal kunne bidra i 

arbeidsmarkedet på lik linje med menn. Dette kan være en dramatisk overgang, men også en 

frigjørende opplevelse.  

 

En del av de ansatte gir uttrykk for at de opplever at noen av kvinnene lener seg mye på 

mannen sin, og tar med seg denne holdningen inn i intro. Petter (lærer) er opptatt av å jobbe 

med kvinnene for at de skal kunne stå på egne ben. 

 

Jeg syns at noen ganger… så lener de damene seg veldig bakover. At ‘mannen min skal 

forsørge meg’, og at de på en måte ikke er, hva skal jeg si… i den definisjonen vi vil ha det 

selvstendig da. Og det snakker vi også mye om! Hvem betaler regninger hjemme, kan du 

betale regning, har du bank-ID på mobil? Og å bestille legetime… Du vil ikke snakke med 

mannen din hele tida, om at du vil bestille en legetime, ikke sant?  

Petter, lærer 
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Anne (programrådgiver) mener det er en tendens til at mannen tar styringen for eksempel i 

møter hos NAV, og at det ofte er han som møter opp på vegne av familien. Men dersom man 

legger til rette for det har kvinnene ofte mange tanker og meninger om hvordan de vil ha det. 

Derfor mener Anne at det er viktig å behandle deltakerne som individuelle personer, og ikke 

alltid møte parene sammen:   

 

Du trenger ikke å kalle de inn sammen. For da blir det sånn at en prater og en bare sitter her. 

Jeg har sett kvinner som bare har sittet ved siden av mannen sin uten å si noe. Og så har du 

de alene, og så ramser de opp ting de vil gjøre og gir meg ordre på det og det og det (ler), så 

det er noe helt annet da. 

Anne, programrådgiver 

 

Selv om vi ikke eksplisitt diskuterer ansvarsfordeling og kjønnsroller i intervjuene, får jeg 

likevel inntrykk av at kvinnene er veldig opptatt av å kunne stå opp for seg selv og være 

selvstendige. Å komme til Norge har for mange av kvinnene vært en befrielse, og det betyr 

mye for dem å kunne bo i et land som vektlegger frihet og likestilling, og som gir mulighet 

for å kunne tjene egne penger og stå på egne bein. Faven har deltatt i 

introduksjonsprogrammet, og forteller at å få mulighet til å arbeide har betydd mye for henne: 

 

Det var veldig spennende at jeg for første gang i livet mitt fikk gå på jobb. Fordi jeg har aldri 

hatt jobb i hjemlandet mitt. Det var overraskende og veldig spennende. Da jeg kom hit følte 

jeg meg fri. 

Faven, tidligere deltaker 

 

En annen av kvinnene forteller at hun setter pris på å kunne gå alene til legen, og ikke måtte 

ha følge av en mann. Flere av informantene forteller at å komme til Norge har åpnet dørene 

for å kunne utvikle seg selv og realisere sine drømmer. Samtidig ønsker mange å bidra i 

samfunnet og ikke være avhengige av sosiale tjenester. De er generelt opptatt av å kunne bli 

selvstendige, likestilte og uavhengige kvinner. Maryam ønsker å jobbe og bidra i samfunnet: 

 

Jeg tenker… hvor lenge skal man være avhengig av NAV, sosialkontor og så videre. Jeg vil 

gjerne være i stand til å forsørge meg selv og være selvstendig. 

Maryam, tidligere deltaker 
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Faraz forteller at hun motiveres av tanken på å kunne ta vare på seg selv, uten hjelp fra 

myndighetene: 

 

Nå er jeg veldig avhengig av NAV. Det er økonomi, og det er alle de tingene de gjør for meg. Men 

jeg føler det er en… liten starthjelp. Jeg må kunne stå på egne bein og gjøre egne ting. Jeg føler, 

når jeg skal bli kvitt med NAV og greie meg selv, det er motivasjonen jeg har. 

Faraz, tidligere deltaker 

 

Det viser seg at de fleste kvinnene er motiverte til å få seg jobb. De drømmer om å utvikle seg 

selv, realisere sine fremtidsønsker og ser frem til de er i stand til å klare seg selv, uten hjelp 

fra andre. Likevel forteller en av de ansatte at han har inntrykk av at et fåtall i denne gruppen 

deltakere tenker jobb som mål for introduksjonsprogrammet. Det er ikke alle de ansatte som 

deler denne oppfatningen, og deltakerne selv forteller at de ønsker å jobbe. Her er altså 

funnene noe sprikende.    

 

5.2.2 Språk som nøkkel til samfunnsdeltakelse 

Mange av kvinnene jeg intervjuer forteller at det viktigste å få med seg fra 

introduksjonsprogrammet for dem var språkkunnskaper. Det er viktig for dem å kunne gjøre 

dagligdagse ting, som å gå til legen eller butikken, uten å trenge tolk for å forstå hva folk sier. 

De ønsker å kunne være selvstendige og klare seg i hverdagen, uten hjelp fra andre. Mange av 

kvinnene forteller at å begynne å snakke norsk opplevdes ubehagelig og utrygt. Jeg har 

inntrykk av at mange fortsatt opplever det slik, og derfor i liten grad praktiserer norsk i 

hverdagen.   

 

Noen av kvinnene forteller om at barna deres er flinkere enn dem selv til å snakke norsk, og at 

de derfor lærer en del språk fra barna sine. Flere forteller likevel at familien ikke snakker 

norsk sammen hjemme, med mindre barna har med venner hjem. Mange forteller at de ikke 

praktiserer språket i det hele tatt. Samtidig har flere av dem et ønske om å ta vare på sitt 

gamle språk, både for seg selv og for barna sine. Derfor snakker de gjerne morsmålet hjemme, 

og noen sender også barna på skole for å lære morsmålet. 

 

Enkelte av de ansatte mener at det ikke alltid finnes en interesse eller vilje blant flyktningene 

for å bruke det norske språk, eller for å følge med på hva som skjer i samfunnet. Mange av 

deltakerne snakker norsk kun på skolen, og lar bøkene ligge igjen når de går hjem om dagene. 
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De sier de «ikke har tid til dette hjemme», forteller Andreas (lærer). Han mener et flertall av 

kvinnene på spor 1 i stor grad isolerer seg fra samfunnet: 

 

Og altså de elevene er i et flertall, de som ikke… ja som ikke ser på nyheter, som liksom ikke 

følger med. De er på en måte helt utenfor vårt samfunn. De aner ikke hva som foregår. 

Andreas, lærer 

 

Enkelte er ikke så interessert i å integrere seg, ifølge Anne (programrådgiver), rett og slett 

fordi de har et så stort nettverk fra før med samme etnisitet som dem selv. En del av kvinnene 

som har deltatt intro forteller derimot at de snakker norsk både med nordmenn og folk fra 

andre steder. Mange opplever en mestringsfølelse rundt å beherske språket mer og mer.  

 

Når vi begynte å lære oss norsk på skolen så begynte jeg å le og tenkte herregud, kommer jeg 

til å forstå det språket der? Og nå kan jeg si ‘hvor kommer du fra’, ‘hva heter du’, ‘hvor skal 

du’… ja det kan jeg svare, jeg forstår alt. 

Senait, tidligere deltaker 

 

Senait bruker mye tid på norske TV-programmer. Slik har hun lært masse. Faven er også 

tidligere deltaker, og forteller at hun snakker norsk på jobb. Det må hun fordi hun jobber 

sammen med nordmenn. Samira fikk ikke fullført introduksjonsprogrammet, og er ikke i 

arbeid i dag på grunn av helsa. Likevel forteller hun at hun både øver på norsken sammen 

med barna sine, i tillegg til at hun bruker en app på telefonen for å øve: 

 

Jeg leser på den hver dag. Jeg får på en måte lekser eller oppgaver hver dag. Hvis ikke jeg 

åpner dagens lekse, så får ikke jeg neste dags lekse.  

Samira, tidligere deltaker 

 

Det viser seg altså å være stor variasjon i hvor mye de tidligere deltakerne praktiserer norsk. 

Likevel får jeg inntrykk av at samtlige synes språk er viktig, og at de ønsker å lære mer. Da 

kvinnene fikk undervisning i introduksjonsprogrammet, måtte de praktisere norsk hele tiden. 

På Voksenopplæringa snakker deltakerne mange ulike språk, og dermed må de snakke norsk 

for å forstå hverandre. Etter programmet er ferdig faller dette bort, med mindre de oppsøker 

andre arenaer for å trene på språket. Senait er tidligere introdeltaker, og går i dag på 

grunnskolen. Hun forteller at hun kun snakker norsk på skolen. «Om jeg hadde gått andre 

steder hvor jeg kunne øve, da hadde jeg lært fort. Men jeg går ingen sted», sier hun. Det 
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virker som mange av kvinnene generelt har liten kontakt med lokalsamfunnet, både underveis 

og etter at introduksjonsprogrammet er avsluttet.  

 

5.2.3 Kontakt med lokalsamfunnet 

Et av målene ved introduksjonsprogrammet er at deltakerne skal få kjennskap til norsk kultur 

og samfunnsliv. Jeg ville derfor se nærmere på deltakernes tilhørighet til samfunnet og 

lokalmiljøet i Østensjø. 

 

Samtlige av de tidligere deltakerne trives svært godt med å bo i Østensjø. De setter pris på 

hvor fredelig det er og at det er en trygg og rolig bydel. «Folk respekterer hverandre og det er 

likestilling», sier en av dem. Bydelen har også tilgang på alt man trenger. Det er ikke noe 

kvinnene savner i form av butikker, fritidstilbud eller andre fasiliteter.  

 

Når det gjelder kontakt med andre i bydelen, forteller noen av flyktningene at de opplever 

nordmenn som vanskelig å komme inn på. De fleste synes nordmenn er veldig vennlige og 

hjelpsomme, men at de kan være vanskelig å bli ordentlig kjent med. Maryam har for 

eksempel forsøkt å be naboene over på middag, men sier det ikke virker som de vil ha den 

typen kontakt. Nicole synes også at nordmenn er reserverte folk:  

 

Det hadde vært veldig fint om man fikk kontakt. Men det er veldig vanskelig å komme i kontakt 

med nordmenn. Jeg har bodd her i 8 år, og jeg kan ikke gå til neste dør og hilse på naboen. 

Nicole, tidligere deltaker 

 

Noen av flyktningene mener nordmenn ikke nødvendigvis er reserverte, men at det varierer 

fra person til person, og at det også avhenger av en selv. Samira mener nordmenn er som 

hvem som helst andre: «De er egentlig litt som oss, noen er lettere å komme i kontakt med enn 

andre». Faraz synes nordmenn er stille, men har selv forsøkt å ta ansvar for å bli kjent med 

folk. Hun har ikke forventet at andre skal ta kontakt med henne, men heller forventet av seg 

selv å gå ut og møte nye mennesker:  

 

Du vet, siden jeg uansett har havnet her, jeg må takle å finne min plass i det samfunnet her. 

Jeg har stor lyst å lære mer, å komme inn mer. 

 Faraz, tidligere deltaker 
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Flere av kvinnene har lite kontakt med andre mennesker generelt. Når de var i 

introduksjonsprogram hadde de mer kontakt med folk. De fleste har noen venner og bekjente 

som de av og til omgås, mens enkelte ikke har noen spesielle de bruker å omgås på fritiden. 

Flere forteller at de har en del venner og bekjente, men at de bor andre steder, og derfor har de 

begrenset kontakt. De fleste kvinnene som har barn, forteller at barna har mange venner, og 

slik blir også de selv kjent med nye mennesker. Enkelte av kvinnene sier de ikke har tid til å 

bli kjent med folk.  

 

Anne (programrådgiver) forteller at hun tror mange av deltakerne i introduksjonsprogram har 

problemer med å komme i kontakt med lokalbefolkningen. Dette handler ikke bare om 

Østensjøs innbyggere eller flyktningene, men også om hvor deltakerne blir bosatt. I mange 

tilfeller blir flyktningene plassert i kommunale boliger. Der bor det gjerne mange andre 

flyktninger, men også folk med rusproblemer og lignende. De som leier privat har enklere for 

å komme i kontakt med naboer og utleiere. Daria er en av flyktningene som bor i kommunale 

boliger, og bekrefter Annes antakelser: 

 

De fleste naboene mine er fra Filipinene, fra Russland. Og de snakker ikke så godt norsk. De 

fleste snakker engelsk. Jeg kan ikke engelsk, så det er vanskelig. 

