Sammendrag
En integreringsprosess vil berøre flere deler av en flyktnings liv. I denne oppgaven ser jeg på
hva ressurssterke flyktninger selv fremhever som viktig i denne prosessen. Med utgangspunkt
i samtaler fra intervjuer med 15 flyktninger som enten har gjennomført, eller gjennomfører,
introduksjonsprogrammet i bydel Østensjø, er det tre spørsmål som undersøkes. Det første er
hvordan det å være flyktning påvirker deres identitet. Det å oppleve å måtte flykte til et nytt
land bidrar til at man stiller spørsmål knyttet til egen identitet. Ikke bare har man blitt
tilskrevet kategorien «flyktning», men man har også reist vekk fra mange av rammene som
preger vår identitet, som for eksempel opprinnelsesland, familie og venner. Ved bruk av
teorier fra sosialpsykologien og den narrative forskningstradisjonen, finner jeg blant annet at
flyktningene jeg intervjuet ønsket å fremstille seg selv som ressurssterke og «flinke». Dette
ønsket kan skyldes at de opplever det som vanskelig å stå i den tilskrevne posisjonen som
«flyktning». Kategorien flyktning kan gi assosiasjoner til hjelpeløshet og det å være
vanskeligstilt, noe som på mange måter er motsetningen til å være ressurssterk.
Flyktningene jeg har intervjuet i denne oppgaven kan alle kategoriseres som
ressurssterke ettersom de har utdanning og/eller arbeidserfaring fra opprinnelseslandet. Er
denne erfaringen en fordel når det gjelder å komme inn på arbeidsmarkedet i Norge? Dette er
det andre spørsmålet jeg undersøker nærmere. Arbeidsmarkedet blir sett på som en viktig
arena for integrering i Norge, noe som gjør at det fra statens perspektiv er ønskelig at så
mange flyktninger som mulig kommer i arbeid. Med utgangspunkt i Pierre Bourdieu sin teori
om «det sosiale rom» og kapital, diskuterer jeg flyktningenes opplevelser av statusfall og
vanskeligheter knyttet til å finne en relevant jobb. Flere av personene jeg intervjuet opplevde
praksisplassen de ble tildelt gjennom introduksjonsprogrammet som lite relevant for deres
utdanning og arbeidsinteresser. At en person opplever praksisplassen som lite relevant, er ikke
bare negativt for arbeidsmotivasjonen, men det gjør også at personen går glipp av å bli kjent
med det feltet som personen ønsker å jobbe i. At flyktninger stadig blir satt i de samme typene
arbeid kan også få konsekvenser som strekker seg enda lenger. Dette kan skape en symbolsk
kobling mellom visse typer arbeid og kjennetegn på flyktninger og innvandrere, som for
eksempel andrespråkpreget norsk og «utenlandsk» utseende.
Gjennom selvsosialisering kan en persons oppfattede mulighetsrom endre seg. En
flyktning kan ta andre flyktningers erfaringer som utgangspunkt for egne handlinger, noe som
betyr at personer som har fått til mye bra i Norge, kan fungere som et forbilde for andre. Det
siste spørsmålet jeg undersøker er hvilke relasjoner flyktningene trekker frem som viktige
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knyttet til sin integreringsprosess. Jeg ser både på relasjonene flyktningene har til personer av
samme bakgrunn som dem, samt relasjoner til majoritetsnordmenn. Flyktninger som fungerer
som forbilder for andre kan kalles brobyggere. En slik rolle kan for personen som innehar
den, oppleves som meningsfull, og den kan i tillegg føre til en opplevelse av medborgerskap
og tilhørighet. Med andre ord er en brobyggerrolle både er positivt for brobyggeren samt
personene han eller hun bygger bro for. Majoritetsnordmenn kan få en lignende rolle i
flyktningenes integreringsprosess, og med utgangspunkt i begrepet «svake bånd» ser jeg på
eksempler på relasjoner som har vært viktige for noen av flyktningene i utvalget: Norske
naboer som har blitt gode venner, sykepleiere som har blitt språklærere og «treningsvenn»
som har vært veiviser.
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jeg vet det er vanskelig
å være ny
å være splitter ny når man går rundt i disse gatene
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høyre venstre
det er det samme hvilken retning jeg fortsetter i
jeg kjenner hverken husene eller menneskene
det er ingen av historiene som snakker til den jeg er
(Sæteren 2017:13)
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1 Innledning
Ved inngangen til 2019 ble det registrert at 70,8 millioner mennesker var på flukt på
verdensbasis. Det er det høyeste tallet som noen gang har blitt registrert (Skretteberg &
Christophersen). Når jeg skriver dette, er det et stort engasjement knyttet til barn i
flyktningleirer. Spesielt har leiren Moria på Lesvos har fått mye oppmerksomhet grunnet
svært dårlige forhold. Oppropet «Evakuer barnefamilier fra Moria nå!» har nylig overlevert
sine 46 350 signaturer til regjeringen (Evakuer Moria 2020).
Jeg ønsker å starte denne oppgaven med disse eksemplene fordi de illustrerer hvor
aktuell flyktning-tematikken er i dag. Mennesker drives på flukt av ulike årsaker, men det
som går igjen er konflikter som har ført til vold og forfølgelse av individer og grupper. Noen
konflikter har vist seg å kunne løses, som Irak-krigen i 2003 (Leraand 2018), mens andre har
vart i flere tiår, som for eksempel den israelsk-palestinske konflikten (Skretteberg &
Christophersen). Den innvandringspolitiske diskursen i Norge i dag er preget av
«flyktningkrisen» som kom i etterkant av borgerkrigen i Syria. En økning i antall flyktninger
som søkte til trygghet i Europa førte blant annet til diskusjoner om integrering (Fuglerud
2017:162). I Norge er det introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger som er
myndighetenes hovedredskap for å hjelpe flyktninger med integreringsprosessen.
I denne oppgaven ønsker jeg å besvare følgende problemstilling:
En integreringsprosess vil berøre flere deler av en flyktnings liv. I denne oppgaven skal jeg se
på hva ressurssterke flyktninger selv fremhever som viktig i denne prosessen. Med
utgangspunkt i deres fortellinger er det tre spørsmål som reises: a) Hvordan påvirker det å
være flyktning deres identitet? b) Hvordan opplever de det å skulle få innpass i det norske
arbeidsmarkedet? c) Hvilke relasjoner trekkes frem som viktige?
Det er vanskelig å komme unna det politiske når man diskuterer temaer knyttet til
flyktninger og integrering ettersom temaene er politiske i seg selv. Som problemstillingen
viser, vil jeg ikke fokusere på det politiske i denne oppgaven, men den har allikevel et politisk
«bakteppe». Prosjektet er skrevet i samarbeid med introduksjonsprogrammet i bydel Østensjø
i Oslo, og man kan derfor si at jeg i denne oppgaven tar utgangspunkt i det som per dags dato
kan regnes som den norske statens definisjon av integrering (NOU 2017:2). Utdanning og
arbeid er noe av det som vektlegges i denne definisjonen av integrering. Dette begrunnes
blant annet med at flyktninger har større problemer enn andre innvandrergrupper i det norske
arbeidsmarkedet. I en NOU fra 2017 argumenteres det for at en av hovedårsakene til dette er
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mangel på utdanning og kvalifikasjoner som blir etterspurt i det norske arbeidsmarkedet hos
flyktningene (NOU 2017:2).
Men hva med flyktninger som har med seg utdanning eller andre
arbeidskvalifikasjoner fra opprinnelseslandet? Dette er personene jeg vil fokusere på videre,
og det er deres utdanning og/eller arbeidserfaring fra opprinnelseslandet som gjør at jeg
definerer dem som ressurssterke. Det er flere grunner til at jeg har valgt å fokusere på
ressurssterke flyktninger i denne oppgaven. Ikke bare vil jeg argumentere for at det er meget
relevant med tanke på at det antageligvis vil fortsette å være mennesker på flukt i lang tid
fremover, men det ser også ut til at et ressursperspektiv mangler. En undersøkelse av
innvandring og integrering i norske medier utført av Retriever i 2018 viser at andelen oppslag
med et problemperspektiv hadde økt samtidig med at andelen med ressursperspektiv hadde
gått ned sammenlignet med tidligere studier. Den samme undersøkelsen viste også at
asylsøkere og flyktninger var temaer som gikk igjen i oppslagene med problemperspektiv
(Strand, Lindebjerg & Bjune 2018).
Når det gjelder forskning, viser det seg at mye av den norske forskningen på
introduksjonsprogrammet, som inkluderer deltagernes erfaringer, ikke skiller mellom ulike
typer flyktninger (Djuve & Kavli 2015; Blom & Enes 2015). Kategorien «flyktninger» er en
heterogen kategori, og ulike flyktninger vil møte på ulike utfordringer i en
integreringsprosess. Selv om ethvert individ vil ha sine subjektive opplevelser, vil
antageligvis flyktninger som har flere aspekter til felles, som for eksempel utdanning, også ha
noen felles erfaringer og opplevelser. Det er disse erfaringene jeg kommer til å se nærmere på
i denne oppgaven.

1.1 Flyktning
Begrepet «flyktning» er kanskje det mest essensielle begrepet i denne oppgaven. Men hva
skiller en flyktning fra en innvandrer, for eksempel? Før vi går videre er det på sin plass med
en avklaring av hva disse begrepene innebærer. IMDi sin definisjon av innvandrere er «... en
person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre»
(IMDi 2015b). Innvandrer-begrepet favner ergo om veldig mange ulike personer. En flyktning
er også en innvandrer, men vil adskille seg fra for eksempel en arbeidsinnvandrer. Den norske
utlendingsloven gir flyktningstatus til personer som defineres som flyktninger i FNs
flyktningkonvensjon av 1951. I følge konvensjonen er en flyktning:
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[...] en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase,
religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe. Personen som
flykter må ha krysset en internasjonal landegrense for å regnes som flyktning»1 (FN-sambandet 2019).