Daria, tidligere deltaker 

 

Anne mener det burde vært initiert flere arrangementer for å kunne bli bedre kjent med 

lokalbefolkningen, fordi flyktningene i liten grad har kontakt med nordmenn. Av og til blir 

det arrangert tilstelninger for flyktninger, for eksempel julefeiringer eller sommerfest. Det er 

sjelden at nordmenn er tilstede på disse arrangementene, med mindre de jobber som frivillige 

eller er ansatt. Dette kan skyldes at folk generelt ikke blir informert om disse arrangementene, 

eller at folk ikke har interesse av å delta. Det har jeg ingen belegg for å kunne si noe sikkert 

om. De fleste informantene har i alle fall et ønske om å komme i kontakt med mennesker i 

lokalmiljøet. Nicole (tidligere deltaker) mener det hadde vært lærerikt om man kunne samles 

mer og lære av hverandre. Hun kunne for eksempel tenke seg å samles for å lage norsk mat 

sammen. Anne (programrådgiver) skulle ønske bydelen kunne være enda mer behjelpelige 

med å sette hele familien i kontakt med lokalmiljø og fritidstilbud:  

 

…familier følger vi opp, men jeg skulle ønske at vi kunne gitt de enda mer hjelp til fritid. Altså, 

vi gir de muligheter for å være med på gratis arrangementer og sånne ting. Men at vi kunne 
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på en måte fulgt opp familier enda bedre, fått de litt mer ut, dekket mer av fotball, idrett, 

sånne ting for barna. Mens nå blir det litt mer at foreldrene må spørre hvis de får høre om 

noe, så tar de kontakt med oss. Men vi kanskje kunne vært litt mer sånn… jeg syns det er viktig 

at barna kommer ut i aktiviteter og sånne ting. Særlig hvis de har foreldre som kanskje ikke er 

så aktive. 

Anne, programrådgiver 

 

5.2.4 Frivillighet og fritidstilbud 

Østensjø bydel samarbeider med flere frivillige aktører som har ulike tilbud for å gi 

flyktningene mer innsikt i norsk språk og kultur, og knytte kontakt med lokalsamfunnet. Det 

finnes språkkafeer og frivillighetssentraler med mange ulike aktiviteter i bydelen. Enkelte av 

flyktningene har også flyktningguide. Alle får tilbud, men Andreas (lærer) synes det er 

vanskelig å få flyktningene til å delta på de frivillige ordningene som finnes:  

 

Hvis jeg skal si det sånn så synes jeg at det norske samfunnet stiller opp med ganske mange 

muligheter, som ganske mange ikke benytter seg av. 

Andreas, lærer 

 

Andreas tror det oppleves som utrygt og skummelt å delta på slike aktiviteter. Tilbudene 

innebærer ofte norsktrening i en eller annen form, noe spesielt deltakere i spor 1 kan synes å 

være vanskelig. Lærerne Andreas og Petter sier at det er mange i lokalsamfunnet som ønsker 

å hjelpe til, men at disse tilbudene ofte blir en ubrukt ressurs. Noen av kvinnene har deltatt 

eller deltar på ulike frivillige tilbud. En del forteller at de går på språkkafe og lignende 

arrangementer. Ellers er det enkelte som går på kvinnesamlinger og treninger som arrangeres 

av bydelen. Når jeg snakker med flyktningene, får jeg likevel inntrykk av at mange av dem 

ikke har særlig oversikt over hvilke tilbud som finnes for dem. Flere ønsker for eksempel å 

dra på språkkafe, men sier de er ikke sikre på om de kan delta. Noen lurer på om det er noe 

man må søke om. Selv om jeg får inntrykk av at tilbudene som finnes ofte nevnes både på 

skolen og hos NAV, og at de ulike aktørene er relativt synlige, virker det ikke som om 

budskapet har nådd helt frem til alle.  

 

5.2.5 Ambisjon og måloppnåelse 

En ting jeg gjennom intervjuene har vært interessert i å finne ut av, er om det finnes en 

uenighet rundt hva de ansatte og flyktningene selv mener de skal få ut av 
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introduksjonsprogrammet. Dette kan i så fall påvirke resultatene hos den enkelte deltaker, 

men det kan også føre til at de ulike aktørene vurderer deltakelsen og måloppnåelsen til 

deltakerne ulikt. Dersom deltakerne ikke har en følelse av eierskap til individuell plan, og har 

en motivasjon og målsetting med introduksjonsprogrammet, kan dette medføre at resultatene 

ikke blir som ønsket fra myndighetenes side. Det kan også bety at selv om programrådgiverne 

eller politikere ikke opplever deltakernes fremgang og resultater som tilfredsstillende etter de 

uttalte målene ved introduksjonsprogrammet, kan det være at flyktningene selv vurderer egen 

innsats og oppnåelse helt annerledes.  

 

Til en viss grad oppfatter jeg en skjevhet mellom deltakernes og de ansattes ambisjoner. En 

indikator på dette er at ikke alle deltakerne har opplevd å være spesielt involvert i planlegging 

og utforming av individuell plan, noe også de ansatte til en viss grad er enige i. Sett i 

sammenheng med empowerment, kan vi dermed påstå at bydelen ikke helt når opp til 

ambisjonen for kvinner i spor 1. Det kan se ut til at det er et forbedringspotensial med hensyn 

på å myndiggjøre og la de kvinnelige deltakerne selv ta styring. Det skal sies at de ansatte selv 

ikke opplever noen stor uenighet mellom dem selv og deltakerne i utforming av individuell 

plan. De anerkjenner likevel at de noen ganger må være realistiske og justere deltakernes 

ønsker, slik at målsettingene skal være gjennomførbare. Programrådgiverne forteller også at 

de forsøker å la deltakerne styre selv, og veileder deltakerne med utgangspunkt i deltakernes 

ønsker. Til tross for at de ansatte opplever at de jevnt over er enige med sine deltakere, virker 

det for meg som det er en ubalanse i deltakerne og de ansattes medvirkning i individuell plan. 

Det kan tenkes at kommunikasjonen mellom deltaker og ansatt ikke alltid er så enkel, og at 

det kan være vanskelig å få klarhet i hva begge parter mener er gode løsninger. Muligens 

kommer dette fra misforståelser på grunn av språk, eller kan det tenkes at deltakerne ikke vil 

konfrontere rådgiverne sine, og si hva de egentlig ønsker. Jeg vil heller ikke 

underkommunisere at det ligger en plikt-faktor i introduksjonsprogrammet og dets 

organisering. Rådgiverne må ta utgangspunkt i de overordnede målene og rammene rundt 

introduksjonsprogrammet, som nødvendigvis legger noen føringer for hvilken veiledning de 

kan gi, og hvilke virkemidler og målsettinger som kan legges inn i individuell plan. Dermed 

står nødvendigvis ikke de kvinnelige flyktningene fri til å ta fullstendig styring over det hele. 

Når det gjelder hvem som virker å ha høyest ambisjoner, får jeg inntrykk av at dette er 

varierende. I noen tilfeller virker deltakerne å være noe overambisiøse sammenlignet med hva 

programrådgiverne mener er realistisk, mens i andre tilfeller har deltakerne svært lave 

ambisjoner for egen deltakelse sammenlignet med rådgiverne. Utfra mitt utvalg av 
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respondenter, finner jeg ikke noen utpregede mønster for hvilke deltakere som har mer 

ambisjoner enn andre.  

 

En annen indikator på at jeg aner en skjevhet i de ansatte og deltakernes ambisjoner, er 

hvordan de ulike aktørene snakker om introduksjonsprogrammets formål. Som jeg diskuterte i 

delkapittel 5.1 er det overordnede målet med introduksjonsprogrammet i stor grad å 

dyktiggjøre deltakerne til å bli økonomisk selvstendige og å kunne bidra i samfunnet i form 

av arbeid eller utdanning som leder til arbeid. Dette får jeg også inntrykk av at de ansatte er 

opptatt av og synes er viktig. Flere av dem forteller at det er en av de viktigste tingene de 

jobber med i programmet, og bydelens satsing på praksis som yrkesforberedende tiltak vitner 

også om dette. Andreas (lærer) forteller for eksempel at mange bruker mesteparten av tiden i 

intro til å lære å lese og skrive norsk, men påpeker at hensikten med intro er å komme i 

arbeid. Jeg får vel å merke inntrykk av at de ansatte er opptatt av å hjelpe deltakerne på alle 

områder de har utfordringer, om det er norsktrening, jobbsøking, botrening, helsehjelp eller 

praksis. Det er imidlertid ikke alltid det er kapasitet til en så helhetlig oppfølging, noe vi har 

sett i kapittel 4 om programrådgivernes ansvar og individuell oppfølging.  

 

Mitt inntrykk etter å ha snakket med de kvinnelige flyktningene, er derimot at deres 

oppfatning av introduksjonsprogrammets hovedformål er å lære seg å snakke norsk. De fleste 

håper også på å komme ut i arbeid en dag, men like viktig er det for dem å lære seg språket 

for å kunne fungere i hverdagen – for å kunne gå på butikken eller til legen, eller for å kunne 

kommunisere med folk i det daglige. Mange av de tidligere deltakerne har gitt uttrykk for at 

de vil bruke tiden i intro på språkopplæring i klasserommet, før de går ut i praksis. De 

ansattes erfaringer er imidlertid at konkret, praktisk opplæring er svært viktig og fungerer 

godt for denne gruppen. De ansatte mener i større grad at en kombinasjon mellom 

språkopplæring og yrkesrettede tiltak er viktig, selv om deltakerne ønsker å lære språket først. 

Det virker som deltakerne også har ambisjoner om arbeid, men at dette vil komme senere enn 

hva introduksjonsordningen legger opp til, fordi de føler de trenger mer tid til å lære seg 

språket og gå på skole før de kan jobbe. Introduksjonsordningen legger til rette for at dette er 

mulig ved å tilby en inntektssikring mens man deltar. Som tidligere nevnt forteller en av de 

ansatte at han opplever at svært få av denne gruppen deltakere tenker at jobb er et mål i seg 

selv. Dette inntrykket har ikke jeg fått gjennom intervjuer med flyktningene. Muligens fanger 

ikke utvalget av respondenter opp et representativt bilde av deltakernes meninger. Det er 

vanskelig å si.  
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5.2.6 Hvor høye bør ambisjonene være? 

Som tidligere forskning også har erfart (Djuve og Kavli, 2012, Djuve et al., 2011, Enes, 

2016), har mange av de kvinnelige deltakerne flere utfordringer som påvirker deres hverdag 

og progresjon i introløpet. Andreas (lærer) mener utfordringen med denne gruppen deltakere 

er veldig sammensatt. Flere av deltakerne har så begrenset med relevant kunnskap og 

erfaringer fra før, at veien mot sysselsetting er betydelig lengre enn hva 

introduksjonsordningen er i stand til å tilby på to år. Selv om læringskurven er bratt, er det 

begrenset hvor langt en rekker å komme i løpet av tiden i intro. Mange har utfordringer i 

familien som de trenger hjelp til å løse, trenger kanskje bo-trening eller har fysiske eller 

psykiske plager som preger deres hverdag. Alt dette kommer på toppen av skoledelen, som i 

seg selv kan være utfordrende for mange. 

 

Flere av mine informanter gikk rett over til sosialtjenester etter endt program, og mange er 

fortsatt avhengige av offentlige ytelser. Noen gjør dette fordi deres helse ikke tillater dem å ta 

utdanning eller arbeide, mens andre ikke er kvalifiserte til å komme ut i arbeid. De ansatte 

forteller at mange kvinner har opptil flere barn å ta seg av, og at en del enten har 

helseproblemer selv, eller syke barn. Enkelte har fysiske eller psykiske traumer fra uroligheter 

i hjemlandet og flukten til Europa. Disse forholdene bidrar ifølge lærerne i mange tilfeller til 

at kvinnene blir svært ukonsentrerte når de er på skolen, og ikke får med seg det de burde i 

timene. Programrådgiver Marit påpeker at det skal svært mye til for å få deltakerne ut i jobb, 

når omstendighetene i mange tilfeller er så utfordrende: 

 

For eksempel, her har man hatt 20% måloppnåelse av analfabeter. Så det er egentlig høyt 

resultat.. men, har man lykkes med å få de i jobb, så har man gjort en god jobb. For det er 

mye som skal til, ikke sant. 

Marit, programrådgiver 

 

Det er nærliggende å tenke på hva som egentlig er realistisk å forvente med et slikt 

utgangspunkt, sammenlignet med hva offentlige målsettinger legger opp til og forventer. Selv 

om vi vet at denne gruppen deltakere har et utgangspunkt som er så langt fra målsettingen, 

blir de satt inn introduksjonsprogrammet med relativt like integreringstiltak som flyktninger 

med mer kompetanse og relevant erfaring. Djuve et al. (2011) diskuterer muligheten for å 

etablere et alternativt opplegg for de deltakerne som vurderes å ha liten sjanse til å komme ut i 

arbeid etter intro, men påpeker at dette kan bli et tveegget sverd: 
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På den ene siden kan det styrke svake deltakeres selvtillit at det fokuseres på mål som de har 

en sjanse til å nå. På den andre siden kan en formidling av manglende tiltro til deres evne til å 

komme i arbeid ødelegge den sjansen de kanskje hadde (Djuve et al., 2011, s. 88).  

 

Det finnes flere eksempler på kvinner med utfordrende utgangspunkt, som har fått til å både 

etablere seg, få seg utdanning og arbeid, og som har funnet seg til rette i det norske 

samfunnet. Det vil derfor alltid være en fare for å feilkategorisere enkeltindivider med en slik 

alternativ tilnærming. Mange av kvinnene jeg har snakket med imponerer når de forteller om 

hva de har fått til og hva de har planer om i fremtiden. Claudia var for eksempel analfabet da 

hun kom til Norge. I dag jobber hun 50% og går på grunnskole i tillegg. Hun forteller at all 

hjelpen hun har fått siden hun kom til Norge har gjort at hun i dag er selvstendig.  

 

Selv om utfordringene blant flyktningene i mange tilfeller er relativt store, og kan virke både 

demotiverende og frustrerende, er kvinnene overraskende motiverte og håpefulle for 

fremtiden. Muligens bør derfor ambisjonene være såpass høye som de er i dag. Jeg vil likevel 

argumentere for at det med fordel bør vurderes å beregne måloppnåelse i 

introduksjonsprogrammet opp mot flere indikatorer, som samlet sier mer om den 

samfunnsmessige integrasjonen i en helhet. Da bør også citizenship-begrepet i en bredere 

forstand bli satt enda mer i fokus, med vektlegging også på faktorer som identitet og 

tilhørighet.  

 

Å kunne håndtere dagligdagse gjøremål – som å ta del i lokalmiljøet og gå til butikken eller 

lege uten tolk – bør muligens være like viktige suksessfaktorer som en fast jobb. Fokuset på 

måloppnåelse i dag lener seg i stor grad på sistnevnte, og forholder seg i liten grad til faktorer 

som å kunne fungere i det daglige, ta vare på familien sin, hjelpe barna med skolearbeid eller 

kommunisere med andre mennesker på butikken eller på legekontoret. Disse faktorene viser 

seg gjennom intervjuer med de kvinnelige flyktningene å være svært viktige for dem. For dem 

har selvstendighet i slike situasjoner betydd svært mye for deres motivasjon og selvfølelse, og 

er like viktige som å komme ut i arbeid eller utdanning.  

 

Kavli (2010) argumenterer for at et sluttresultat for intro som bare måles i overgang til arbeid 

eller utdanning ikke viser bredden av innsats som legges inn av både ansatte og deltakere i 

ordningen. Hun foreslår derfor å utvikle noen indikatorer for måloppnåelse i 
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introduksjonsprogrammet som favner bredere enn i dagens praksis. Dette skal kunne gi et 

bedre bilde av hvorfor resultatene er gode eller ikke, og ikke bare på hvor mange som blir 

sysselsatt. Dette er viktig for å kunne sette inn tiltak når og hvor behovet melder seg (Kavli, 

2010). 

 

Tyldum (2018) anbefaler å lage nasjonale systemer for jevnlige kvantitative 

brukerundersøkelser i alle landets kommuner som bosetter flyktninger. Slik vil en kunne få 

viktig informasjon om kvalitet på tilbudet i hele landet, som er av interesse både for den 

enkelte kommune og nasjonale myndigheter. I tillegg poengteres det at kvalitative 

undersøkelser er svært verdifulle dersom en ønsker en bedre forståelse av hvorfor ulike utfall 

oppstår, og for å finne gode løsninger. Her er det likevel viktig å merke seg at det ofte er store 

forskjeller mellom de ulike kommunene, og at overføringsverdien kan være noe begrenset. 

 

5.2.7 Mot en bredere form for måloppnåelse  

Ambisjonen med introduksjonsprogrammet i tillegg til arbeidsforberedelse, er å gi flyktninger 

innsikt i norsk språk, kultur og samfunnsliv. Det er tydelig at de ansatte i Østensjø har et 

ønske om å drive integrering også på det kulturelle feltet i Entzingers tilnærming. Det skjer 

blant annet ved at lærerne bruker mye tid i undervisningen til å diskutere samfunnsaktuelle 

temaer og kulturelle forskjeller med deltakerne. I tillegg forsøker programmet å sette 

deltakerne i kontakt med lokalsamfunnet gjennom frivillige ordninger og arrangementer. 

Likevel viser deg seg at mange av de kvinnelige deltakerne har lite kontakt med 

lokalsamfunnet, både underveis og etter endt program. Enkelte opplever innbyggerne i 

Østensjø som vanskelige å bli kjent med, andre har ikke så stor interesse av å bli kjent med 

nye mennesker. En del har ikke oversikt over hvilke tilbud som finnes for dem. Mye av 

årsaken tror jeg likevel ligger i at mange ikke føler de behersker språket i tilstrekkelig grad til 

at de er komfortable med å delta i sosiale sammenkomster eller andre tilbud som finnes i 

bydelen.  

 

Selv om ambisjonen i Østensjø er bred integrering er det sysselsetting som er øverste mål, og 

også det som blir mest prioritert i integreringsstrategiene som iverksettes. Dersom vi følger 

Entzinger, bør integreringspolitikken i større grad anerkjenne viktigheten av å fokusere på 

integrering i samtlige felt. Faktorer som ofte overses når en snakker om måloppnåelse er 

gjerne de viktigste faktorene for deltakerne selv: å kunne fungere i det daglige, følge opp 
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barna sine og kommunisere med omverdenen. Dersom integreringspolitikken i større grad 

fokuserer på denne type resultater, vil vi kunne få et bedre bilde av hvordan 

introduksjonsprogrammet fungerer, og hva som kan gjøres for å forbedre det for de ulike 

deltakergruppene.  

 

5.3 Integreringstiltak i det juridisk-politiske feltet 

Norsk integreringspolitikk har med årene gått mer og mer mot økt plikt og ansvarliggjøring av 

den enkelte innvandrer, i form av blant annet obligatoriske aktiviteter og færre frivillige 

ordninger. Introduksjonsordningen er et eksempel på dette. Dette vitner om at det juridisk-

politiske feltet får stadig større plass i integreringspolitikken. Det er i hovedsak det juridiske 

aspektet som vil diskuteres i denne sammenheng ettersom det er den mest fremtredende delen 

i introduksjonsordningen. 

 

Introduksjonsloven regulerer rettigheter og plikter for deltakerne i form av bestemmelser om 

deltakelse, programmets innhold og varighet, introduksjonsstønad, opplæring i mottak og 

saksbehandlingsregler. Loven etablerer en rekke plikter i tillegg til rettighetsfremmende 

bestemmelser. I tillegg avhenger deltakernes rettigheter tilknyttet statsborgerskap av resultater 

på ulike prøver i norsk og samfunnsfag, som introduksjonsprogrammet legger til rette for og 

trener deltakerne til å kunne fullføre. Med statsborgerlige rettigheter kommer utvidede 

politiske og juridiske rettigheter. Dermed kan vi si at introduksjonsordningen omfatter 

integreringsprosesser i juridisk-politiske felt, og at ordningen er både rettighetsfremmende og 

rettighetsbasert. Det juridisk-politiske feltet er en noe mindre del av introduksjonsprogrammet 

enn de andre to. Ettersom oppgaven i hovedsak dreier seg om informantenes subjektive 

oppfattelse av programmet, har dette feltet også fått en mindre fremtredende plass i oppgaven. 

Jeg vil likevel trekke frem noen sentrale forhold som reguleres av det juridisk-politiske feltet, 

og som påvirker deltakernes opplevelse av introduksjonsprogrammet og norsk integrering i 

relativt stor grad, nemlig programmets varighet, tiden etter programmet og bestemmelser 

rundt statsborgerprøven6. Kapitlet avsluttes med en diskusjon om hvordan forholdene som er 

beskrevet i kapitlet påvirker deltakernes utbytte av intro og videre grad av medborgerskap, 

med Marshalls citizenship-begrep som referanse.  

 

 
6 Dersom du er mellom 18 og 67 år og skal søke om norsk statsborgerskap, må du bestå en prøve i 

samfunnskunnskap på norsk. Denne prøven kalles statsborgerprøven (Utlendingsdirektoratet, u.å.). 
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Flere av de ansatte og flyktningene mener introduksjonsprogrammets varighet burde vært 

lenger og at oppfølgingen i ettertid burde vært bedre. Slik ordningen er lagt opp i dag er de 

fleste enige om at to år for denne gruppen deltakere er for kort. Med tidsrammen 

introduksjonsordningen har tilgjengelig ser det ut for at deltakerne ikke rekker å få 

tilstrekkelig utbytte av integreringstiltakene til å bli fulle medlemmer av samfunnet. Selv om 

mange av tiltakene har potensiale til å fungere og hjelpe deltakerne i integreringen under 

samtlige integreringsfelt, er muligens tiden for knapp for å se et virkelig utbytte av tiltakene. 

 

5.3.1 «Og når du begynner å skjønne og forstå, så er det ferdig» 

Samtlige ansatte jeg har intervjuet uttrykker at introduksjonsprogrammets varighet i mange 

tilfeller er for kort. Dette gjelder spesielt for deltakere i spor 1, og fører til at en del ikke er i 

stand til å få seg arbeid etter endt program og må rett over på sosialhjelp. De ansatte forteller 

at deltakerne i mange tilfeller blir stresset og bekymret når det nærmer seg slutten av 

programmet fordi de ikke vet hvordan de skal klare seg. Dette indikerer at deltakerne ikke 

opplever at de har rukket å utvikle egenskaper til å kunne fungere som fullverdige 

statsborgere slik integreringspolitikken forventer. Både flyktningene selv og de ansatte 

forteller at det ofte er slik at når deltakerne først har begynt å få noe ut av ordningen er det 

over.  

 

Sånn som han ene jeg fikk ut i praksis etter to og et halvt år, da gikk det bra i praksisen, og så 

må vi avslutte. Hadde jeg hatt et år til, så kunne han gått litt lenger i praksis, begynt i en 

arbeidspraksis og så kanskje fått seg en jobb. Men i stedet så må du liksom bare avslutte det. 

Og så er det sosialhjelp, på en del da.  

Anne, programrådgiver 

 

Anne påpeker at man bør bruke mer tid på å orientere og påminne deltakerne underveis om 

hvor fort introtiden går, slik at de holder seg motiverte og forsøker å utnytte den tiden de har i 

programmet:  

 

Det er litt sånn hvilepute, at nå får du 16 tusen i måneden i to år fremover, du skal gå på skole 

og gå i praksis. De tenker egentlig at de har god tid, men to år går veldig fort! Og nå er de litt 

strengere på forlengelser, det er ikke så lett å få tre år som det var før. Så jeg prøver å være 

obs på å bruke litt tid på å orientere de, at nå må vi komme i gang med en gang. 

Anne, programrådgiver 
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Enkelte deltakere får mulighet til å delta i programmet et tredje år. Dersom dette skal være 

aktuelt, må det være fordi en antar at et ekstra år vil øke muligheten for å komme ut i arbeid. 

Ifølge de ansatte hjelper det for enkelte å få et ekstra år. Likevel er heller ikke dette nok for 

alle. Anne (programrådgiver) sier at det er enkelte hun sikkert kunne fulgt opp i fem år.  

 

De aller fleste av kvinnene jeg intervjuer, opplevde introtiden som altfor knapp, og at de på 

den tiden ikke fikk lært seg språket i tilstrekkelig grad. Det tar ofte tid før deltakere på dette 

nivået virkelig begynner å forstå og får utbytte av undervisningen. Flere av flyktningene 

forteller at det er akkurat når man først har begynt å forstå noe i undervisningen, og begynt å 

oppleve mestring og motivasjon, at introduksjonsprogrammet er over. Yasmin og Senait fikk 

begge et ekstra år i intro, og gikk derfor i tre år på introduksjonsprogram. Det har flere av 

kvinnene gjort. Senait forteller at de første to årene forstod hun minimalt av undervisningen. 

Det er flere som forteller at de i perioder ikke har forstått noe særlig av det som foregikk i 

klasserommet. Det tredje året begynte ting å løsne for Senait. Hun begynte å se system i ord 

og setninger, og forstod mye mer. Men da var plutselig programmet over. Hun mener at fem 

år i intro hadde vært perfekt. Da kunne hun gått derfra med god språkforståelse.  

 

Det tar veldig lang tid.. i begynnelsen er det et nytt språk, introduksjonsprogram… Lærerne er 

veldig aktive, du vil lære, de vil lære deg. Og når du begynner å skjønne og forstå, så er det 

ferdig.  

Senait, tidligere deltaker 

 

Yasmin fikk også et tredje år i intro, og følte det hjalp. Likevel tenker hun at fire-fem år hadde 

vært bedre. Samtidig synes hun det er vanskelig å gå fulltid på skole, samtidig som man har 

små barn og familie å ta seg av. Kanskje det hadde vært bedre med kortere skoledager, mener 

hun.  

 

Sarah synes det er dumt at en ikke får gå på skole og utnytte tiden helt til man finner seg en 

jobb. Hun er ferdig med introduksjonsprogrammet og grunnskole. Hun har lett lenge etter 

jobb uten hell, og hverdagene er lange uten innhold. 
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Det hadde vært fint om man fikk mer tid til å gå på skolen til man kommer ut i jobb, og kunne 

lære mer helt til man fikk jobb. Nå er jeg bare hjemme. Gjør ingenting. Jeg gjør husarbeid, 

hjelper til, er ute, men det er ikke mye å gjøre når man ikke går på skole eller jobb. 