Det som er viktig å ha med seg videre fra definisjonen av flyktninger er at deres situasjon er
ulik andre migranters situasjon. Fordi de må forlate opprinnelseslandet, ofte ganske brått, har
de ikke tid til å forberede seg på å leve i et nytt land. Dette gjør at de også kan mangle
økonomiske og andre ressurser, som kan sikre dem arbeid i mottakerlandet. I tillegg har
mange opplevd traumatiske situasjoner i opprinnelseslandet før de flyktet. På den andre siden
forblir ofte flyktninger som har fått asyl lenger i mottakerlandet enn andre typer migranter.
Dette kan kanskje bidra til høyere motivasjon for å bli integrert (Gericke, Burmeister, Löwe,
Deller & Pundt 2018:47).

1.2 Integrering
I sosiologisk teori brukes integrering om prosesser der ulike deler i et sosialt system inngår i
en helhet. Denne forståelsen er ikke så langt i fra det de fleste assosierer med integrering i
dagligtalen; nemlig innlemmelsen av innvandrere i majoritetssamfunnet. Integrering av
innvandrere har blitt et politisk mål, noe som har bidratt til debatt rundt hva integrering
faktisk innebærer, og hvordan prosessen skal foregå. Begrepet integrering ble introdusert i
norsk politikk på begynnelsen av 1970-tallet, i sammenheng med den «nye innvandringen».
Tanken om integrering skulle erstatte den tidligere assimilasjonsstrategien, hvor det ble brukt
former for tvang og pressmidler for å få minoriteten inn i majoriteten. Denne strategien ble
blant annet benyttet overfor den samiske urbefolkningen i Norge. Dermed skulle integrasjon
som strategi innebære noe annet enn assimilasjon. Integrasjonen skulle ta hensyn til individers
kulturelle bakgrunn, og de nyankomne innvandrerne skulle ha tilgang på de samme sosiale og
sivile rettigheter som majoriteten (Brochmann 2017a).
Motsetningen til integrering er i følge Brochmann marginalisering eller eksklusjon på
individ-nivå og oppløsning eller «anomi» på samfunns-nivå. Mangel på integrasjon betyr
mangel på deltagelse og tilhørighet hos individet, noe som også kan ha konsekvenser for hele
samfunnet (Brochmann 2017a). Den norske integreringspolitikken har vektlagt integrering av
minoriteter gjennom språkopplæring, samt hjelp til å få jobb eller utdanning (Fangen
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Det kan diskuteres hvorvidt denne presiseringen er fruktbar da den blant annet bidrar til rangering av ulike
kategorier av mennesker som trenger hjelp (Fuglerud 2017:97). Denne diskusjonen er noe utenfor rekkevidden
til denne oppgaven, men jeg ønsker her å påpeke at den har vært utsatt for kritikk fra ulike hold.
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2010b:39). Introduksjonsprogrammet for flyktninger ble i sin tid utformet nettopp fordi man
så at en del innvandrere hadde betydelig lavere sysselsettingsgrad enn majoriteten, og at
mange var avhengige av sosialhjelp (Brochmann 2017b:25). Målet var at
introduksjonsprogrammet skulle bidra til at flere innvandrere ble integrert.
Selv om målet om integrering deles på tvers av det politiske spekteret, betyr det
dermed ikke at det råder enighet rundt integreringsstrategien. Diskusjonene om integrering
har for eksempel dreid seg om det kan være sfærer av samfunnet man kan ønske assimilering
i, som for eksempel i arbeidslivet og i utdanning (Brochmann 2017a). Skal det være lov å ha
på seg religiøse hodeplagg på jobb? Er det greit at personer fra etniske minoriteter følger egne
normer for god oppførsel? I fjor oppstod det en større debatt da kronprinsen besøkte den nylig
terrorrammede Al-Noor-moskeen i Bærum. Da han skulle håndhilse på to kvinner, valgte de
heller å ta hånden til hjertet. Frp-leder og finansminister Siv Jensen mente dette var et
eksempel på «snikislamisering», noe flere reagerte sterkt på (NTB 2019). I europeisk
sammenheng har det blitt snakk om «å stille krav om integrasjon», hvor spesielt det å få et
liberal-demokratisk verdisett er i fokus (Brochmann 2017a). Dette ser man også i
integreringspolitikken, hvor det i følge Gullestad (2002) er en tyngdeforskyvning mot at det er
minoriteten som skal tilpasse seg, og ikke «vi» (Fangen 2010b:39). I følge
«integreringsbarometeret» i 2018 mener bare to av ti at integreringen fungerer bra (Brekke &
Mohn 2018:9). På spørsmål om hvem som har ansvaret for integreringen, svarer befolkningen
at det først og fremst er innvandrerne, men at også myndighetene har ansvar (Brekke & Mohn
2018:10).
Uenigheter og diskusjoner rundt integrasjon vil antageligvis fortsette fremover.
Ettersom det er vanskelig å si hva vi vil tillegge integrasjonsbegrepet i fremtiden, vil jeg i
denne oppgaven bruke begrepet med utgangspunkt i introduksjonsloven. Her er fokuset på
norskferdigheter, innsikt i norsk samfunnsliv og deltagelse i arbeidslivet (NOU 2001:20). Jeg
vil spesielt fokusere på arbeid, men ettersom disse tre elementene henger tett sammen, vil alle
være en del av diskusjonen.

1.3 Oppgavens gang
Denne oppgaven består av åtte kapitler som på ulike måter bidrar til å besvare
problemstillingen. I det neste kapitlet, kapittel to, presenterer jeg temaer som er relevante å
kjenne til, som bakgrunn for bedre å forstå tematikken i oppgaven. Her diskuterer jeg blant
annet innvandringen til Skandinavia, innvandrere og arbeid, og introduksjonsprogrammet. I
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kapittel tre presenterer jeg tre av de sentrale begrepene og teoriene som brukes videre i
oppgaven. Den første er Pierre Bourdieu sin teori om kapital og det sosiale rom. Den andre er
den sosialpsykologiske teorien om sosial identitet, og den tredje er narrativer. I kapittel fire
går jeg gjennom metoden jeg har brukt for å kunne besvare problemstillingen i oppgaven.
Analysen i denne oppgaven er basert på intervjuer med 15 deltagere som alle har
gjennomført, eller gjennomfører, introduksjonsprogrammet for flyktninger i bydel Østensjø.
Derfor ser jeg i metodekapitlet på ulike aspekter ved det å bruke intervju som metode:
Rekruttering og utvalg, hvem deltagerne er, intervjusituasjonene, min posisjon og etiske
betraktninger.
Analysekapitlene, kapittel fem, seks og sju, er delt inn etter de ulike delene av
problemstillingen. Det første analysekapitlet fokuserer derfor på̊ flyktningenes identitet. Det å
oppleve å måtte flykte til et nytt land kan bidra til at man stiller spørsmål knyttet til sin
identitet. Jeg ser på̊ hvordan personene jeg intervjuet opplevde det å være flyktning i et nytt
land og hvordan dette har påvirket deres syn på̊ egen identitet. Kan flyktningenes ulike
tilnærminger til identitet påvirke deres integrering i det norske samfunn? Det neste
analysekapitlet fokuserer på̊ flyktningenes opplevelser knyttet til det norske arbeidsmarkedet.
Et av målene for integrering i Norge er at så mange flyktninger som mulig skal være i arbeid.
Noe som gikk igjen på̊ tvers av intervjuene var en opplevelse av å miste status, samt
vanskeligheter knyttet til å få en relevant plass i arbeidsmarkedet. Fordi arbeid ble et
hovedtema i mange av intervjuene avslutter jeg kapitlet med en diskusjonsdel hvor jeg ser på
de aspektene ved det norske arbeidsmarkedet som gjør det vanskelig for flyktningene å få
jobb. I det siste analysekapitlet snur jeg forstørrelsesglasset mot flyktningenes relasjoner. Her
ser jeg på̊ hvilken rolle nordmenn og andre innvandrere med samme bakgrunn som
flyktningen, spiller i deres fortellinger.
I kapittel åtte presenterer jeg svaret på problemstillingen i lys av funnene jeg har gjort
og konkluderer dermed oppgaven. På spørsmålene knyttet til flyktningenes identitet fant jeg
blant annet et ønske om å bli oppfattet som ressurspersoner, som arbeidsomme og selvdrevne.
Flyktningene posisjonerte seg vekk fra en assosiasjon med bilde av en «typisk flyktning» som
er arbeidsledig og som får støtte av NAV. I kapitlet som fokuserer på flyktningenes
arbeidssituasjon fant jeg at mange av personene jeg intervjuet hadde opplevd et statusfall og
flere følte at deres ressurser og kompetanse ikke ble anerkjent i Norge. Negative erfaringer på
arbeidsmarkedet og på praksisplassen kan føre til en selvsosialisering, hvor erfaringene
inkorporeres i det personen videre tolker som sitt mulighetsrom. Dette kan blant annet føre til
at personen velger en jobb under sitt kompetansenivå ettersom dette oppleves som det eneste
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mulige. På den andre siden vil positive erfaringer ha en motsatt effekt, hvor mulighetsrommet
kan utvides og personen kan få et bedre selvbilde. Dette kan knyttes til funnene fra det siste
analysekapitlet. Her fokuserer jeg på flyktningenes relasjoner, og jeg fant blant annet ut at
svake bånd med nordmenn kan spille en viktig rolle for flyktningens tilknytning til det norske
samfunn. Når det gjelder relasjoner til personer med samme etniske bakgrunn som
flyktningen, fant jeg at disse både kan fungere som en hjelp og en trygghet, spesielt om
flyktningen ganske nylig har kommet til Norge, men at de også kan fungere som viktige
forbilder ved å vise hvilket mulighetsrom som finnes for flyktninger i Norge.
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2 Bakgrunn
For bedre å kunne forstå funnene i denne oppgaven, samt også de praktiske implikasjonene til
disse funnene, vil jeg i denne delen gå gjennom bakgrunnsinformasjon som kan være relevant
å ha med seg som leser. Jeg vil først se på innvandringen til Skandinavia. Hvordan håndterer
disse tre landene innvandring? Deretter vil jeg snu forstørrelsesglasset mot Norge og se på
situasjonen knyttet til innvandring slik den er i dag. Her vil spesielt den politiske diskursen
belyses. Selv om denne oppgaven ikke fokuserer på de politiske aspektene ved migrasjon og
flyktninger, er dette et såpass politisert tema at det er nødvendig å ha med for bedre å forstå
flyktningenes situasjon. Dette leder til neste del hvor jeg fokuserer på innvandring og arbeid.
Som vi skal se, er sysselsetting et viktig mål for integrering i Norge, men det kan se ut til at vi
har et stykke å gå når det gjelder å få innvandrere inn på det norske arbeidsmarkedet.
Avslutningsvis trer vi nærmere mot problemstillingen hvor jeg diskuterer
introduksjonsprogrammet for flyktninger, for deretter å si litt om bydel Østensjø, som er
stedet der personene jeg intervjuet i denne oppgaven bodde da de gjennomførte
introduksjonsprogrammet.