Sarah, tidligere deltaker 

 
At deltakerne er frustrerte over introduksjonsprogrammets varighet og synes det er for kort, er 

på mange måter interessant i seg selv. Det forteller noe om hvordan deltakerne allerede etter 

to år har blitt innlemmet inn i dette integreringssystemet, og adoptert den oppfatningen vi har 

om at norske kommuner skal legge til rette for deltakernes integrering. På den ene siden har 

dermed systemet etablert en form for tillit hos deltakerne i løpet av den tiden de har vært i 

intro, som gir dem grunn til å tro at intro fungerer og vil kunne fortsette å være bra dersom de 

får delta i programmet lenger. På den andre siden har det dannet seg en slags forventning fra 

deltakernes side, om at de skal få hjelp til det de trenger for å integreres inn i det norske 

samfunnet, noe de i mye mindre grad hadde en forventning om da de kom til Norge. 

Programmet kan dermed sies å drive med både en slags tillitsdannelse og en 

forventningsdannelse overfor velferdssystemet og bydelen. En kan også si at dette er en 

indikator på en slags avhengighetsdimensjon i systemet, og at det er fare for at man lager 

passive sosialhjelpsmottakere fremfor aktivt deltakende samfunnsborgere. Gjennom 

empowerment kan man si at de ansatte forsøker å forebygge dette, og legger heller til rette for 

at den enkelte deltaker skal føle ansvar og eierskap over seg selv og ens hverdag. Dette kan 

sies å fungere bare delvis etter hensikten ettersom deltakerne tydelig ikke føler seg klare til å 

avslutte programmet og i større grad klare seg på egenhånd.  

 

Det kan også være hensiktsmessig å vurdere om innholdet i programmet for denne gruppen 

deltakere bør justeres. Kanskje kvinnene ikke har behov for mer av det samme, men heller 

hadde hatt nytte av andre tiltak som er mer tilpasset denne målgruppen. Det er vanskelig å si 

akkurat hvilke tiltak som fungerer og ikke fungerer for ulike deltakere med ulike ressurser og 

forutsetninger. Introduksjonsprogrammet i Østensjø har relativt gode erfaringer med å sende 

kvinner i spor 1 ut i praksis fordi de ofte er motiverte og ettersom praktisk og konkret læring 

virker effektivt for dem. Deltakerne selv er svært fornøyd med norskundervisningen de har 

fått, og opplever at de har lært mye fra dette. Ifølge tidligere forskning (Djuve et al., 2017) 

virker arbeidsrettede tiltak å være en fordel for kvinner i intro som skal over i arbeid eller 

utdanning ved endt program. Dokumenterte norskferdigheter er også en fordel. Det er med 

andre ord et fortrinn når kvinnene søker jobb at de har bestått en norskprøve. Dette er også 
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erfaringen til informantene. Dermed kan vi anta at norskundervisning av noe slag er viktig. 

Djuve et al. (2017) skriver at det viser seg å være vanskelig å finne noen konkrete kjennetegn 

ved norske kommuner som har suksess i integreringen av kvinner i spor 1. Resultatene virker 

i hovedsak å handle om egenskaper ved kvinnene som deltar.  

 

Det skal selvsagt ikke tolkes som at det ikke spiller noen rolle hva kommunene gjør. Kanskje 

gjør kommunene allerede mye av det samme – og antakelig er det fortsatt betydelig rom for å 

finne arbeidsmetoder som kan bidra til at de kvinnene som tilhører grupper som får lite 

målbart ut av introduksjonsprogrammet, skal få større målbart utbytte. Samtidig må det jo 

vurderes hvor realistisk det er at voksne kvinner som har lite eller ingen utdanning, i stor grad 

skal over i ordinært arbeid eller utdanning (Djuve et al., 2017, s. 303).  

 

Som et alternativt løp for personer med lite eller ingen utdanning, ble det i 2014–2015 testet 

ut en ny tilnærming til integrering av innvandrere med lite eller ingen utdanning. Prosjektet 

Levanger Arena Arbeid er et samarbeid mellom Levanger kommune, NAV Levanger, 

arbeidsgivere i kommunen og SINTEF. Prosjektet skulle være et helhetlig, femårig 

kvalifiseringsløp, i hovedsak for kvinner i spor 1. Formålet var å gi nyankomne 

innvandrerkvinner større mulighet til å komme ut i arbeid, ved å kombinere morsmålsstøttet 

språkundervisning og parallell fagopplæring med mentor, som avsluttes med et 

kompetansebevis. Prosjektet har hatt gode resultater, med flere deltakere som har kommet ut i 

ordinært arbeid i løpet av kvalifiseringsperioden. Slike alternative løp for personer med 

utfordringer i integreringsløpet, kan være løsninger vi må undersøke og bevege oss nærmere i 

årene som kommer.  

 

5.3.2 Tiden etter introduksjonsprogram 

Etter introduksjonsprogrammet er fullført har ikke lengre deltakerne krav på lønn på samme 

måte som da de fulgte programmet. Det betyr at de enten må skaffe seg jobb eller motta 

ytelser av andre slag, for eksempel flyktningstipend fra Lånekassen ved videre kvalifisering, 

eller ulike stønader fra NAV. 

 

Samtlige av flyktningene jeg intervjuer er i dag ferdig i intro, enten fordi de fullførte eller 

måtte slutte av andre grunner. Østensjø har ingen spesifikke ordninger for oppfølging av 

deltakerne etter intro. Programrådgiverne forteller likevel at de har kontakt med enkelte etter 

de er ferdige. Noen blir fulgt opp gjennom møter, veiledning og arbeidsrettede tiltak fordi 
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programrådgiverne ser at det er behov for det. I en del tilfeller har de også kontakt med 

deltakerne i etterkant fordi de har gått over på sosialtjenester. Lærerne har dessuten ofte 

deltakerne i undervisning etter programmet er avsluttet, fordi de ikke alltid rekker å fullføre 

de 3000 timene med undervisning som er pålagt, mens programmet enda pågår.  

 

Det har gjennom intervjuene blitt tydelig at overgangen etter introduksjonsprogrammet er 

utfordrende for mange. For andre har det vært enklere. Jeg finner ingen tegn i 

empirimaterialet på at deltakerne som er mer eller mindre fornøyd med overgangen etter intro 

skiller seg fra hverandre med tanke på tidligere utdanning- og arbeidserfaring. Det virker 

imidlertid å være en tendens til at de som synes overgangen etter intro har vært vanskeligst er 

de som ikke har kommet ut i utdanning eller arbeid etter endt program. De som går på 

grunnskole eller har fått jobb er mer fornøyde med oppfølgingen og synes overgangen var 

enklere. Om dette skyldes at noen har fått bedre oppfølging enn andre kan en ikke si med 

sikkerhet.  

 

Flere av kvinnene forteller at de synes det har vært lite oppfølging etter intro. Noen av dem 

synes oppfølgingen har vært dårlig. Nicole er en av dem, og forteller om frustrasjon rundt å 

ikke lenger ha en person som er tilgjengelig når man trenger det. Hun forteller at mange 

kvinner som sliter med språket ikke forstår hvordan de skal komme gjennom hos NAV og få 

hjelp: 

 

Nicole: Det må være en person som har ansvar for alle disse flyktningene, spesielt kvinnene 

som ikke kan lese og skrive. Da vet vi at det er en person man kan ringe når det er akutt, som 

man kan forholde seg til. Nå er det veldig vanskelig, fordi man har ikke sånn tett kontakt med 

kontaktpersonen. Og hvis man har problemer nå og går til NAV, så er det ikke lett å få 

kontakt. Så må du skrive noe på nettet eller et brev, sende det, og så vet du ikke om du får svar 

eller ikke. Og det tar veldig lang tid. Før var det, om du har akutte problemer så får du time to 

eller tre dager senere, så kan du gå dit og snakke om det, eller søke om det er noe du skal søke 

på. Men nå er det veldig vanskelig, med det nye systemet. Sånn som meg, jeg har ikke gått på 

skolen, jeg kan ikke skrive. Hvordan jeg skal søke når jeg ikke kan snakke med den personen, 

og alt er skriftlig? Og det er ikke bare meg. Det er mange flyktningkvinner som kommer til 

Norge og som er analfabeter. Som ikke klarer å søke den hjelpen de har rett til, fordi de kan 

ikke lese eller skrive. 

Intervjuer: Var det lettere når dere var i introduksjonsprogrammet?   
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Nicole: Ja! De ringte, de hilste, de kom innom meg på ting. Etter jeg var ferdig med 

introduksjonsprogram, så forsvant alle egentlig. 

 

De ansatte erfarer også at mange deltakere, spesielt kvinner med lite utdanning og 

arbeidserfaring – opplever overgangen etter intro som brå og utrygg, og at deltakerne ofte 

føler seg kastet ut av intro. Ifølge Andreas (lærer) blir mange av deltakerne stresset når det 

nærmer seg slutten, fordi de er usikre på hvordan de skal kunne forsørge seg selv og familien 

sin. Selv om deltakerne til en viss grad følges opp etter programmet er over, sier Andreas at 

han tenker det burde vært mer oppfølging og evaluering fra deltakernes side etter intro. Petter 

(lærer) erkjenner også at deltakerne «henger litt i løse lufta» i perioden etter intro. Han mener 

likevel at selv om det oppleves noe ubehagelig, kan situasjonen i mange tilfeller hjelpe 

flyktningene. Han har mange ganger sett tilfeller hvor folk har vært veldig usikre på hvordan 

de skal finne seg arbeid, men etter en tid så har det ordnet seg fordi de har blitt satt i en 

posisjon hvor de tvinges til å ta tak i ting selv.  

 

Flere av kvinnene forteller likevel at de har opplevd vanskeligheter med å finne seg jobb etter 

intro. På mange arbeidsplasser kreves det et visst nivå i norsk for å bli ansatt. Dette setter en 

stopper i jobbsøkingen for en del av flyktningene, som i mange tilfeller har for dårlig 

norsknivå for å bli vurdert. 

 

Alltid, hvis du går på sykehjem eller andre steder, er det kategori B2 i norsknivå. Om du ikke 

har bestått den, hvordan kan du da komme hit? Så du taper alltid der. 

Faraz, tidligere deltaker 

 

Dersom kvinnene ikke greier å få seg en jobb, kan de søke om penger fra NAV. Flere av de 

tidligere deltakerne mottar sosiale stønader at ulike slag. Mange av dem har relativt dårlig 

økonomi. De forteller at det går mye tid på å søke om ulike former for støtte. Ventetid og 

avslag gjør hverdagene usikre og frustrerende. 

 

Også er det noe i forhold til tennene til mine døtre, som jeg har søkt om hjelp til. I over syv 

måneder har jeg søkt, og hver gang så har jeg fått avslag. Jeg har fått tre avslag, tre ganger. 

Samira, tidligere deltaker 
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En del av informantene har ikke helt oversikt over hvilke økonomiske tjenester de har krav 

på, eller hvordan de skal gå frem for å finne ut av det. Sarah forteller at hun synes tiden etter 

intro har vært vanskelig fordi hun nå er uten inntekt. Hun er vant til å få lønn hver måned i 

intro, og plutselig forsvinner det når intro er ferdig. Hun sier hun har prøvd å søke om 

sosialhjelp, men har fått avslag. Også Maryam forteller om økonomisk usikkerhet. Hun har 

mottatt arbeidsavklaringspenger frem til nylig, men dette har nå stoppet opp. Det er ikke satt 

opp noen møter så hun vet ikke helt hva som skjer. Men ingen penger har kommer på konto. 

 

5.3.3 Starter de for tidlig? 

Som hovedregel skal undervisning i norsk og samfunnskunnskap tilbys innen tre måneder 

etter bosetting i kommunen. Lærerne jeg har intervjuet forteller at den første tiden etter 

flyktningene har kommet til Norge ofte er spesielt utfordrende. Kaya (2010) skriver at 

overgangen og tilpasningen til det norske samfunnet for mange kan være ganske brutal og 

dramatisk. Det kan være en vond og vanskelig overgang, hvor alt man har kjennskap til blir 

erstattet med en ny virkelighet som føles fjern og utrygg. En må skaffe seg nye bekjente og 

venner, lære et nytt språk, lære en helt ny kultur og verdier å kjenne, skaffe seg utdanning og 

kompetanse, og sosial status. Dessuten flytter mange fra økonomisk mindre utviklede 

områder til teknologisk høyt utviklede land som Norge. Dette kan være utfordrende, og ikke 

alle har lyst eller forutsetninger for å gjennomgå så store endringer i livet. Spesielt gjelder 

dette for førstegenerasjons innvandrere, aller mest de godt voksne. Det nye samfunnet de 

møter er i noen tilfeller så forskjellig fra der de kommer fra at de ikke ønsker å gjennomgå 

disse store endringene. Kanskje finner de andre måter å tilpasse seg. Andreas har vært lærer i 

Voksenopplæringa i mange år, og lurer på om det ville vært bedre om enkelte deltakere fikk 

starte opp i introduksjonsprogrammet på et senere tidspunkt. Det kan muligens være en 

utfordring at introduksjonsprogrammet starter opp så raskt etter bosetting, og at deltakerne 

egentlig trenger mer tid til å finne seg til rette før de er klare for intro. 

 

Det er så mange av våre deltakere, de er jo ikke klar for og er ikke der i det hele tatt. Men så 

har de plutselig brukt opp de to årene med introprogram, og så har de i grunn ikke kommet 

noe sted, fordi det er for tidlig. For en del av dem, så har de kanskje brukt opp introprogram 

nærmest bare på å lære seg å lese og skrive norsk, ikke sant. Da fungerer det ikke etter 

hensikten. Fordi hensikten er jo at du skal komme i arbeid. Men for veldig mange så er det 

altfor tidlig, for disse spor 1-deltakerne. 

Andreas, lærer 
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Det er mye nytt som skal bearbeides, og kanskje trenger enkelte mer tid til å finne seg til rette 

i Norge før de er klare for å begynne i intro. Derfor tenker Andreas det kan være lurt å 

avvente med oppstart for noen: 

 

Jeg tenker at det fungerer ikke i forhold til den situasjonen folk er i. Jeg tror at for veldig 

mange så er det liksom sånn, altså det er så veldig mye i livene deres som har blitt omkalfatra. 

Og de forstår liksom ikke… altså de har liksom ikke snøring på verden enda. 

Andreas, lærer 

 

Når alt er så fremmed og annerledes kan selv de minste ting være en utfordring. Senait 

opplevde for eksempel at alt var annerledes med å komme til Norge. Hun synes det var 

vanskelig å venne seg til den nye tilværelsen i Østensjø, og forstod nesten ikke hvordan noe 

fungerte, ikke engang kollektivtrafikken: 

 

Det var veldig vanskelig når jeg kom. Jeg sa til barna mine ‘herregud hvordan skal jeg, 

hvordan vet dere hvilken t-bane som går hvor?’, det går t-bane frem og tilbake, frem og 

tilbake. Og jeg tenkte… kommer jeg til å lære hvordan disse tingene fungerer (ler). Det var 

veldig vanskelig! 

Senait, tidligere deltaker  

 

Anne (programrådgiver) er enig i at noen kanskje starter opp for tidlig, men påpeker samtidig 

at mange innvandrere også er ivrige etter å komme i gang med intro straks de har flyttet til 

bydelen:  

 

Det er ganske fort ja [de starter]. Og mange av de vil jo gjerne starte fort, fordi når de 

kommer så har de ikke noe å gjøre, og så er de litt sånn urolig og vil komme i gang. Mens 

andre kunne ha trengt litt lenger tid for å bare lære seg litt andre ting, før de fikk ansvar for å 

gå på skole hver dag. 

Anne, programrådgiver 

 

5.3.4 Statsborgerskap 

Det mest sentrale integreringstiltaket i det juridisk-politiske feltet er de rettigheter og plikter 

en får som følge av statsborgerlige rettigheter. Statsborgerskap kommer i ettertid av 

introduksjonsprogrammet, men er sentralt å inkludere fordi tiltakene som ligger til grunn i 
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intro skal forberede deltakerne til å bli fullverdige medborgere med alle rettigheter og plikter 

det innebærer. 

 

For enkelte av de tidligere deltakerne har de strenge juridiske rammene i dette feltet 

opplevdes krevende, og noen ganger urimelig. Nicole har bodd i Norge i snart ti år, og deltok 

i introduksjonsprogrammet for flere år siden. Hun opplever å ikke få tilgang til fulle 

statsborgerskapelige rettigheter fordi myndighetene krever at hun består den såkalte 

statsborgerprøven. Statsborgerprøven er en prøve i samfunnskunnskap man må bestå for å få 

norsk statsborgerskap (Utlendingsdirektoratet, u.å.). Prøven må utføres på norsk for at den 

skal godkjennes. En prøve som dette er vanskelig å gjennomføre dersom du ikke mestrer 

språket eller har tilstrekkelige lese- og skriveferdigheter. Nicole har forsøkt å ta prøven opptil 

flere ganger, men får ikke godkjent. Hun mener det blir feil at man ikke får statsborgerskap 

dersom man ikke består prøven, ettersom både hun og mange som henne ikke har 

forutsetningene for å bestå: 

 

La oss si at et hjem har fire-fem personer, og fire har klart å få bestått, men den ene personen, 

på grunn av at man ikke har gått på skolen, eller man har andre ting som gjør at det er 

vanskelig å klare disse prøvene… Jeg har tatt prøven fire ganger, og det kostet 4000kr. Og jeg 

har ikke bestått (…) Og for eksempel når jeg leser, er det masse spørsmål og masse ting om 

Norge. Så leser jeg, men jeg forstår ingenting. Jeg prøver, jeg hører, men jeg forstår 

ingenting. Så jeg går til neste spørsmål. De burde endre disse reglene og si at en familie på 

fem, hvis fire har klart, og den ene ikke klarer på grunn av at man er analfabet, man aldri har 

gått på skolen (kort pause) andre vanskeligheter. Og man har prøvd så mange ganger. De 

burde gjøre det lettere for oss å gå videre og få norsk pass. 

Nicole, tidligere deltaker 

 

Intro fungerer som forberedelse ved å dyktiggjøre innvandrere til å blant annet kunne ta disse 

testene som skal gi dem statsborgerlige rettigheter. Det er tydelig at Nicole opplever å ikke ha 

fått nok kunnskap og opplæring til å klare dette.  

 

5.3.5 Citizenship, en bredere forståelse av medborgerskap 

Alle integreringstiltak og -strategier som utgjør introduksjonsprogrammet og norsk 

integreringspolitikk generelt, kan samlet ses som et uttrykk for tankegangen om citizenship i 

Marshalls forstand. Djuve (2011) påpeker at nasjonale målsettinger for norsk 
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arbeidsmarkedsintegrering siden tidlig på 80-tallet har hengt tett sammen med Marshalls 

ideer. En forutsetning for velferdsstatens fremvekst og opprettholdelse er at flesteparten er i 

stand til å forsørge seg selv i form av arbeidsmarkedsdeltakelse, og at bare de med behov 

mottar sosiale stønader. Den såkalte arbeidslinja har ifølge Djuve (2011) vært sentral i norsk 

politikk siden andre verdenskrig, og med årene har disse prinsippene blitt overholdt på en mer 

håndfast måte. Som et virkemiddel for å opprettholde en slik balanse ble også 

introduksjonsordningen etablert, med rett og plikt til deltakelse. Den overordnede hensikten 

med introduksjonsprogrammet i sin helhet er å skape gode citizens.  

 

Ifølge Marshall omhandler citizenship de som er fulle medlemmer av samfunnet. Det handler 

ikke bare om hvilke rettigheter en innehar, men også om den reelle muligheten til å utnytte 

mulighetene (Marshall og Bottomore, 1992). Marshall introduserte citizenship-begrepet som 

en lineær prosess hvor sivile rettigheter har kommet først, så politiske og til sist sosiale 

rettigheter. Slik er det ikke i Norge i dag (Brochmann, 2002). Man kan si at norsk politikk på 

integreringsfeltet handler om en citizenship-tenking, hvor ulike sosiale rettigheter kommer 

med en gang, sammen med en rekke sivile rettigheter en mottar som lovlig innvandrer. Først 

når en får innvilget statsborgerskap får en fulle politiske rettigheter. Man kan på mange måter 

si at introduksjonsprogrammet er det første steget i en langsiktig strategi for å få innvandrere 

til å bli velfungerende, likestilte citizens.  

 

Deltakerne i introduksjonsprogrammet oppnår sivile rettigheter i form av blant annet 

ytringsfrihet og trosfrihet med en gang de kommer til Norge. Ifølge Marshall vil 

velferdstjenester tilrettelegge for mindre forskjeller i samfunnet og større grad av citizenship, 

ved at tjenestene gir en reell mulighet til å anvende ens rettigheter. Flyktningene får sosiale 

rettigheter i form av økonomiske overføringer og penger til livsopphold. De blir økonomisk 

forsørget i form av introduksjonsstønad mens de går i intro, og har sosiale rettigheter i kraft 

av det. Flere av de tidligere deltakerne mottar i dag sosiale stønader. Likevel skriver Marshall 

at fullverdige citizens skal ha mulighet til å leve som «siviliserte personer» i henhold til det 

aktuelle samfunnet en lever i. Marshall beskriver økonomisk ulikhet som en mulig årsak til at 

ikke alle har mulighet til å bli «full members of a community» (Marshall og Bottomore, 1992). 

Lik tilgang til utdanning er dessuten på flere måter en svært viktig komponent for 

medborgerskap:  
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Den sentrale betydningen av utdanning er altså knyttet til dens triple funksjon som for det 

første en forutsetning for å utøve de rettigheter som fullt medborgerskap gir, for det andre som 

kulturelt lim for det fellesskapet medborgerne er medlemmer av, og for det tredje gjennom 

bidrag til (økt) verdiskaping ved å heve kvaliteten på arbeidskraften (Djuve, 2011, s. 26).  

 

I realiteten viser det seg at adgangen til både utdanning og arbeidsliv er begrenset for 

introdeltakerne. Dette gjeldet spesielt for kvinner med lite utdanning og arbeidserfaring. Selv 

om kvinnene mottar offentlige overføringer, er det mange av dem som har relativt dårlig 

økonomi. Mens de er i intro er sosiale rettigheter dekket, men mange gruer seg til programmet 

er over fordi de risikerer å gå ned til en lavere inntekt enn det de får gjennom 

introduksjonsstønaden. Mange går direkte over på sosialtjenester etter programmet er over 

fordi de får problemer med å skaffe seg jobb, enten på grunn av egen helse eller fordi de fleste 

arbeidsplasser krever et høyere språklig nivå før de vurderer å ansette en. Det er mange av 

kvinnene som mangler den kompetansen arbeidsmarkedet etterspør, også etter endt program. 

De som kommer ut i arbeid jobber i mange tilfeller bare deltid. De fleste jobber for relativt 

lave lønninger ettersom de er i yrker som ikke stiller krav til noe særlig med utdanning. Flere 

av de tidligere deltakerne jeg intervjuer som mottar trygdeytelser forteller at de ønsker å være 

økonomisk selvstendige. Kvinnene er i mange tilfeller bekymret for sin økonomiske situasjon, 

og for hvordan den vil se ut i fremtiden. Det kan se ut til at denne gruppen deltakere, spesielt i 

ettertid av intro, får utfordringer både med hensyn på tilgang til arbeidsmarkedet og relativt 

dårlig økonomi, som påvirker den enkelte og deres families muligheter til deltakelse i 

samfunnet. 

 

Introduksjonsprogrammet omhandler en tilgjengeliggjøring av en rekke rettigheter og 

ressurser for den enkelte deltaker, men det omhandler også mer enn bare juridiske rettigheter 

og plikter. I en bredere forstand handler også medborgerskap om identitet og tilhørighet for 

den enkelte. Som vi tidligere har sett, inneholder introduksjonsprogrammet også opplæring og 

integrering i norsk kultur og samfunn. Flere av flyktningene forteller for eksempel at de har 

blitt tatt med på ulike kulturelle ekskursjoner gjennom programmet, for eksempel til 

Stortinget og ulike museer i Oslo, samt at de har blitt kjent med lokalsamfunnet i Østensjø. 50 

timer av undervisningen skal omhandle samfunnskunnskap, og som tidligere nevnt forteller 

lærerne i Voksenopplæringa at de i all undervisning forsøker å bake inn kulturelle og 

samfunnsaktuelle temaer. Mange av kvinnene viser seg likevel å ha relativt svak tilknytning 

til lokalsamfunnet, og mange har lite kontakt med andre mennesker generelt.  
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Jeg finner noen indikatorer som viser at den gruppen deltakere studien sentrerer seg rundt, til 

en viss grad ikke innehar fulle rettigheter som inngår i et medborgerskap, ei heller noen 

spesiell tilknytning eller tilhørighet til bydelen og lokalmiljøet, verken under eller etter intro. 

Som tidligere nevnt er det en del som fortsatt etter mange år i Norge ikke har fått 

statsborgerskap – og dermed ikke har fulle politiske rettigheter. Sosiale rettigheter i form av 

offentlige overføringer blir ikke borte ved endt program dersom flyktningene fortsatt har 

behov for støtteordninger, men ofte blir inntekten redusert.   
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6 Avslutning 

Gjennom dette masterprosjektet har den overordnede problemstillingen vært: 

 

Hvilken betydning har introduksjonsordningen i bydel Østensjø for inkluderingen av 

kvinnelige flyktninger med lite eller ingen utdanning og arbeidserfaring, i lokalmiljøet og i 

det norske samfunnet? 