2.1 Innvandringen til Skandinavia
Grunnen til at jeg ønsker å diskutere de tre skandinaviske landene; Norge, Sverige og
Danmark samlet i denne delen, er fordi man får en bedre forståelse av hvordan Norge
håndterer innvandring ved å se på innflytelsen fra nabolandene. Disse tre landene bærer
likhetstrekk på flere områder, blant annet når gjelder politikk. De har lenge vært styrt av
sosialdemokratiske regjeringer, og i velferdsforskningen blir de, sammen med Finland og
Island, sett på som ett under begrepet «den nordiske modellen» (Brochmann 2017b). Det som
kjennetegner denne samfunnsmodellen, og som gjør at den skiller seg fra andre
samfunnsmodeller, er blant annet et regulert arbeidsliv preget av et samarbeid mellom partene
i arbeidslivet og staten, sjenerøse universelle sosiale ordninger og et flertall offentlige
tjenester. Målet er at alle skal ha like muligheter og at sosiale og økonomiske forskjeller skal
jevnes ut (Esping-Andersen 1990).
Når det gjelder innvandring har de tre landene også vært preget av en lik type
innvandring, i tillegg til at de ser ut til å være inspirert av hverandre i hvordan å håndtere
denne innvandringen. De tre landene blir ofte sett på som «ferske» innvandringsland
sammenlignet med andre europeiske land. Det er til en viss grad sant ettersom den såkalte
«nye innvandringen» er et ganske nytt fenomen (Brochmann 2017b:130) Før den nye
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innvandringen var det flest arbeidsmigranter fra ulike deler av Europa som ankom Norge. Det
som senere ble nytt var at det ankom flyktninger, asylsøkere og familiemedlemmer av
allerede etablerte innvandrere fra asiatiske og afrikanske land (Brochmann 2017b:133;
Fuglerud 2017:41). Allikevel er det viktig å huske at migrasjon alltid har eksistert, også i
Skandinavia. Et eksempel på dette er innvandringen fra Finland til Norge på slutten av 1800tallet. Reaksjonene da har mange likhetstrekk med de reaksjonene vi ofte ser på innvandring
den dag i dag, spesielt fra majoritetsmuslimske land. De finske innvandrerne ble sett på som
en trussel mot den norske suverenitet. Dette medførte at staten iverksatte flere tiltak for å
håndtere det «problemet» finnene representerte. Det ble blant annet satt på plass en streng
grensekontroll, det ble laget diskriminerende regler for næringsutøvelse og en
fornorskingspolitikk skulle gjøre at minoriteten ble mer norske (Fuglerud 2017:40-41). Dette
eksempelet viser at forståelsen av hva en innvandrer er kan endre seg gjennom tidende.
Den «norske forståelsen» av hvem som er innvandrere i dag er i stor grad preget av
den nye innvandringen som oppstod i 1960-årene. Innvandringen var i starten preget av
liberale forhold. Dette var fordi den rådende ideologien, med innflytelse fra USA, innebar at
mennesker skulle kunne flytte seg fritt i tråd med markedskreftene. Mot slutten av 1960-årene
ble det derimot satt bremser i denne frie flyten av mennesker. Økonomiske nedgangstider som
ble forsterket av oljekrisen i begynnelsen av 1970-årene førte til at etterspørselen etter
arbeidskraft ble svekket, og de skandinaviske landene begynte å bekymre seg for følgene av
innvandringen. Dermed ble det i begynnelsen av 1970-årene satt i gang en mer restriktiv
politikk, noe som endte med såkalte «innvandringsstopper». Sverige var først ute med å
innføre en innvandringsstopp i 1972, mens Danmark og Norge raskt fulgte etter i 1973 og
1975. Disse innvandringsstoppene har hatt følger for innvandringspolitikken i de tre landene
helt frem til i dag (Brochmann 2017b:133). At alle landene begynte med en restriktiv
innvandringspolitikk likt kan skyldes inspirasjon fra hverandre. På den andre siden kan det
også ha blitt sett på som nødvendig da det i en periode ble oppfattet slik at økt tilstramming i
et land ville føre til økt tilstrømming i et annet (Brochmann 2017b:136).
De skandinaviske landene har i dag store ambisjoner for integrering gjennom
velferdsstatlige ordninger. Sverige har siden 1991 hatt en ordning med et
introduksjonsprogram for flyktninger, og Danmark formaliserte sitt regime for integrering av
flyktninger og innvandrere gjennom lov i 1999. Etter en periode med utprøving av ulike
arbeidsmetoder og organisatoriske løsninger fra 1998 frem til 2003, fikk også Norge i 2004 et
introduksjonsprogram som var forankret i loven. Det er mange likheter i
introduksjonsordningene i de tre landene. Blant annet er kommunene ansvarlige for at
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introduksjonen settes i gang og utføres i tråd med retningslinjene. Dette har nødvendiggjort et
tett samarbeid mellom kommunene, voksenopplæring/språkopplæringen og
arbeidsformidlingen. Målsettingen til ordningene er også like ved at arbeid og økonomisk
selvstendighet har vært i fokus (Djuve & Kavli 2007:9).
Den største forskjellen i introduksjonsordningene mellom de skandinaviske landene er
ulikheter i rettighetene og pliktene til de nyankomne. I Norge og Danmark er deltagelse i
ordningene obligatorisk og det følger både rettslige og økonomiske sanksjoner om man ikke
deltar. I Sverige derimot er deltagelse frivillig, og det følger ingen sanksjoner om man skulle
velge å ikke delta. Sverige skiller seg også ut når det gjelder bosettingspolitikken. Der Norge
og Danmark tildeler de nyankomne plass i en kommune, har Sverige åpnet for egenbosetting
(Djuve & Kavli 2007:9-10). Disse ulikhetene mellom landene kan nok speile den rådende
ideologien i landene. Den svenske staten gikk tidlig inn i holdningsarbeid overfor majoriteten
hvor en ny flerkulturell ideologi ble gjort til en del av nasjonsbyggingen. Norge fulgte lenge
med ideologiutviklingen i Sverige, mens i Danmark var derimot ideologien preget av en mer
nasjonal tilnærming. Dansk språk og kultur skulle være i fokus når innvandrere skulle
integreres, og de nyankomne skulle tilpasses til de danske verdier (Brochmann 2017b:140). En
av implikasjonene av disse ulikhetene er antallet innvandrere i de tre landene. Sverige har i en
lengre periode vært landet som tar i mot flest innvandrere. Danmark derimot har den
strengeste politikken, mens Norge kan plasseres et sted midt i mellom (Pettersen & Østby
2013).

2.2 Den innvandringspolitiske konteksten
Før jeg skal diskutere innvandrere, arbeid og introduksjonsprogrammet i Norge videre, vil jeg
kort si litt om den politiske situasjonen når det gjelder innvandring i Norge i dag. Selv om
denne oppgaven fokuserer på flyktningenes fortellinger er den politiske situasjonen
nødvendig å ha med som et bakteppe. Dette er blant annet fordi den politiske diskursen om
innvandring både påvirker hvordan flyktningene ser på seg selv og sin posisjon i Norge, samt
hvordan majoritetsbefolkningen vil se på dem (Fangen 2010b; Fuglerud 2017). I tillegg har
innvandring blitt en viktig partipolitisk sak i de fleste vestlige land, også i Norge. Populistiske
høyrepartier har over en lengre periode fått større tilslutning og ofte står kampen mot
innvandring sterkt i disse partiene. Argumentene sentrerer seg gjerne rundt velferdsstaten og
at den blir utnyttet av de nyankomne på ulike vis, og de høyrepopulistiske politikerne
posisjonerer seg som «velferdsstatens forsvarere» (Fuglerud 2017:16).
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Det politiske fokuset på innvandring tok spesielt fart i 2012 da innvandringen til
Europa med båt over Middelhavet økte dramatisk på grunn av borgerkrigen i Syria.
Situasjonen i Syria har siden det vært ustabil, og i 2015 ble det erklært en «flyktningkrise» da
store antall flyktninger ankom Europa (Fuglerud 2017:162). I skrivende stund ser det ut til at
det kan oppstå en lignende situasjon da Tyrkia nylig har lettet på grensekontrollen slik at det
det blir lettere for flyktninger å reise til Europa. Statsminister Erna Solbergs reaksjon på den
nye utviklingen er at Norge ikke skal ta i mot flere flyktninger, men fokusere på å «hjelpe i
nærområdet» (Kalajdzic, Hotvedt & Sølhusvik 2020). Denne reaksjonen er i tråd med den
utviklingen vi ser i samarbeidet internt mellom EU-landene. Det er blitt satt i gang flere
strategier for å holde flyktninger utenfor eget landområde. Denne tendensen kalles
«eksternalisering», og innebærer blant annet at det har blitt opprettet leirer for transitt og
behandling av søknader før innreise, samt at stater sender støtte for beskyttelse i
opprinnelseslandet eller i et tredjeland (Fuglerud 2017:170).
Utviklingen har også vært preget av det som kalles «a race to the bottom», som
innebærer at hvert enkelt land reduserer sine «goder» for asylsøkere, slik at de fremstår som et
mindre attraktivt land å ankomme enn de andre. I tillegg har det ikke blitt opprettet felles
regler for mottak og vurdering av søknader. Dette har ført til at asylsøkere reiser dit hvor de
opplever at forholdene er best og hvor muligheten for å få innvilget sin søknad er størst, noe
som blir kalt «asylshopping» (Fuglerud 2017:168-169). I følge Fuglerud er den mest
bekymringsfulle utviklingen i EU militarisering. Grensekontrollen har flere steder blitt
strengere og den blir også brukt som avskrekking for å få flyktninger til å velge andre veier og
andre mål. Dette har blant annet ført til at flyktninger har blitt tvunget til å benytte samme
metoder som illegale migranter og smuglere, noe som gjør deres reise mye farligere (Fuglerud
2017:174).
En annen konsekvens av militariseringen er at forståelsen av flyktninger som et
«sikkerhetsproblem» blir sterkere. Flyktninger til Europa kommer i hovedsak fra land der
muslimer er i flertall. Undersøkelser har vist at negative oppfatninger av muslimer er utbredt i
flere vestlige land. Fuglerud tolker dette som et resultat av utbredelsen av terror utført av
islamske ekstremister og «kampen mot terror», som har vært USA og de europeiske allierte
sitt svar på dette. Frykten for at terrorister skal innvandre som flyktninger, eller at ungdom i
muslimsk-dominerte miljøer i Europa skal radikaliseres, er to tilbakevendende temaer i
diskusjoner om innvandring. Det har også ført til et politisert skille mellom muslimer og ikkemuslimer, som kan bidra til at det blir lagt større vekt på forskjellene mellom muslimer og
ikke-muslimer, i stedet for likhetene (Fuglerud 2017:187-188).
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Hvilke saker som får fokus i media, og hva slags vinkling saken får, kan prege
hvordan vi ser på ulike fenomener. En medieanalyse utført av Retriever i 2017 viser at
personer med innvandrerbakgrunn kommer til orde i kun to prosent av artiklene i deres
datamateriale. Dette tallet har vært konstant siden deres første tilsvarende analyse i 2009, så
selv om innvandrerandelen i befolkningen stiger, så har ikke representasjonen i mediene hatt
en tilsvarende økning. Undersøkelsen deres viser også at den innvandringsrelaterte omtalen i
2017 i stor grad handlet om asylsøkere og flyktninger. Spesielt relevant for denne oppgaven
er at andelen artikler med et «problemperspektiv» har økt samtidig med at andelen artikler
med et «ressursperspektiv» har gått ned (Strand, Lindebjerg & Bjune 2018). At flyktninger og
asylsøkere assosieres med problemer og «hjelpeløshet» har flere konsekvenser. På et mer
strukturelt nivå gjør en fremstilling av flyktningsituasjoner som et rent humanitært problem at
årsakene til at mennesker er på flukt blir avpolitisert. Det fører også til at vår humanitære
forståelse av flyktninger blir naturalisert, det vil si at vi oppfatter det som naturlig og tidløst
(Fuglerud 2017:89). Som vi skal se senere i oppgaven, er konsekvensene på individ-nivå at
ressurssterke flyktninger kanskje opplever at deres kunnskaper og erfaringer ikke blir sett
eller verdsatt.