 

Introduksjonsordningen er et av de mest sentrale tiltakene i norsk integrasjonspolitikk, og det 

er ingen tvil om at programmet har stor betydning for inkluderingen av nye samfunnsborgere i 

Norge og i Østensjø bydel. Ordningen kan ses som et eksempel på tiltak hvor myndighetene 

forsøker å løse integrasjonspolitiske utfordringer i sin kompleksitet. Introduksjonsordningen i 

Østensjø involverer mange ulike aktører i sitt tilbud til deltakerne av programmet. I bydelen 

er ordningen organisert ved et tett samarbeid mellom NAV og Voksenopplæringa for å best 

mulig følge opp deltakerne. I tillegg er andre aktører involvert i større eller mindre grad, alt 

etter hva som trengs i den enkelte familie eller for den enkelte deltaker. NAV samarbeider 

med for eksempel frivillige tjenester, boligkontor, praksisplasser og arbeidsgivere, helse- og 

psykologtjenester, skole og barnehager og i noen tilfeller barnevern. På denne måten har man 

anledning til å følge opp og hjelpe flyktningene på flere områder samtidig, for en mest mulig 

helhetlig integrering.  

 

For å kunne besvare oppgavens problemstilling har jeg konkretisert problemstillingen 

ytterligere gjennom tre forskningsspørsmål. Disse har vært en rettesnor for datainnsamling og 

analyse, og redegjøres for gjennom kapittel 4 og 5. Jeg vil nå avrunde med en kort 

oppsummering og drøfting av de viktigste funnene fra prosjektet i sin helhet. 

 

6.1 Hvordan oppleves introduksjonsprogrammet og tiden etter?  

Oppgavens første forskningsspørsmål søker å finne ut hvordan introduksjonsprogrammet og 

overgangen etter endt program oppleves av de involverte parter, altså deltakere, lærere og 

programrådgivere.  

 

Deltakerne som har vært i fokus gjennom prosjektet er kvinner med lite eller ingen utdanning 

og arbeidserfaring fra hjemlandet. En del av informantene jeg intervjuet hadde ikke lese- og 

skriveferdigheter da de kom til Norge. Flere av dem hadde minimal erfaring med skole eller 
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arbeidsliv. Paradoksalt nok viser det seg at det er nettopp denne gruppen deltakere som 

opplever stor trivsel og tilfredshet med introduksjonsprogrammet. De aller fleste er svært 

fornøyd med den hjelpen de har fått, både fra lærere og programrådgivere. Enkelte 

informanter gir likevel uttrykk for en del ting ikke er så bra. Både flyktningene og de ansatte 

forteller om at deltakerne kan være misfornøyde med tilbudene i intro, og enkelte forteller at 

de har følt seg overkjørt. Det kan altså tenkes at informantene i hvert fall i noen grad pynter 

litt på sannheten. Samtidig kan det være at det flyktningene formidler, faktisk oppleves reelt. 

Det kan tenkes at de opplever intro som bra, selv om det er mangelfullt på enkelte områder. 

Det er tydelig at flyktningene er ydmyke og opptatt av å formidle sin takknemlighet både til 

meg og de ansatte.  

 

Det bør også tas i betraktning at de ansatte som er intervjuet, potensielt er påvirket av den 

rollen de sitter i når de intervjues. Dersom de tenker at de representerer et kollegial eller 

introduksjonsordningen generelt, kan dette forme svarene de gir. Jeg har likevel fått inntrykk 

av at samtlige ansatte har vært oppriktige og åpne om de utfordringer de opplever at 

ordningen har i bydelen.  

 

Både lærerne og programrådgiverne er tydelig engasjerte i sitt arbeid med flyktningene i 

Østensjø. De er opptatt av å følge opp deltakerne på alle områder, og må noen ganger 

håndtere situasjoner som faller utenfor det en tenker er deres ordinære arbeidsoppgaver. 

Lærerne har til stadighet situasjoner med uro i klasserommet og ukonsentrerte deltakere, 

påvirket av forhold i deres hjemland eller bekymringer for barn, familie eller venner. Slike 

ting går utover læring og progresjon. Likevel er de viktige å ta hensyn til, fordi det utgjør en 

stor del av deltakernes liv og oppmerksomhet. Programrådgiverne på sin side, viser seg å ha 

mye ansvar, muligens så mye at det går på bekostning av tilbudet de kan gi deltakerne. 

Enkelte kommuner opererer med en øvre grense for antall deltakerne per programrådgiver. 

Forskning viser at disse kommunene oftere har en bredere tiltaksvifte enn kommuner som 

ikke opererer med en slik grense (Djuve et al., 2017). Dette vil kunne påvirke den helhetlige 

integreringen av deltakerne. Østensjø har de senere årene hatt et stadig sterkere fokus på 

individuell oppfølging og brukermedvirkning. Likevel er det tydelig at det er noen 

utfordringer på området. Dette kan muligens skyldes uklar kommunikasjon mellom partene. 

Selv om de ansatte opplever å være åpne og sette deltakerne i hovedsetet i utformingen av 

individuell plan, er det ikke alle deltakerne som virker å ha noe særlig forhold til den. 
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Overgangen etter introduksjonsprogrammet oppleves for mange av kvinnene brutal og 

vanskelig. Intro fungerer i stor grad som en trygg base hvor deltakerne blir fulgt tett og får 

hjelp til det de måtte trenge. I tillegg får de anledning til å konsentrere seg om programmet 

fullt og helt, uten å bekymre seg for hvor neste inntekt skal komme fra. Sånn sett er 

introduksjonsprogrammet en generøs ordning, som så godt som mulig skal legge til rette for 

at deltakerne utvikler seg til å bli likestilte, velfungerende medborgere. Et grunnprinsipp i 

norsk integreringspolitikk henger tett sammen med Marshalls ideer om citizenship. 

Introduksjonsprogrammet fungerer på mange måter som første trinn i utviklingen av nye 

citizens i det norske samfunn, med mål om å sosialisere, dyktiggjøre og forberede aktørene til 

arbeidsliv og samfunnsdeltakelse. Det viser seg imidlertid at verken deltakerne eller de 

ansatte opplever at programmet lykkes med denne målsettingen, med de rammene som 

foreligger i dag. Etter intro opphører mye av den tette oppfølgingen deltakerne er vant til, og 

flere opplever at de ikke er i stand til å klare seg selv i den grad det forventes av dem. Mange 

av kvinnene rekker ikke å få ordentlig utbytte av integreringstiltakene, eller å opparbeide seg 

tilstrekkelig med samfunnsmessig erfaring og sosial kunnskap, identitet- og fellesskapsfølelse 

til samfunnet, i stor nok grad til å bli fulle citizens med alt det innebærer. Dermed ender en del 

av dem opp ved siden av samfunnet, både når det gjelder deltakelse i arbeidsliv, men også 

samfunnsdeltakelse i bredere forstand. Det er derfor rimelig å påstå at mange av disse 

deltakerne hadde hatt stor fordel ved å få være i programmet lenger enn hva 

Introduksjonsloven gir rom for. Samtidig vil en aldri kunne – og skal heller ikke ivareta alles 

behov – i all fremtid. Man bør likevel etterstrebe og finne en varighet for programmet som 

fungerer for de ulike deltakerne, slik at ordningen faktisk har en virkning også for de med 

begrenset erfaring og dårligere forutsetninger.  

 

Det virker rimelig å anta at denne gruppen deltakere ville hatt utbytte av lengre oppfølging. 

Kanskje bør også innholdet i programmet justeres og i større grad tilpasses de ulike 

deltakergruppene. Å følge opp deltakere i den aktuelle gruppen krever mye tid og ressurser. 

Dersom det skal være en mulighet for forlengelse utover to, og kanskje tre år for enkelte 

deltakere, vil det være kostbart – både fordi de får lengre tid i intro, men også fordi det tar 

lengre tid før de kan bidra til verdiskapning i arbeidsmarkedet. Likevel kan vi spørre oss hva 

som er alternativet. Det vil også være kostbart og kan få store konsekvenser for mange 

dersom kvinnene må inn og ut av NAV-systemet resten av sitt voksne liv. Dette vil være en 

stor belastning for velferdsstaten over lang tid. Det vil også potensielt bety større utenforskap, 

dårligere helse og selvfølelse for enkeltindividet, og at flere barn vokser opp i fattigdom. 
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Denne avveiningen drøfter også Håpnes og Leirset (2016) i sammenheng med prosjektet 

Levanger Arena Arbeid: 

 

Vi kan sammenligne en 5-årig investering i kvalifisering opp mot et helt voksenliv der en blir 

mottaker av sosialstønad. Hva er mest lønnsomt for samfunnet? Og, hva er lønnsomt og 

verdifullt for hver enkelt deltaker og deres familie? 

(Håpnes og Leirset, 2016, s. 52)   

 

Det er viktig at denne gruppen deltakere ikke blir stakkarsliggjort og kun sett på som klienter 

av velferdssystemet. Vi skal på ingen måte undervurdere ressursene som ligger i en del av 

disse kvinnene, som kan være nyttige kvaliteter det norske samfunn vil nyte godt av. Selv om 

en del av dem mangler lese- og skriveferdigheter eller har lite arbeidserfaring, er mange av 

dem ressurssterke individer. Derfor bør vi også stille noen forventninger til dem. Det viktige 

vil antakeligvis være å gjøre en individuell vurdering av den enkelte flyktning, hvor deres 

forutsetninger og ønsker blir tatt hensyn til, samtidig som en må være realistiske og stille noen 

forventninger til de som kan bidra med noe. Gjennom empowerment kan en gi ansvar og 

kontroll til den enkelte deltaker, og dermed unngå å skape passive sosialhjelpsmottakere som 

ikke opplever eierskap eller styring over egne liv. Videre kan alternative kvalifiseringsløp 

være mer effektive tilnærminger for denne gruppen deltakere. Prosjektet Levanger Arena 

(Håpnes og Leirset, 2016) er et eksempel på dette, med helhetlig femårig kvalifiseringsløp. 

Østensjøs prosjekt med praksisklasser for spor 1-deltakere er et annet. Mer forskning og 

utprøving av alternative løp for deltakerne med lite utdanning og arbeidserfaring kan være 

riktig vei å gå. På denne måten vil vi kunne få ytterligere innsikt i hva som virker bra og hva 

som virker dårligere, og videre kunne øke måloppnåelsen for denne gruppen deltakere.  

 

6.2 Hvilket integrasjonsperspektiv ligger til grunn for introduksjonsordningen? 

Prosjektets andre forskningsspørsmål omhandler hvilket integrasjonsperspektiv som ligger til 

grunn for introduksjonsprogrammet. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram 

gjelder for personer med behov for grunnleggende kvalifisering (Introduksjonsloven, 2003, 

§2). Programmet skal som et minimum inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og 

arbeids- eller utdanningsrettede tiltak. På denne måten skal introduksjonsprogrammet legge til 

rette for å danne norske citizens, eller medborgere, som fulle medlemmer av samfunnet 

(Marshall og Bottomore, 1992). Introduksjonsordningen legger til rette for citizenship 

gjennom virkemidler som plikt og rett til deltakelse, introduksjonsstønad, bosettingstillatelse, 
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i tillegg til å sette deltakerne i kontakt med samfunnet for øvrig. Introduksjonsordningen kan 

videre sies å føre en empowerment-strategi, ved å forsøke å gi deltakerne redskaper i form av 

kunnskap og ferdigheter for å ha styring over egne liv. Dette skjer blant annet gjennom 

individuell oppfølging og tilpasning, undervisning i norsk og samfunnskunnskap og hjelp til 

praktiske ting i flyktningenes hverdag. I sammenheng med citizenship-tenkingen er dermed 

målet både økonomisk selvstendighet og tildeling av sivile og politiske rettigheter og plikter, 

men også en reell mulighet til å ta del i og fungere i det norske samfunnet i sin helhet og å ha 

styring over egne liv.  

 

Norsk integreringspolitikk kan også ses i lys av Entzingers forståelse av integreringstiltak, 

med noen forbehold. Jeg har i denne sammenheng valgt å analysere introduksjonsprogrammet 

i Østensjø med utgangspunkt i Entzingers tredeling, hvor integreringen i hovedsak foregår 

innenfor tre felt: det juridisk-politiske, det kulturelle og det sosioøkonomiske. Alle disse 

feltene må tas i betraktning for å forstå et lands integreringspolitikk.  

 

Entzinger argumenterer for at integreringspolitikk fungerer mer effektivt dersom politikken 

forholder seg til at integreringsprosesser skjer innenfor ulike felt, og dermed utformer tiltak i 

tråd med denne tankegangen (Entzinger, 2000). Han advarer mot å fokusere bare på ett felt, 

da dette kan føre til ineffektiv integrering. Ved å samarbeide tett med ulike aktører får de 

ansatte i Østensjø anledning til å følge opp deltakerne både på det juridisk-politiske, det 

kulturelle og det sosioøkonomiske feltet. Likevel kan det antydes en ubalanse i 

integreringstiltakene som iverksettes i introduksjonsprogrammet.  

 

Fra det juridisk-politiske feltet er det i hovedsak det juridiske som har tatt plass i denne 

oppgaven, ettersom mye av de politiske rettighetene kommer først etter deltakerne har fått 

statsborgerskap. Jeg har derfor fokusert mindre på denne delen av integrasjonspolitikken. Det 

mest sentrale har imidlertid vært rettigheter og plikter som omhandler innvandrerstatus, samt 

de juridiske rammene rundt statsborgerskap og programmets varighet.  

 

Introduksjonsprogrammets innhold og organisering vitner om at programmet i stor grad 

omhandler integreringstiltak på det sosioøkonomiske feltet, med særlig fokus på kvalifisering 

til arbeid. De ansatte virker å ha et ønske om å følge opp deltakerne på flere områder 

samtidig, og gjør dette til dels – men det viktigste målet med intro er kvalifisering til det 

norske arbeidsmarkedet. Tiltak som praksisplass, norskundervisning, kunnskap om 
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arbeidsmarkedet og sosiale koder er alle tiltak som skal øke deltakernes muligheter for 

sysselsetting etter endt program. Det kulturelle feltet er også en sentral del av programmets 

innhold, men virker å bli prioritert i mindre grad. Dette reflekterer også regjeringens 

integreringsstrategi, som konstaterer at den største integrasjonspolitiske utfordringen vi står 

overfor, er lav sysselsetting. At kvinnene generelt har relativt liten kontakt med og tilhørighet 

til lokalsamfunnet, vitner dessuten om at integreringstiltak i det kulturelle feltet ikke 

prioriteres, eller ikke fungerer spesielt godt. Kvinnene får undervisning i norsk kultur og 

levesett, i verdier og normer, men får ikke tatt del i samfunnet selv. Flere av kvinnene lever på 

siden av samfunnet – de snakker ikke norsk, kjenner og omgås ikke andre nordmenn, og har 

generelt lite kontakt med omverdenen. Det er kanskje dette feltet, som omhandler det sosiale 

og kulturelle, om kontakt med nærmiljø og tilhørighetsfølelse, som er den mest diffuse delen 

av integreringsarbeidet – og dermed også den vanskeligste å utarbeide effektive tiltak til. 

 

Samlet vitner prosjektets empirimateriale om en noe ubalansert integreringspolitikk som 

kommer til uttrykk gjennom introduksjonsordningen og dens organisering. Dette leder til 

oppgavens siste forskningsspørsmål, hvor jeg drøfter hvorvidt introduksordningen fungerer 

etter hensikten. Vi vet at arbeidsmarkedsdeltakelsen etter fullført program for denne 

deltakergruppen er lavere enn målsettingen, og lavere for kvinner enn for menn. 

Intervjumaterialet fra prosjektet vitner dessuten om relativt lav samfunnsdeltakelse blant de 

tidligere deltakerne, både under og etter intro. 

 

6.3 I hvilken grad har ordningen fungert etter hensikten? 

Det tredje forskningsspørsmålet søker å finne ut hvorvidt introduksjonsordningen fungerer 

som et vellykket virkemiddel for å integrere kvinnelige introdeltakere inn i norsk arbeids- og 

samfunnsliv.  

 

Introduksjonsordningens formål sikter på å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i yrkes- 

og samfunnsliv, samt innsikt i norsk språk, kultur og samfunnsliv. Gjennom 

introduksjonsprogrammet forsøker de ansatte gjennom myndiggjøring og dyktiggjøring å gi 

deltakerne redskaper for å kunne ta del i norsk arbeids- og samfunnsliv, og å være i stand til å 

styre eget liv etter de ønsker og behov den enkelte innehar. Måloppnåelse i form av 

sysselsetting for kvinner i introduksjonsprogram er langt lavere enn for menn, og spesielt lavt 

for kvinner med lite eller ingen utdanning og arbeidserfaring fra før. Vi har sett at både 
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egenskaper ved kvinnene og egenskaper ved programmet påvirker hvorvidt 

introduksjonsordningen lykkes i sitt mål om å skape integrerte medborgere. Mange av 

kvinnene i prosjektet har forutsetninger som gjør høy grad av måloppnåelse svært 

utfordrende.  

 

I løpet av denne studien har vi sett at det virker å være en skjevhet mellom ansatte og 

deltakere med hensyn på ambisjoner og forståelse av måloppnåelse i 

introduksjonsprogrammet. Dette kan tenkes å påvirke utfallet for den enkelte deltaker, men 

også hvordan de ulike aktørene vurderer flyktningenes deltakelse og måloppnåelse. I tillegg 

virker det som bydelen ikke helt når opp til egne ambisjoner når det gjelder individuell 

tilpasning og oppfølging. Likevel er mange av kvinnene svært fornøyde med tiden i intro, og 

opplever å ha fått mye ut av programmet. Med dette i tankene kan en spørre seg om 

indikatorene for måloppnåelse er realistiske eller dekkende nok for denne gruppen deltakere. 

Det vil være problematisk dersom en plasserer individer inn i et program som en opplever at 

slett ikke fungerer etter hensikten. Hva er egentlig måloppnåelse, og når skal man være 

fornøyde? Er det når intro fører til sysselsetting? Eller er det når det fører til 

samfunnsdeltakelse?  

 

Det kan være et poeng å vurdere måloppnåelse i bredere forstand enn hva som gjøres i dag. 

Om en bare skal fokusere på hvor mange prosent som kommer ut i arbeid eller utdanning etter 

programmet, tror jeg vi undervurderer og undergraver innsatsen som ytes både fra de ansatte 

og deltakernes side. Det viser heller ikke til den generelle utviklingen kvinnene har hatt 

gjennom programmet, der mange har blitt betydelig bedre i språk og utviklet en selvtillit og 

motivasjon til å arbeide videre for å kunne ta del i det norske samfunnet. Dette er progresjon 

som ikke burde overses, men heller bygges videre på. For å finne ut mer om hvilke tiltak som 

faktisk virker og ikke virker, for å forbedre og tilpasse programmet videre for denne gruppen 

introdeltakere, vil det være fordelaktig å utarbeide noen indikasjoner for måloppnåelse i 

bredere forstand.  

 

Hvorvidt programmet er vellykket eller om kvinnene har oppnådd ønsket måloppnåelse, 

avhenger av hvilke indikatorer for måloppnåelse vi anvender. Slik det er i dag, sentrerer 

introduksjonsordningen og norsk integreringspolitikk seg hovedsakelig rundt kvalifisering til 

sysselsetting. Selv om samfunnsdeltakelse i bredere forstand også tillegges vekt i 

introduksjonsprogrammet, virker det i mange tilfeller å komme i andre rekke. Man kan spørre 
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seg om det er realistisk å forvente at alle disse kvinnene skal kunne ha samme måloppnåelse 

som deltakere i spor 2 og 3, som i mange tilfeller har helt andre forutsetninger når de 

begynner i introduksjonsprogrammet. En relativt stor andel av kvinnene som deltar i 

introduksjonsprogram, greier ikke å komme så langt innen introduksjonsprogrammets 

varighet at de er i stand til å komme ut i arbeid eller videre skolegang etterpå. Likevel kan de 

ulike tiltakene i programmet være nyttige også for denne gruppen deltakere, for å kunne 

fungere i det daglige – å kunne ta t-banen, gå på butikken, gå på foreldremøter eller til legen 

uten tolk.  

 

En kan også spørre seg om sysselsetting er et realistisk mål overhode for den aktuelle gruppen 

deltakere. Flere har en helse som gjør at de ikke vil være i stand til å komme ut i arbeid, 

uansett hvor lang tid de får i intro. Andre på sin side kan være svært ressurssterke kvinner 

som på mange måter kan bidra til norsk arbeids- og samfunnsliv. Dette er vanskelige 

avveininger å ta. Et annet alternativ for at programmet skal fungere mer effektivt, kan være å 

la enkelte av flyktningene begynne senere i programmet. Dette vil være interessante 

problemstillinger å se nærmere på i videre forskning.  

 

Det er ingen tvil om at introduksjonsordningen er, og vil fortsette å være en helt sentral og 

viktig del av integreringen av nyankomne flyktninger. Hvordan en velger å videreutvikle 

programmets innhold og integreringstiltak vil være avgjørende for den fremtidige 

inkluderingen av nye innvandrere. Basert på funnene i denne casestudien er det tydelig at det 

vil være behov for mer tilpasset undervisning og oppfølging for kvinner med lite eller ingen 

utdanning og arbeidserfaring. Dette kan muligens også sies om andre grupper deltakere. 

Funnene fra prosjektet kan være relevante og nyttige for introduksjonsprogram i andre 

bydeler og kommuner. Det kunne vært interessant å bygge videre på denne erfaringen, ved å 

se på introduksjonsprogram i mindre kommuner. På den ene siden vil mindre kommuner i 

mange tilfeller ha færre deltakere, og dermed muligens en grovere oppdeling i nivå. På den 

andre siden viser forskningen at programrådgivere i mindre kommuner ofte har færre 

deltakere, og en kan dermed anta at det foregår en tettere oppfølging av den enkelte. Slike 

faktorer er verdt å studere nærmere, for å kunne utvikle et mest mulig effektivt og 

inkluderende integreringstilbud i årene som kommer.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykkeskjema for flyktninger 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ” Integrering av flyktninger i bydel Østensjø: Kvinnelige deltakere i 

Introduksjonsprogrammet med lav utdanning”? 

 

Mitt navn er Emilie Olsen Finvåg, og jeg tar en mastergrad i sosiologi ved Universitetet i 

Oslo. Jeg skal skrive masteroppgave fra august 2019 til mai 2020. Jeg ønsker å finne mer ut 

av hvordan kvinnelige flyktninger med lite eller ingen utdannelse fra hjemlandet har opplevd 

å komme til Norge, og hvordan introduksjonsordningen i bydel Østensjø har fungert i forhold 

til dette. Formålet med oppgaven er å samle inn erfaringer fra introduksjonsordningen ved 

hjelp av intervjuer med ansatte og tidligere deltakere i ordningen. Målet er å finne ut hvordan 

en best mulig kan legge til rette for god integrering av flyktninger i bydelen, gjennom 

utdanning, arbeid og et meningsfylt sosialt liv. Prosjektet har kommet til i samarbeid med 

bydel Østensjø. Ansvarlig for prosjektet er Universitetet i Oslo- Institutt for sosiologi og 

samfunnsforskning. 

 

Du får spørsmål om å være med i dette prosjektet fordi du har deltatt i 

introduksjonsprogrammet. Hvis du velger å delta, innebærer det at du deltar i et intervju. Det 

vil ta rundt én time. Jeg vil spørre deg litt om din bakgrunn, men mest om dine erfaringer med 

introduksjonsordningen og om dine erfaringer med å komme til Norge. Intervjuet vil bli tatt 

opp med lydopptaker, og jeg vil ta notater underveis. Intervjuet vil foregå et sted hvor du føler 

deg komfortabel, og du kan velge å ikke svare på enkelte spørsmål underveis i intervjuet.  

 

Det er frivillig å delta i prosjektet, og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi grunn. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Prosjektet avsluttes etter planen mai 2020, ved forsinkelse senest november 2020. Studien og 

alle resultatene blir publisert i anonym form. Alle navn vil anonymiseres, men kjønn, alder og 

yrke kan fremkomme om det er relevant. Hvis denne informasjonen ikke sikrer din 

anonymitet vil den ikke brukes. Lydopptakene og personopplysninger vil slettes ved 

prosjektslutt.   
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Ettersom jeg får vite personopplysninger om deg i intervjuene, har du rett til å a) få 

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, b) få rettet personopplysninger 

om deg, c) få slettet personopplysninger om deg, d) få utlevert en kopi av dine 

personopplysninger, og e) sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om 

behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Opplysninger om deg blir behandlet basert på ditt samtykke. Norsk senter for forskningsdata 

(NSD) har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 

• Masterstudent Emilie O. Finvåg, epost: emiliof@student.sv.uio.no eller telefon 90 12 66 

71. 

• Veileder Grete Brochmann, epost grete.brochmann@sosgeo.uio.no eller telefon 22 85 83 

36. 

• Personvernombud Maren Magnus Vold, epost m.m.voll@admin.uio.no eller telefon 22 85 

97 78. 

• Norsk senter for forskningsdata AS, epost personverntjenester@nsd.no eller telefon 55 58 

21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Masterstudent      Veileder  

Emilie Olsen Finvåg     Grete Brochmann  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

mailto:emiliof@student.sv.uio.no
mailto:grete.brochmann@sosgeo.uio.no
mailto:m.m.voll@admin.uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
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Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet, og har fått anledning til å stille 

spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta i intervju. 

 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykkeskjema for ansatte 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ” Integrering av flyktninger i bydel Østensjø: Kvinnelige deltakere i 

Introduksjonsprogrammet med lav utdanning”? 

 

Mitt navn er Emilie Olsen Finvåg, og jeg tar en mastergrad i sosiologi ved Universitetet i 

Oslo. Jeg skal skrive masteroppgave fra august 2019 til mai 2020. Jeg ønsker å finne mer ut 

av hvordan kvinnelige flyktninger med lite eller ingen utdannelse fra hjemlandet har opplevd 

å komme til Norge, og hvordan introduksjonsordningen i bydel Østensjø har fungert i forhold 

til dette. Formålet med oppgaven er å samle inn erfaringer fra introduksjonsordningen ved 

hjelp av intervjuer med ansatte og tidligere deltakere i ordningen. Målet er å finne ut hvordan 

en best mulig kan legge til rette for god integrering av flyktninger i bydelen, gjennom 

utdanning, arbeid og et meningsfylt sosialt liv. Prosjektet har kommet til i samarbeid med 

bydel Østensjø. Ansvarlig for prosjektet er Universitetet i Oslo- Institutt for sosiologi og 

samfunnsforskning. 