2.3 Innvandrere og arbeid
Norge er et land som er preget av lav arbeidsledighet i majoritetsbefolkningen (Djuve & Kavli
2007:9). Tall fra statistisk sentralbyrå viser at i 4. kvartal 2019 var antallet sysselsatte2
personer i aldersgruppen 20-66 år på 78,5 prosent i den norske befolkning. Tallet for
innvandrere i samme aldersgruppe var 67,1 prosent. Statistikkene viser også at tallet for
andelen sysselsatte innvandrere har økt noe (0,6 prosentpoeng) fra 4. kvartal i 2018, men at
det er store variasjoner i sysselsettingsnivået mellom ulike innvandrergrupper. Blant
innvandrere fra Norden og EØS-land er sysselsettingen høyest, mens innvandrere fra Asia og
Afrika ligger under innvandrer-gjennomsnittet. Blant innvandrerne er det flere menn som er
sysselsatt enn kvinner, og blant innvandrere fra Asia og Afrika er det færre i heltidsarbeid enn
i befolkning ellers (SSB 2020a).

2

Statistisk sentralbyrå definerer sysselsatte som: «[...] personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én
times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga.
sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l.» (SSB 2020b). Denne definisjonen har fått kritikk for å være for «raus» og at
dette blant annet har ført til at forskjellen i grad av sysselsetting mellom innvandrere og den øvrige befolkningen
nedtones (Rolness 2018).
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En av årsakene til at flere innvandrere er i deltidsstillinger er fordi de minoritetstunge
arbeidsplassene er typiske deltids-arbeidsplasser. Renhold, hotell, kollektivtransport og
drosjenæringen er alle arbeidsplasser som har mer enn 30 prosent ansatte med
minoritetsbakgrunn (Orupabo 2016:36). Yrker innenfor disse sektorene har blitt omtalt som
såkalte «innvandrerjobber», noe som er nært knyttet til at de er lavstatusyrker (Orupabo
2016). Spesielt relevant for denne oppgaven er at innvandrere også er de mest overkvalifiserte
i det norske arbeidslivet. Med overkvalifisering mener man personer som har fullført
høyskole- og universitetsutdanning, men som er i yrker som ikke krever dette. Igjen er det
innvandrere fra Afrika og Asia, samt Latin-Amerika og Oseania, som er mest utsatt med den
høyeste andelen overkvalifiserte. Det er mange faktorer som påvirker overkvalifisering. Jeg
vil se nærmere på disse senere i oppgaven, men vil allikevel kort nevne noen. Noen velger
selv en jobb som ikke krever høyere utdanning, for eksempel fordi det ikke finnes stillinger
som de er utdannet for på bostedet. I tillegg kan det variere hvorvidt det går an å «oversette»
en utdanning fra ett land til et annet. Et eksempel på dette er jussen, som er et stedsavhengig
yrkesområde. Arbeidsgivere kan også fokusere på andre forhold enn bare utdanningsnivå ved
ansettelser, som for eksempel språkkunnskaper (Villund 2014). Avslutningsvis må det også
nevnes at diskriminering kan være en faktor. Selv om etnisk diskriminering er forbudt i følge
den norske loven viser forskning stadig at det forekommer i det norske arbeidsmarkedet
(Midtbøen 2015).

2.4 Introduksjonsprogrammet
I denne oppgaven ønsker jeg å se på hva de utdannede flyktningene jeg har snakket med selv
mener har vært viktig for dem når det gjelder å bli integrert i det norske samfunn.
Introduksjonsprogrammet spilte en viktig rolle for samtlige av personene jeg intervjuet. Men
hva er dette introduksjonsprogrammet? På integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine
nettsider forklarer de at introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud som er forankret i
introduksjonsloven. Med andre ord er det kommunene i samråd med programrådgivere, NAV
og voksenopplæringen som har «det forpliktede» ansvaret for programmet. I tillegg kan
frivillige organisasjoner og arbeidsgivere spille viktige roller for deltagerne i programmet
(IMDi 2016).
Introduksjonsprogrammet er for nyankomne flyktninger, og for å ha rett til å delta i
programmet, må man ha et behov for grunnleggende kvalifisering. I følge IMDi betyr dette å
ha behov for «... informasjon, kunnskaper og ferdigheter som gjør at personen kan fungere i et
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ordinært arbeid og samfunnsliv, eller kan benytte seg av det ordinære utdannings- og
opplæringstilbudet» (IMDi 2015a). Programmet er helårlig og på fulltid, noe som betyr at
deltagerne får introduksjonsstønad når de deltar. Det varer som regel i to år, men kan
forkortes dersom personen ikke lenger har behov for deltagelse, eller forlenges.
Hovedelementene i programmet er opplæring i norsk språk og samfunnskunnskap. I tillegg er
ulike arbeids- eller utdanningsrettede tiltak et viktig element. Hvilke tiltak som passer de ulike
deltagerne blir beskrevet i en individuell plan som er utarbeidet i samarbeid med deltageren
og en rådgiver (IMDi 2016). Målet med deltagelse i introduksjonsprogrammet er «... å gi
grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt forberede
for deltagelse i yrkeslivet» (NOU 2001:20, s. 8).
Det er gjort flere evalueringer av introduksjonsprogrammet. De siste tallene fra SSB
viser at 63 prosent av tidligere deltagere i programmet var i arbeid eller utdanning etter ett år
(SSB 2019). Målet har vært at 70 prosent skal være i arbeid eller utdanning etter endt
program, noe som viser at det er et forbedringspotensial (NOU 2017:2, s. 25). Resultatene fra
en evalueringsrapport fra 2015, som har forsøkt å se på introduksjonsprogrammet i sin helhet,
viser at blant deltagerne i introduksjonsprogrammet gjør menn det bedre enn kvinner, og unge
gjør det bedre enn de eldre. Det viser seg også at personer fra ulike land gjør det vedvarende
bedre, eller dårligere enn gjennomsnittet. Forfatterne av rapporten mener noe av denne
variasjonen skyldes egenskaper ved deltagerne, men at noe også er forårsaket av faktorer ved
introduksjonsprogrammene. Med andre ord kan det se ut til at det er ulik kvalitet på
programmene på tvers av kommuner (Djuve & Kavli 2015:7).
I følge rapporten er det flere trekk ved de kommunene som gjør det best når det gjelder
introduksjonsprogrammet. De trekker frem arbeidsretting, et heldagstilbud med høy kvalitet
og god individuell oppfølging som viktige faktorer. I tråd med dette ser det ut til at
programrådgiveres kapasitet er et viktig element. Hvordan programmene er organisatorisk
forankret ser ikke ut til å ha noe betydning, annet enn at kommuner som har prioritert
samarbeid med frivillig sektor ser ut til å ha noe bedre resultater (Djuve & Kavli 2015:7-8).
Rapporten har også prøvd å kartlegge deltagernes erfaringer og opplevelser med å delta i
programmet. Ettersom deltagerne er en heterogen gruppe er det som forventet varierte
erfaringer. Jeg vil kort nevne et funn som er relevant for denne oppgaven, og det er at blant
deltagere med høy utdanning var mange opptatt av kvaliteten på undervisningen. I tillegg
erfarte de varierende kompetanse hos de som skulle hjelpe dem med godkjenning og eventuell
supplering av tidligere utdanning (Djuve & Kavli 2015:9).
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Før jeg runder av denne delen om introduksjonsprogrammet, vil jeg kort si noe om en
nyere utvikling i programmet. Det er planlagt et hurtigspor; et kortere og mer arbeidsrettet løp
av introduksjonsprogrammet, som skal foregå parallelt med norskopplæringen og andre tiltak.
Hurtigsporet er for nyankomne flyktninger med medbrakt kompetanse fra opprinnelseslandet,
med andre ord et spor som kunne vært relevant for gruppen jeg fokuserer på i denne
oppgaven. I følge en rapport fra Rambøll har ledere av introduksjonsprogrammet uttrykt
usikkerhet knyttet til ulike aspekter ved hurtigsporet. For eksempel skal den medbrakte
kompetansen flyktningene i dette sporet har med seg være «... etterspurt og lett å omsette til
inntektsgivende arbeid» (Rambøll 2019:3). Et ønske om konkretisering av aspekter som dette
har gjort at hurtigsporet per dags dato er i en startsfase, og derfor ikke er implementert i alle
kommuner (Rambøll 2019).

2.5 Bydel Østensjø
Funnene i denne oppgaven er basert på intervjuer med deltagere som har gått, eller går på,
introduksjonsprogrammet i bydel Østensjø i Oslo. Nesten alle deltagerne bodde også fortsatt i
bydelen da jeg intervjuet dem. Som vi har sett over kan faktorer ved kommunen ha noe å si på
resultatene hos deltagere i programmet. Selv om det er forskjell på en bydel og en kommune,
er det tenkelig at kommune-faktorene som forskningen viser til også til en viss grad kan
gjelde Oslos bydeler.
Bydel Østensjø ligger i den sørlige ytterkanten av Oslo, og har et innbyggertall på litt
over 50 000 (Oslo kommunea). Bydelen er preget av mye drabantbybebyggelse, som blant
annet Skullerud, Oppsal og Manglerud (Thorsnæs & Tvedt 2019). Når det gjelder andelen
innvandrere i bydelen, ligger tallene veldig nærme Oslos andel. Det er noe færre innvandrere
med kort botid (under fem år) i bydelen enn i Oslo ellers, men flere innvandrere med lang
botid (over fem år) (Oslo kommunec). Levekårsindikatorer viser at sammenlignet med Oslo i
helhet er bydelen igjen nær gjennomsnittet, med unntak av en noe høyere andel personer med
redusert funksjonsevne (Oslo kommuneb). Eksterne kommunefaktorer er for eksempel grad av
arbeidsledighet, tilgjengelighet på høyskole eller universitet og et innbyggertall mellom 2000
og 10 000 (Blom & Enes 2015:4). Med bakgrunn i det statistikken viser om bydel Østensjø,
kan det se ut til at bydelen har et godt utgangspunkt hva gjelder ytre faktorer.
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2.6 Oppsummering
I dette kapitlet har vi sett at det over en lengre periode har vært flere likhetstrekk mellom de
Skandinaviske landene når det gjelder politikk og håndtering av innvandring. På den andre
siden har det også oppstått ulikheter, blant annet i hva som er den rådende ideologien knyttet
til innvandring. Sverige er, og har lenge vært, det landet som tar i mot mest innvandrere.
Danmark har på den andre siden en strengere politikk, mens Norge plasserer seg et sted i
midten. Dette tar oss videre til den innvandringspolitiske diskursen. Det politiske fokuset på
innvandring tok fart i 2012 da innvandringen til Europa økte betraktelig på grunn av
borgerkrigen i Syria. I etterkant av dette har høyrepopulistiske partier fått større oppslutning i
flere vestlige land, og en forståelse av flyktninger som et «sikkerhetsproblem» har blitt
sterkere. Frykten for terror og radikalisering av ungdom har ført til et politisk skille mellom
muslimer og ikke-muslimer.
Et annet tema i kapitlet har vært innvandrere og arbeid. Selv om Norge er et land som
er preget av lav arbeidsledighet, er det noen innvandrergrupper som i mindre grad er
sysselsatt enn den øvrige befolkningen. Innvandrere er også oftere deltidsansatt, i tillegg til å
være de mest overkvalifiserte i det norske arbeidsmarkedet. Dette kan komme av mangel på
jobbtilbud, vansker med å oversette utdanning fra utlandet og diskriminering.
Introduksjonsprogrammet har som et av sine mål å forberede flyktninger for deltagelse i
yrkeslivet. Programmet er et kommunalt tilbud for nyankomne flyktninger som har behov for
grunnleggende kvalifisering. Målet med programmet er i tillegg til å forberede for
arbeidsdeltagelse, å gi grunnleggende ferdigheter i norsk språk og innsikt i norsk samfunnsliv.
Personene jeg har intervjuet til denne oppgaven har alle gått, eller går på,
introduksjonsprogrammet i bydel Østensjø. Dette er en bydel i den sørlige ytterkanten av
Oslo. Innbyggertallet i bydelen er litt over 50 000, og andelen innvandrere i bydelen ligger
veldig nærme andelen for Oslo i sin helhet.
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3 Begreper og teorier
Jeg har hatt en abduktiv tilnærming i analysen i denne oppgaven, noe jeg diskuterer nærmere i
metodekapitlet. En slik tilnærming handler om å skape en forståelse som er basert på
deltagernes meninger og motiver. Dette betyr ikke at man unngår å bruke teorier og begreper
som er forskningsbaserte, men man ønsker at disse skal være «hentet ut» fra deltagernes
språk. Målet er derfor å skape beskrivelser av deltagernes meninger og så ut i fra disse bruke
teorier og begreper som kan skape en forståelse av meningene (Blaikie & Priest 2019:99101). Fordi jeg har denne tilnærmingen er teoriene og begrepene jeg bruker i analysen i stor
grad «hentet ut» fra transkripsjonene av intervjuene. Når man har en abduktiv tilnærming
finner man sjelden én teori som favner over alt datamaterialet. Det gjelder også i denne
oppgaven, noe som betyr at jeg vil bruke flere ulike begreper og teorier i løpet av analysen. På
grunn av mangel på plass og relevans vil jeg ikke gå gjennom de alle her. Her vil jeg fokusere
på de mer «overordnede» teoriene og begrepene som vil være nyttige å ha med seg for å få en
god forståelse for helheten av analysen. Øvrige begreper og teorier vil bli presentert og
forklart i selve analysen.
Jeg starter kapitlet med å se på teoretikeren Pierre Bourdieu sin teori om det sosiale
rom og kapital. Videre vil jeg diskutere noen sosialpsykologiske begreper som har vært
relevante for analysen. Sosialpsykologien er et forskningsfelt som tar for seg hvordan sosiale
og kognitive prosesser bidrar til hvordan individer oppfatter, påvirker og relaterer seg til andre
(Smith, Mackie & Claypool 2015:3). Faget ligger på mange måter på grensen mellom
psykologien og sosiologien, og jeg vil i denne oppgaven fokusere på de teorier og begreper
som ligger nærmest sosiologien og som jeg mener fanger opp viktige elementer i analysen.
Jeg avslutter kapitlet med å diskutere narrativer. En narrativ tilnærming er på mange måter
både metode og teori, derfor ligger også denne delen nærmest neste kapittel, nemlig
metodekapitlet.

3.1 Pierre Bourdieu og kapital
Når alle deler i et sosialt system er godt integrert kan man si at det oppstår en sosial orden.
Den anerkjente franske sosiologen Pierre Bourdieu var spesielt opptatt av hvordan en sosial
orden blir opprettholdt. Han hevdet at det er mye urettferdighet i samfunnet, men allikevel lite
opprør. Hvorfor er det slik? Ved hjelp av sine analyser viste Bourdieu hvordan den sosiale
orden kunne forklares gjennom klassestrukturen og klasserelasjoner. I likhet med Karl Marx,
som også var opptatt av klassestruktur og sosial orden, mente Bourdieu at økonomi var en
16