 

Du får spørsmål om å være med i dette prosjektet fordi ditt arbeid er tilknyttet 

introduksjonsprogrammet. Hvis du velger å delta, innebærer det at du deltar i et intervju. Det 

vil ta 40-60 minutter. Jeg vil spørre deg litt om din stilling og ansvarsområde, men mest om 

dine erfaringer med introduksjonsordningen, spesielt i forhold til kvinnelige flyktninger som 

deltar i ordningen med lite utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet. Intervjuet vil bli tatt 

opp med lydopptaker, og jeg vil ta notater underveis. Intervjuet vil foregå et sted hvor du føler 

deg komfortabel, og du kan velge å ikke svare på enkelte spørsmål underveis i intervjuet.  

 

Det er frivillig å delta i prosjektet, og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi grunn. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Prosjektet avsluttes etter planen mai 2020, ved forsinkelse senest november 2020. Studien og 

alle resultatene blir publisert i anonym form. Alle navn vil anonymiseres, men kjønn, alder og 

yrke kan fremkomme om det er relevant. Hvis denne informasjonen ikke sikrer din 
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anonymitet vil den ikke brukes. Lydopptakene og personopplysninger vil slettes ved 

prosjektslutt.   

Ettersom jeg får vite personopplysninger om deg i intervjuene, har du rett til å a) få 

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, b) få rettet personopplysninger 

om deg, c) få slettet personopplysninger om deg, d) få utlevert en kopi av dine 

personopplysninger, og e) sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om 

behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Opplysninger om deg blir behandlet basert på ditt samtykke. Norsk senter for forskningsdata 

(NSD) har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 

• Masterstudent Emilie O. Finvåg, epost: emiliof@student.sv.uio.no eller telefon 90 12 66 

71. 

• Veileder Grete Brochmann, epost grete.brochmann@sosgeo.uio.no eller telefon 22 85 83 

36. 

• Personvernombud Maren Magnus Vold, epost m.m.voll@admin.uio.no eller telefon 22 85 

97 78. 

• Norsk senter for forskningsdata AS, epost personverntjenester@nsd.no eller telefon 55 58 

21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Masterstudent      Veileder  

Emilie Olsen Finvåg     Grete Brochmann  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

mailto:emiliof@student.sv.uio.no
mailto:grete.brochmann@sosgeo.uio.no
mailto:m.m.voll@admin.uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
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Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet, og har fått anledning til å stille 

spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta i intervju. 

 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3: Intervjuguide flyktninger 

 

Intervjuguide for intervju med kvinnelige flyktninger i bydel Østensjø 

 

Innledning (10-15 min) 

- Løs/ uformell prat ca. 5 min 

- Informasjon 5-10 min 

o Litt om tema for samtalen (bakgrunn, formål) 

o Forklar hva intervjuet skal brukes til 

o Forklar: taushetsplikt og anonymitet 

o Informer om at respondenten kan få innsikt i intervjumaterialet og eventuelt 

oppgaven senere, samt mulighet for endring og sletting. 

o Informer om opptak av intervjuet og at jeg vil ta notater underveis 

o Sørg for samtykke 

o Spør om respondenten har noen spørsmål eller om noe er uklart 

- Start opptak 

 

Overgangsspørsmål (ca. 10 min) 

- Fortell litt om deg selv 

o Alder, sivilstatus, barn, hvor kommer du fra, når kom du til Norge? 

- Hvor lenge deltok du i introduksjonsprogrammet? Og når var du ferdig? 

- Hadde du noen utdanning eller arbeidserfaring da du kom til Norge? 

- Er du i jobb eller utdanning i dag? 

o Heltid eller deltid? 

 

Nøkkelspørsmål/ hoveddel (40-50 min) 

- Kan du fortelle litt om når og hvorfor du kom til Norge?  

o Kom du alene? 

- Kan du fortelle om hvordan det var å komme til Norge? 

o Hva var dine første tanker om Norge da du kom hit? 

o Hvordan ble du tatt imot? 

o Var det noe du syntes var spesielt fint? 

o Var det noe du syntes var spesielt vanskelig? 
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- Hva var viktig for deg å få hjelp til når du kom til Norge? 

- Hva innebærer det for deg å være integrert i det norske samfunnet? 

o Er det viktig for deg å bli godt integrert i det norske samfunnet? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

  

- Husker du når du fikk vite hva introduksjonsprogrammet var? 

o Hvem informerte deg om det? 

- Hadde du lyst til å delta? 

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Hva gjorde dere typisk på introduksjonsprogrammet og voksenopplæringa? 

- Var det noen ting du likte godt med programmet og voksenopplæringa? 

- Var det noen ting du ikke likte så godt, eller syntes var vanskelig? 

- Følte du at du hang med i undervisningen?  

- Hvordan var undervisningen? Hvordan var lærerne? 

- Hva var dine viktigste mål å nå gjennom å delta i programmet? 

o Var det viktig for deg å komme ut i utdanning eller arbeid når programmet var 

over?  

- Kan du huske hvilke mål du og din programrådgiver satte for deg når du startet i 

introduksjonsprogrammet? 

o Fikk du være med å bestemme hvilke mål som skulle settes? 

o Opplevde du at din programrådgiver og du var enige i hvilke mål du skulle ha? 

- Hadde du arbeidstrening/praksis? Fortell litt om det. 

- Hvordan syntes du det var å begynne å prate norsk? Hjalp voksenopplæringa deg med 

dette? 

- Kan du fortelle litt om hva du har lært i introduksjonsprogrammet om det norske 

samfunnet? 

o Kan du si noe om hva du har lært om for eksempel norsk historie, om lover og 

regler, familieliv, arbeidsliv eller økonomi? 

o Syntes du noe av dette var nyttig? 

o Var noe unyttig? 

- Fikk du hjelp til ting som å finne deg bolig, søke om barnehageplass eller fastlege? 

- Har du barn?  
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o Om ja, hvordan synes du det var å kombinere introduksjonsprogrammet og å 

være mor? 

o Hvorfor tenker du at mange synes dette er vanskelig? 

- Nå som du er ferdig med introduksjonsprogrammet, hva synes du om det? 

o Er det viktig? 

- Hvordan syntes du varigheten i introduksjonsprogrammet var?  

o Hva skulle du ønske dere brukte mer tid på? 

o Hva skulle du ønske dere brukte mindre tid på? 

- Hvordan syntes du tiden etter introduksjonsprogrammet har vært? 

o Har du fått noen form for oppfølging etter programmet ble avsluttet? 

 

- Kan du fortelle hvordan en vanlig dag er for deg? Hva gjør du i løpet av dagen? 

- Har du noen venner eller bekjente i bydelen eller ellers i Oslo? 

o Hvordan kom du i kontakt med dem? 

o Har de samme bakgrunn som deg eller er det noen med annen bakgrunn? 

- Har du vært på noen arrangementer for å bli kjent med lokalmiljøet? 

- Deltar du i noen fritidsaktiviteter? Frivillighet, idrett, språk-kafé? 

- I hvilke situasjoner snakker du norsk i hverdagen? 

o Hvem snakker du oftest norsk med? 

- Hvordan synes du det er å bo i bydelen? 

o Hva liker du spesielt godt/dårlig? 

o Er det noe du savner? 

 

Oppsummering/avslutning (ca. 10 min) 

- Oppsummere det vi har snakket om. 

- Avsluttende spørsmål for å runde av.  

- Har jeg forstått deg riktig? 

- Er det noe du vil legge til? Kan jeg kontakte deg om det er noe mer jeg lurer på? 

 

Avslutte opptak  

- Avslutte med å spørre om personens opplevelse av å bli intervjuet 

  



 

 



 

 i 

Vedlegg 4: Intervjuguide ansatte 

 

Intervjuguide for intervju med ansatte i introduksjonsprogrammet i bydel Østensjø 

 

Innledning (10 min) 

- Løs/ uformell prat ca. 5 min 

- Informasjon 5-10 min 

o Litt om tema for samtalen (bakgrunn, formål) 

o Forklar hva intervjuet skal brukes til 

o Forklar: taushetsplikt og anonymitet 

o Informer om at respondenten kan få innsikt i intervjumaterialet og eventuelt 

oppgaven senere, samt mulighet for endring og sletting. 

o Informer om opptak av intervjuet og at jeg vil ta notater underveis 

o Sørg for samtykke 

o Spør om respondenten har noen spørsmål eller om noe er uklart 

- Start opptak 

 

Overgangsspørsmål (5 min) 

- Fortell litt om din bakgrunn (utdanning, tidligere jobber) 

- Hvilken stilling har du, og hvor lenge har du jobbet innenfor 

introduksjonsprogrammet? 

- Hva er dine arbeidsoppgaver? 

 

Nøkkelspørsmål/ hoveddel (40-50 min) 

- Hva er de viktigste tingene deltakerne skal ha med seg fra introduksjonsprogrammet? 

- Hvordan er dere involvert? Kartlegging, individuell plan, oppfølging? 

- Hvordan synes du individuell plan fungerer? 

- Hvordan utarbeides mål for den enkelte deltaker, og hvordan vurderes det om målene 

er nådd? 

- Hvordan deles de ulike klassene inn?  

o Spor, gruppesammensetning, antall elever per klasse osv.  

o Hvordan er forholdet mellom kvinner og menn i de ulike sporene? 

- Hva består undervisningen av? 
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- Kan du fortelle litt om undervisningen i språkopplæringen? 

o Er det mange som ikke henger med? 

o Hva skjer når en ny pulje kommer og skal begynne i samme klasse? 

- Flyktningene skal ha undervisning om det norske samfunn. Hva innebærer dette 

vanligvis? 

o Hvordan fungerer det? 

- Er de kvinnelige flyktningene motivert til å nå de samme målene som dere utarbeider 

med dem?  

- Mener du programmet legger godt til rette for den enkelte deltaker?  

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

o I forhold til: målsetting, i undervisningen 

 

- Hvordan jobber dere i samarbeid med andre aktører, for eksempel frivillige, Nav, 

lokalbefolkningen osv.? 

o Bruker dere flyktningguide? 

o Brukes ofte tiltak som mentorprogram, praksis eller kurs for de på spor 1? 

 

- Hvordan samarbeider lærere og programrådgivere? 

- Hvordan jobber dere i samarbeid med arbeidsgivere i forhold til praksis/arbeids- og 

språktrening? 

o Fungerer denne ordningen godt? 

o Er arbeidsgiverne interessert i å ansette deltakerne på et senere tidspunkt?  

- Hvilke grupper opplever du har mest utfordringer tilknyttet programmet og 

overgangen til utdanning/arbeid? 

- Hvilke utfordringer har kvinner med lite utdanning og arbeidserfaring i programmet? 

o Har du noen tanker om hvordan dette kan gjøres bedre/annerledes? 

o Hvor mener du utfordringen er størst? (norskopplæring, lære om det norske 

samfunn, å komme ut i arbeid/utdanning, kulturforskjeller …) 

- Hvilke utfordringer har kvinner med barn i møte med introduksjonsprogrammet? 

- Opplever du at kvinnene er motiverte? 

o Hvorfor/ hvorfor ikke? 

o Er det viktig for dem å komme i utdanning eller arbeid? 

o Er det realistisk? 

- Hvordan er det å legge opp et undervisningsopplegg for de som er analfabeter? 
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o Er disse i en egen klasse? 

- Opplever du at du har tilstrekkelig med tid og kompetanse til å utføre jobben din på en 

god måte? 

o Skulle du ønske du hadde en annen type kompetanse som du ikke kan tilby? 

- Er det noe dere gjerne skulle ha tilbudt, som du mener hadde vært effektive tiltak, som 

dere ikke har mulighet til?  

- Hva tenker du om lengden på introduksjonsprogrammet? (for kort, for lenge?) 

- Hva mener du er viktig for å få gode resultater?  

- Hva mener du er god integrering? 

 

- Legger dere opp til at deltakerne skal bli kjent med og få en tilhørighet til 

lokalsamfunnet? I så fall, hvordan? 

- Har programmet andre tiltak som handler mer om samfunnsdeltakelse i form av idrett, 

kultur, helsetilbud, bolig osv.? 

- Hva skjer etter endt program? 

o Får deltakerne noen form for oppfølging? 

- Får dere tilbakemeldinger fra deltakerne om hva de syns om programmet? 

o Hva sier de? 

o Har dere noen kommunikasjon underveis eller i ettertid av programmet for å 

finne ut hva deltakerne synes om programmet? 

 

Oppsummering/avslutning (5min) 

- Oppsummere det vi har snakket om. 

- Avsluttende spørsmål for å runde av.  

- Har jeg forstått deg riktig? 

- Er det noe du vil legge til? Kan jeg kontakte du om det er noe mer jeg lurer på? 

 

Avslutte opptak  

- Avslutte med å spørre om personens opplevelse av å bli intervjuet
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Vedlegg 5: Meldeskjema for behandling av personopplysninger- NSD sin vurdering 
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