viktig faktor. Skillet mellom disse to er at Bourdieu ser på økonomien som én del av et større
bilde (Dillon 2014:428).
Dette større bildet kaller Bourdieu i sin teori «det sosiale rom». Man kan se på dette
som et samfunn i sin helhet, med fokus på fordelingen av ressurser. Det sosiale rom er
hierarkisk organisert i ulike klasser. Hvilken posisjon et individ har i dette systemet, beror på
den mengden kapital personen besitter (Bourdieu 1995). Kapital kan defineres som knappe
ressurser det er konkurranse samfunnslivet. Det konkurreres om kapital ettersom det å besitte
det, kan gi makt ved å kunne brukes til å oppnå ulike fordeler (Aakvaag 2008:151). I følge
Bourdieu er faktisk all sosial samhandling egentlig et spill om å få tak i mest mulig kapital.
Han deler kapital inn i tre ulike former. Den kanskje viktigste og mest intuitive formen, er den
økonomiske kapitalen. Det er rett og slett all form for økonomiske ressurser som kan gi
økonomisk avkastning, som for eksempel eiendommer, aksjer, råvarer og lignende (Bourdieu
1995).
Den andre kapitalformen er kulturell kapital. Sett i forhold til økonomisk kapital er
ikke denne formen like lett å måle. Bourdieu deler kulturell kapital inn i tre former, hvor de til
sammen utgjør en persons «kulturelle kompetanse». For det første har du en
«institusjonalisert» kulturell kapital som er kunnskap og egenskaper ervervet gjennom
institusjoner som for eksempel skolesystemet. Denne formen blir ofte kalt
«utdanningskapital». Den andre delen er en mer objektiv form for kulturell kapital som
innebærer de kulturelle objekter et individ besitter, som for eksempel bøker, malerier,
instrumenter og lignende (Dillon 2014:429-430). Den siste formen kalles «kroppsliggjort»
kulturell kapital, en form for kapital som kan knyttes til Bourdieu sitt begrep «habitus»
(Aakvaag 2008:152).
Denne kroppsliggjorte formen av kulturell kapital, habitus, er den mest abstrakte
varianten av kapitalen. Habitus kan defineres som «... et integrert system av varige og
kroppsliggjorte disposisjoner som regulerer hvordan vi oppfatter, vurderer og handler i den
fysiske og sosiale verden» (Aakvaag 2008:160). Altså vil vår habitus i stor grad prege
hverdagen vår. Men hvor kommer den fra? I følge Bourdieu formes vår habitus gjennom vår
sosialisering, det vil si de sosiale betingelsene vi vokser opp under. Derfor er også habitus
klassespesifikk, noe som betyr at den kan avsløre en persons posisjon i det sosiale rom
(Bourdieu 1995). Et eksempel på dette er språket vårt. Hvis vi tar Oslo som utgangspunkt; de
fleste vil nok klare å gjette om en person er fra Frogner eller fra Stovner etter å ha hørt
personen snakke. Kanskje klarer man også å gjette ganske korrekt på personenes
klasseposisjon. Med dette som bakgrunn, kan man kanskje se hvordan habitus både er
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muliggjørende og begrensende. Den gir oss evnen til å orientere oss på en kompetent måte i
samfunnslivet, men den gjør også at vi fungerer bedre i noen sosiale miljøer enn andre
(Aakvaag 2008:161-162).
Den siste av tre kapitalformene i Bourdieu sin teori er sosial kapital. Denne
kapitalformen består av et individs sosiale relasjoner, nettverk og grupper. Igjen handler også
denne kapitalformen om ressurser man kan utnytte, så det er ikke bare antallet relasjoner som
spiller en rolle, men hvem personene i disse relasjonene er. Enklere fortalt vil det være mer
«nyttig» å ha et nettverk med personer med høy kulturell og økonomisk kapital, enn et
nettverk med personer som besitter disse kapitalformene i en lavere grad (Dillon 2014:431432).
Bourdieu fokuserte mest på kulturell og økonomisk kapital i sine tekster. En annen
teoretiker som er kjent for å bruke sosial kapital som analyseverktøy er James Coleman. Med
rasjonell handling som utgangspunkt, presenterer han sosial kapital som en produktiv
kapitalform, som på samme måte som andre kapitalformer har mulighet til å gjøre visse
handlinger tilgjengelige. Det han mener skiller sosial kapital fra de andre kapitalformene, er at
den kun eksisterer i form av relasjoner mellom mennesker. Som eksempler på sosial kapital
diskuterer Coleman forpliktelser og forventninger, informasjonskanaler og sosiale normer
(Coleman 1988).
Et aspekt ved sosial kapital som er viktig å nevne er at det er den eneste kapitalformen
som kan være en hindring i tillegg til å være en ressurs. Dette handler om at sosial kapital fra
ett miljø ikke kan «overføres» til et annet. Om kapitalen man besitter vil være en fordel eller
ei, beror på en persons mål (Sandefur & Laumann 1998). Et eksempel på dette er etniske
nettverk. For en nyankommen flyktning vil det være svært fordelaktig å bli del av et nettverk
med personer med samme bakgrunn. I et slikt nettverk kan personen for eksempel få hjelp til
å omstille seg til et nytt land av personer med samme språk, noe som kan gjøre prosessen
lettere. I en slik kontekst vil med andre ord den etniske sosiale kapitalen være en fordel. Hvis
personen derimot vil inn på det norske arbeidsmarkedet, kan det være en ulempe at det er en
etnisk sosial kapital personen besitter mest av. Dette gjelder spesielt om arbeidsplassen krever
at man har et godt norsk språk og kjenner til «norske normer».
Før vi går videre for å se på noen sosialpsykologiske begreper ønsker jeg å svare på
det innledende spørsmålet til Bourdieu: Hvorfor er samfunnslivet relativt stabilt uten opprør,
selv om det er slik at det er en skjevfordeling av kapital slik som Bourdieu beskriver? Svaret
hans ligger i begrepet «symbolsk makt». Dette handler om at sosial ulikhet og urettferdighet
blir naturrliggjort og derfor tildekket gjennom hvordan vi klassifiserer og forstår
18

virkeligheten. I stedet for å se på fenomener som urettferdige, ser vi på det som «slik det skal
være». Et eksempel han bruker på dette er hvordan menns makt over kvinner blir naturalisert
når det forklares gjennom et biologisk perspektiv. Gjennom dette perspektivet er det
«naturlig» at kvinnen er hjemme og passer på barna mens mannen er ute og jobber. Fordi man
ikke er bevisst denne urettferdigheten, er det forståelig at de som er undertrykket i samfunnet
ikke gjør mer opprør og heller finner seg i sin situasjon (Aakvaag 2008:158).

3.2 Sosial identitet
Det er flere fordeler med å være medlem av en gruppe. Ikke bare kan man oppnå sosial
kapital, men man definerer også sin sosiale identitet. Det var sosialpsykologen Henri Tajfel
som først introduserte teorien om sosial identitet. Det definerer han som «... den delen av et
individs selvkonsept som kommer fra hans viten om at han er medlem av en sosial gruppe
(eller grupper) samt den emosjonelle betydningen som følger med medlemskapet» (min
oversettelse) (Tajfel 1974:69). Enklere forklart handler det om hva vi føler rundt vår
gruppetilhørighet. Vi mennesker ser på oss selv som medlem av grupper helt naturlig, og
denne prosessen kalles «selv-kategorisering». Selv-kategoriseringen bidrar til vår forståelse
av vår plass i et samfunn, noe som igjen bidrar til å skape vår realitet. Med andre ord tar sosial
identitet oss ut fra selvet og inn i den større konteksten (Tajfel 1974). Dette gjør at denne
delen av sosialpsykologien kan bli meget relevant for sosiologien.
En av måtene vi forstår oss selv på gjennom vår sosiale identitet, er ved at vi
sammenligner oss med andre. Et eksempel på dette er at jeg forstår meg selv som norsk ved at
jeg kjenner til mennesker fra andre land. Hvis jeg ikke visste at det fantes personer fra andre
land, ville jeg antageligvis ikke ha et behov for å definere meg selv som norsk. Hvis vi følger
eksempelet vil personene fra andre land være del av en «ut-gruppe», mens nordmenn vil være
i min «inn-gruppe». Vår følelse av gruppetilhørighet er viktig for oss, og det ser ut til at
følelsen blir ekstra sterk om vi er det eneste gruppemedlemmet i en sosial situasjon. Det er
kanskje noe vi aller kjenner igjen: Å være den eneste av sitt kjønn i en forsamling kan for
eksempel gjøre at man føler ekstra på at man tilhører akkurat det kjønnet (Smith, Mackie &
Claypool 2015:193-194).
Forskning viser at gruppetilhørighet, som med det meste annet, fører med seg både
positive og negative aspekter. Noe av det positive med å tilhøre en gruppe er at vi kan få økt
selvtillit og mye glede ut av tilhørigheten. Det er nemlig slik at når gruppen vi tilhører gjør det
bra, så kan det også øke vår personlige selvtillit. Ulempen ved dette er at det derfor også
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påvirker oss negativt om gruppen vi tilhører gjør det dårlig (Smith, Mackie & Claypool
2015:198). På den andre siden har vi en tendens til å se på gruppen vår i et mest mulig positivt
lys, noe som kalles «inn-gruppe bias» (Smith, Mackie & Claypool 2015:208).
Sosialpsykologiske undersøkelser har vist at vi har en tendens til å se på ut-grupper som mer
homogene enn vår egen inn-gruppe (Smith, Mackie & Claypool 2015:204). Med andre ord er
det lettere for oss å si at en person som gjør noe dumt i vår egen gruppe er et unntakstilfelle,
mens om denne personen tilhørte en ut-gruppe, ville det fort kunne reflektere gruppen som
helhet.
Fordi vi ser på ut-gruppen som mer homogen enn vår egen gruppe oppstår ofte
stereotypier. Stereotypier er mentale representasjoner eller inntrykk man har av grupper, som
kommer av at man assosierer visse karaktertrekk eller følelser med gruppen (Smith, Mackie &
Claypool 2015:142). En gruppe som har mange negative stereotypier knyttet til seg kan man
kalle en stigmatisert gruppe. Å være medlem av en stigmatisert gruppe kan føre med seg mye
negativt for individet. Ikke bare kan det føre til lavere selvtillit, men undersøkelser har vist at
man kan prestere dårligere i ulike situasjoner, fordi man er redd for å bekrefte andres negative
stereotypier som stammer fra din gruppetilhørighet (Smith, Mackie & Claypool 2015:213).
Ettersom det ikke er ønskelig å være medlem av en stigmatisert gruppe, er det identifisert
flere strategier personer kan bruke for å gjøre noe med en slik gruppetilhørighet. Den første
kalles «individuell mobilitet» og denne strategien innebærer at personen flykter fra gruppen,
enten fysisk eller psykisk (Smith, Mackie & Claypool 2015:219).
En annen strategi kalles «sosial kreativitet». Som navnet tilsier handler denne
strategien om å introdusere og fokusere på nye dimensjoner ved gruppetilhørigheten, noe som
igjen kan snu om på hvordan medlemmene ser på gruppen (Smith, Mackie & Claypool
2015:221). Disse to første strategiene kan kalles mer individuelle strategier ettersom de i
hovedsak forbedrer individenes følelser knyttet til gruppen. De to neste strategiene jeg skal
nevne er mer over-individuelle, da de kan bidra til å endre samfunnets syn på gruppen. Disse
er «sosial endring» og «sosial konkurranse», og de er på mange måter overlappende. Sosial
endring går ut på å prøve å forbedre situasjonen til gruppen i samfunnet. Dette kan innebære
for eksempel å delta i streiker eller protester. Sosial konkurranse handler mer om direkte å
søke endring i de forholdene som gjør at gruppen er stigmatisert. Å bygge gruppesolidaritet
og å utfordre ut-grupper, er eksempler på dette (Smith, Mackie & Claypool 2015:222).
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3.3 Narrativer
Narrativer er fortellinger, og i følge den narrative tradisjonen i forskningen, er fortellinger en
viktig og naturlig del av vårt liv. Vi bruker fortellinger til å organisere våre meninger og å
gjøre dem meningsfulle (Kvale & Brinkmann 2015), til å tolke våre erfaringer, bygge
selvfølelse og forhandle om identitet (Golden & Steien 2018). Det blir også hevdet at den
eneste måten å beskrive hvordan vi har levd, er gjennom narrativer. Ergo er det kanskje ingen
bedre måte å studere menneskers liv, enn å be dem fortelle sin historie (Golden & Steien
2018:5-6).
Personlige narrativer kan forstås som fortellinger som er konstruert for å samle de
ulike aspektene ved oss selv, vår fortid, fremtid og nåtid, til en meningsfull helhet. Man kan si
at fortellinger bidrar i konstruksjonen av vår identitet (Holstein & Gubrium 2009:8). Dette
betyr ikke nødvendigvis at vi blir kjent med en persons «essens» når de forteller oss sin
historie. Narrativer er selektive på flere måter. For det første har mennesket en naturlig
tendens til å huske, glemme, forsterke og undertrykke bestemte minner, og dette blir reflektert
i våre fortellinger (Reissman 2008:29). I tillegg har ulike individer ulike narrative repertoarer
tilgjengelige. Hvilke repertoarer et individ kan forhandle mellom er avhengig av personens
tidligere erfaringer og sosiale relasjoner. Ulike miljøer gjør ulike narrativer tilgjengelige, noe
som betyr at narrativer er tett knyttet til individets sosiale kontekst. Noen ganger vil de ulike
narrativene være i konflikt, men de kan også bli kombinert på kreative måter. Dette betyr at
ved å studere de narrativene som er tilgjengelige for et individ, så lærer vi ikke kun om
personens identitet, men også om hennes miljø, kultur og samfunnet hun er en del av
(Sandberg 2010). Man får altså innblikk i personens sosiale identitet og gruppetilhørighet
(Reissman 2008:54).
Det er ikke bare personens tidligere sosiale kontekster som er viktige å se på i en
narrativ analyse. Alle fortellinger er preget av den konteksten de blir fortalt i. En fortelling
blir alltid fortalt i en spesifikk setting til et spesifikt publikum (Holstein & Gubrium 2009:10).
I forskningstradisjonen faller ofte narrativ analyse under en konstruktivistisk epistemologi.
Konstruktivismen går vekk fra oppfatningen av at språk og kunnskap er som et speil av
virkeligheten. Her forstår man i stedet virkeligheten som en sosial konstruksjon, hvor
individer må fortolke og forhandle om sin sosiale verdens betydninger (Kvale & Brinkmann
2015:75). Ser man på intervjusituasjonen med konstruktivistiske «briller», kan man si at den
kunnskapen man får ut av et intervju er sosialt konstruert og tilpasset intervjuets kontekst.
Dette betyr også at den som intervjuer bidrar i konstruksjonen av personens fortelling. Av
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dette følger også et mer dialogisk syn på identitet. Identitet i denne sammenheng, handler ikke
om hvem personen er i sin helhet, men hvem han eller hun er i intervjusituasjonen (Riessman
2008).
Et narrativ kan være alt fra små fortellinger til hele livshistorier. De kan også både
være basert på reelle opplevelser eller fiksjon, samt både være skrevne og fortalte. Det kan
argumenteres for at det som gjør en muntlig tekst til et narrativ er at den inneholder elementer
som er tidsmessig eller sekvensielt organisert. De har ofte også en retrospektiv dimensjon,
selv om også fortellinger om fremtiden har gått inn i kategorien narrativer (Golden & Steien
2018:6). Intervjuene denne oppgaven baserer seg på, vil kunne kalles narrativer da de rommer
flere av de overnevnte dimensjonene.

3.4 Oppsummering
I dette kapitlet har jeg sett på de overordnede teoriene og begrepene som brukes i denne
oppgaven. Bourdieu sin teori om det sosiale rom søker å forklare ulikheter i samfunnet. Han
tar utgangspunkt i tre typer kapital, som kan defineres som knappe ressurser det er
konkurranse om i det sosiale livet i samfunnet. Disse kapitalformene er økonomisk, kulturell
og sosial kapital. Sosial kapital består av et individs sosiale relasjoner, nettverk og grupper, og
det er den eneste kapitalformen som kan være en hindring i tillegg til å være en ressurs. Et
eksempel på dette er hvordan etniske relasjoner kan være en ulempe om etnisk kapital er det
man besitter mest av, spesielt om man vil inn på det norske arbeidsmarkedet som styres av
«norske normer». På den andre siden kan etniske relasjoner være verdifulle. I følge teorien
om sosial identitet, henter vi mye av vår forståelse av oss selv ut i fra vår gruppetilhørighet.
Hvis gruppen vi tilhører gjør det bra, kan det også øke vår personlige selvtillit. På den andre
siden kan det påvirke oss negativt om gruppen vi tilhører gjør det dårlig. Gruppetilhørighet
kan også føre til stereotypier og stigmatisering. Å være medlem av en stigmatisert gruppe kan
være krevende, og det er identifisert strategier personer bruker for å håndtere en slik
gruppetilhørighet. Disse er blant annet «sosial kreativitet», som innebærer å fokusere på nye
dimensjoner ved gruppetilhørigheten, og «sosial endring», som innebærer å prøve å endre
samfunnets syn på gruppen.
Den siste teorien jeg diskuterer er narrativer. Narrativer er fortellinger, og vi bruker
blant annet fortellinger til å tolke våre erfaringer, bygge selvfølelse og forhandle om identitet.
Personlige narrativer er fortellinger som er konstruert for å samle de ulike aspektene ved oss
selv til en meningsfull helhet. Ulike individer vil ha ulike narrative repertoarer tilgjengelig, og
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hvile repertoarer som er tilgjengelige avhenger av personens tidligere erfaringer og sosiale
relasjoner. Narrativer er derfor tett knyttet til et individs sosiale kontekst. Dette betyr at vi
gjennom å studere de narrativene som er tilgjengelige for et individ, kan lære om hans miljø,
kultur og samfunnet han er en del av.
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4 Metode
Funnene i denne oppgaven er basert på semi-strukturerte intervjuer med 15 deltagere som alle
enten gjennomfører eller har gjennomført introduksjonsordningen for flyktninger i bydel
Østensjø i Oslo. Intervjuene ble gjennomført i oktober og starten av november 2019. I dette
kapitlet skal jeg gå gjennom de metodiske valg som har blitt tatt, og konsekvensene av disse, i
dette prosjektet. Jeg vil starte med å diskutere valg av metode. Deretter vil jeg presentere
hvordan jeg gikk frem med rekruttering og utvalg, samt dele mine refleksjoner rundt dette.
Videre vil jeg redegjøre for hvem som er deltagerne i prosjektet, og hvordan jeg gjennomførte
intervjuene. Hvem jeg er, som intervjuer og forsker, kan påvirke noen aspekter ved oppgaven.
Derfor går jeg videre med å redegjøre for min posisjon og hva den kan ha å si. Etter dette
følger en diskusjon om de etiske betraktninger som er foretatt, og jeg avslutter med å
diskutere hvordan metoden er knyttet til den analytiske tilnærmingen.

4.1 Valg av metode
En gjennomgang av tidligere forskning viser at det er gjort mange kvantitative undersøkelser
om introduksjonsprogrammet og deltagernes situasjon etter at de har gjennomført
programmet. Med andre ord har vi mye statistikk som kan fortelle oss noe om hvordan
programmet fungerer. Det man derimot finner mindre av, er deltagernes tanker og opplevelser
av programmet. Som Katrine Fangen diskuterer i sin studie av somaliere i Norge, kan man lett
få et negativt inntrykk av innvandrere ved kun å se på statistikken som foreligger om dem.
Statistikken får ikke frem de variasjoner og nyanser av opplevelser som påvirker en
innvandrers liv i Norge (Fangen 2010b:12). Et menneskeliv er komplekst, og en kvalitativ
metode kan få frem noe av denne kompleksiteten. Innvandrere, og flyktninger som en
undergruppe av innvandrere, er også en heterogen gruppe. Dette mangfoldet i kategorien
flyktninger gjør at det er vanskelig å gjennomføre en undersøkelse som kan si noe om
hvordan introduksjonsprogrammet fungerer for alle. Derfor har jeg valgt å fokusere på
flyktninger som kan kalles ressurssterke. Som en gruppe vil de antageligvis ha andre
erfaringer og tanker enn for eksempel flyktninger uten utdanning eller arbeidserfaring.
Fokuset i denne oppgaven er på hva de ressurssterke flyktningene selv legger vekt på
når det gjelder det å integreres i Norge. Som en følge av dette ønsket, har jeg valgt å bruke
kvalitative intervjuer som metode. Kvalitative intervjuer søker å forstå verden sett fra
intervjupersonens side, og gjennom et slikt intervju kan man skape kunnskap om ulike
personers erfaringer og opplevelser av verden (Kvale & Brinkmann 2015:20). Intervjuer kan
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analyseres på ulike måter, og som nevnt over har jeg gått for en abduktiv forskningsstrategi
for å hente ut meningsinnholdet hos deltagerne. Dette innebærer at teoriene og konseptene
som er brukt i oppgaven er valgt med utgangspunkt i det språket og de fortellingene aktørene
selv har brukt for å gi mening til sin fortelling (Blaikie & Priest 2019). Målet er å skape en
kunnskap om hvordan det oppleves å være en ressurssterk flyktning i Norge, en kunnskap
bare flyktningene selv innehar.

4.2 Rekruttering og utvalg
Når en flyktning har fått godkjent gjennomføring av introduksjonsprogrammet utføres det en
kartlegging av personens utdanning, samt lese- og skriveferdigheter. Utfallet av denne testen
vil videre bestemme hvilket «spor» personen vil havne i: «Spor 1 er for deltagere med liten
eller ingen skolegang, spor 2 er for deltagere som har en del skolegang, og spor 3 er for
deltagere som har god allmennutdanning» (IMDi 2015b). Med tanke på mitt ønske om å
fokusere på flyktninger med noe utdanning eller arbeidserfaring fra opprinnelseslandet, ble
det naturlig at jeg skulle snakke med personer som går, eller har gått, på spor 2 eller 3 i
introduksjonsprogrammet. Fordi prosjektet er et samarbeid med bydel Østensjø, var det en
selvfølge at jeg skulle snakke med flyktninger som har tatt introduksjonsprogrammet i denne
bydelen.
Dette samarbeidet medførte lettere tilgang til deltagere. Jeg hadde flere møter med
aktørene i bydel Østensjø fra starten av sommeren 2019 frem til intervjuene startet i oktober
2019. Her fikk jeg mulighet til å spesifisere hvilken type deltagere jeg ønsket å snakke med,
slik at min kontaktperson i prosjektet kunne hjelpe meg med å komme i kontakt med
relevante personer. I denne perioden ble vi også enige om at deltagerne skulle være over 25
år. Dette er både fordi deltagerne i introduksjonsprogrammet får en høyere sum i pengestøtte
når de er over 25 år, og fordi personer over 25 år antageligvis har mer erfaring hva gjelder
utdanning og arbeid enn personer som er yngre. At kontaktpersonen min i bydelen tok
ansvaret for å finne personer å intervjue har ført til at utvalget av deltagere kan kalles et
praktisk eller strategisk utvalg (Weiss 1995:24-25). Kort forklart betyr dette at utvalget er
basert på tilgjengelighet og mulighet, og at det dermed ikke kan regnes som et representativt
utvalg. Jeg kommer senere tilbake til hva dette innebærer.
Kontakten med mulige deltagere startet med at min kontaktperson hos bydel Østensjø
arrangerte et «oppstartsmøte». Han inviterte personer han så på som relevante deltagere til å
møte meg i lokalene som tilhører voksenopplæringen i bydelen. Formålet med møtet var at
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deltagerne kunne få høre om prosjektet direkte fra meg, og selv velge om dette var noe de
ville være med på. Her fikk jeg kontakt med mine første fem deltagere. Fordi flere av de
andre mulige deltagerne ikke hadde mulighet til å komme på dette møtet, ble kontakten med
dem tatt via telefon. Kontaktpersonen i bydelen tok første kontakt for å høre om de syntes det
var greit at jeg ringte dem. Deretter sende han deres kontaktinformasjon til meg, slik at jeg
kunne ringe, fortelle om prosjektet og høre om de kunne tenke seg å bli intervjuet. De aller
fleste var positive til å bli intervjuet, og de som ikke ville eller ikke hadde mulighet, forklarte
seg og takket nei på en veldig fin måte.

4.3 Refleksjoner rundt utvalg
Som nevnt over, er det ikke uproblematisk å ha et slikt praktisk eller strategisk utvalg.
Et viktig poeng i denne sammenhengen er at valget av deltagere ikke har vært fullstendig opp
til meg. Her er en fare at kontaktpersonen min i bydelen har valgt deltagere ut i fra det han
opplever som «suksesshistorier» for å fremme introduksjonsprogrammet i bydelen.
Implikasjonene av dette ville vært at funnene i denne oppgaven ikke hadde representert det
mangfold av opplevelser en ressurssterk flyktning kan ha. Funnene ville antageligvis heller
ikke vist hvor introduksjonsprogrammet eventuelt har et forbedringspotensial, noe det
sannsynligvis har. Dette reflekterte jeg over i rekrutteringsprosessen, og jeg var tydelig på at
jeg ønsket et mangfold av deltagere. Jeg har oppfattet det slik at dette ble tatt i betraktning da
utvalget ble plukket ut. Etter å ha gjennomført intervjuene følte jeg også at jeg hadde fått et
mangfold av historier som inneholdt både det gode og det vanskelige. For eksempel fortalte
en deltager meg at han fikk jobben han ønsket seg etter å ha besøkt arbeidsplassen en gang. På
den andre siden var det en annen som fortalte meg om frustrasjonen knyttet til det å sende ut
over 200 jobbsøknader uten å få svar.
Jeg tror kontakten med den ansatte i bydelen har vært svært viktig for at jeg i det hele
tatt har fått gjennomført intervjuene. For det første tror jeg det hadde vært vanskelig for meg,
en student tilhørende «majoriteten», å få kontakt med flyktninger. Ergo tror jeg at kontakten
med bydel Østensjø har gitt meg en tilgang jeg ellers ikke hadde fått. For det andre kan det ha
vært betydningsfullt at den første kontakten angående intervjuene ble tatt av en som
deltagerne kjenner til. Det at min kontaktperson kunne fortelle at han var en del av dette
prosjektet, bidro sannsynligvis til en tillit hos deltagerne som ellers kunne bli vanskelig å
opparbeide. Dette merket jeg også i noen av intervjuene, da enkelte av deltagerne kunne
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nevne han i intervjusituasjonen. Det var flere som for eksempel spurte meg hvordan det gikk
med han, og som ba meg hilse til han.
Selv om denne innledende tilliten var en stor fordel, måtte jeg også være oppmerksom
på hvordan dette kunne påvirke hva deltagerne ønsket å dele under intervjuet. Mitt inntrykk
var at kontaktpersonen var en mann som veldig mange av deltagerne likte godt. Min
assosiasjon med han kunne dermed føre til at de ikke ville dele noe som kunne påvirke deres
forhold til han. Dette bidro til at jeg i min gjennomgang av samtykke-skjemaet3 la ekstra vekt
på konfidensialitet, og understreket at ingen av aktørene i bydelen ville få vite hvem som har
sagt hva i dette prosjektet. Jeg vil diskutere mer om hvordan jeg har tatt hensyn til ulike etiske
betraktninger senere i dette kapittelet.
Et annet aspekt ved et kvalitativt forskningsutvalg er hvorvidt funnene som er gjort
kan generaliseres. I kvalitativ forskning kan man ikke diskutere generalisering på samme
måte som i kvantitativ forskning. Tjora (2017) presenterer tre hovedgrupper av strategier for
generalisering som kan være relevant for kvalitativ samfunnsforskning. Den første er
naturalistisk generalisering, hvor man forsøker å redegjøre detaljert nok for hvordan
forskningen er gjennomført, slik at leseren selv kan vurdere hvorvidt funnene vil ha gyldighet
på andre områder. Den andre er moderat generalisering, der forskeren selv beskriver hvilke
andre situasjoner resultatene eventuelt vil være gyldige for. Den siste er konseptuell
generalisering. Her er målet å utvikle konsepter eller teorier som kan ha relevans for andre
tilfeller enn det som er studert (Tjora 2017:2). I denne oppgaven er en blanding av
naturalistisk og moderat generalisering mest relevant. Jeg håper funnene kan ha en
overføringsverdi, og at en leser selv kan vurdere hvorvidt disse funnene er relevant for egen
eller andres forskning. I tillegg vil jeg argumentere for at det er sannsynlig at funnene i denne
oppgaven kan være relevante for studier av introduksjonsprogram i andre deler av landet, eller
for studier av andre grupper av flyktninger.

4.4 Deltagerne
Som nevnt over har jeg intervjuet 15 personer i dette prosjektet. Under har jeg laget en tabell
som gir en kort oversikt over hvem disse personene er:

3
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Navn

Alder

Botid i Norge

Aleena

40-årene

Over 10 år

Ashti

30-årene

Over 5 år

Bahir

20-årene

Under 5 år

Bahnam

40-årene

Over 5 år

Derifa

30-årene

Under 5 år

Dilva
Ervin
Esin
Janan

40-årene
40-årene
40-årene
40-årene

Over 5 år
Over 5 år
Under 5 år
Over 10 år

Nabil

30-årene

Under 5 år

Rashad

30-årene

Under 5 år

Saad

30-årene

Under 5 år

Serbest

30-årene

Over 5 år

Umut
Wazir

40-årene
50-årene

Under 5 år
Over 10 år

Medbrakt
kompetanse/erfaring
Utdannet innen
samfunnsvitenskap
Utdannet innen
samfunnsvitenskap
Utdannet innen en
teknisk utdanning
Utdannet innen
humaniora og en
teknisk utdanning
Fullført videregående
samt noe
arbeidserfaring
Utdannet lærer
Drevet forretning
Utdannet lærer
Utdannet innen
humaniora
Lang arbeidserfaring
fra servicebransjen
Utdannet innen helse
samt drevet forretning
Utdannet innen
humaniora
Arbeidserfaring innen
politikk
Utdannet lærer
Utdannet innen helse

Av hensyn til deltagernes konfidensialitet har jeg valgt å bare ta med opplysninger om dem
som er relevante for analysen, og disse er i tillegg grovt kategorisert. Som det fremkommer
fra tabellen er gjennomsnittsalderen i utvalget ca. 40 år. Den yngste deltageren er Bahir som
er i 20-årene, og den eldste er Wazir som er i 50-årene. Fem av intervjuene ble gjort med
ektepar da disse deltagerne var gift før de kom til Norge og har havnet på samme spor i
introduksjonsprogrammet. Et ektepar hadde bare vært i Norge i litt over ett år da jeg intervjuet
dem, mens et annet par hadde vært i Norge i ca. 10 år. Det var kun to personer, et ektepar,
som fortsatt var deltagere på introduksjonsprogrammet da jeg intervjuet dem. Jeg ønsket at de
fleste deltagerne hadde bodd under 10 år i Norge, slik at det ikke var alt for lang tid siden de
gjennomførte introduksjonsprogrammet. Dette er fordi det både kan ha blitt gjort endringer i
programmets oppsett, og at vi ofte glemmer ting når det har gått lengre tid. For at funnene i
analysen skal være relevante er det viktig at deltagerne har deres erfaringer fra
introduksjonsprogrammet ganske friskt i minnet.
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Fordi jeg ønsket å høre varierte erfaringer ønsket jeg å intervjue både kvinner og
menn. I utvalget mitt endte jeg opp med 6 kvinner, og 9 menn. I følge statistikk fra SSB har
det de siste årene vært flere menn som har ankommet som flyktninger på landsbasis, enn
kvinner. Dette gjelder også for Oslo kommune (SSB 2019). I tillegg er mange flyktninger fra
land der det er mer vanlig for menn å ta en utdanning, enn for kvinner. Fordelingen av
kjønnene i denne oppgaven speiler dette. Det var flere menn enn kvinner som passet mine
utvalgskriterier, og som var tilgjengelige for å bli intervjuet. På den andre siden har jeg
gjennom hele intervjuprosessen vært bevisst på fordelingen, og derfor vært opptatt av å passe
på at jeg i intervjuene med kvinnene fikk med meg erfaringer som kan være mer kvinnespesifikke.
Jeg har valgt å ikke ta med hvilket land som er deltagernes opprinnelsesland, først og
fremst fordi det ikke er relevant for analysen. Det kan allikevel være greit å vite at alle
deltagerne er fra land i sørvestlige Asia og Midtøsten. På grunn av geopolitiske faktorer har
det de siste årene vært mange flyktninger fra land i denne regionen som har ankommet Norge
(Skretteberg & Christophersen). Disse landene kan på ingen måte representere det mangfold
av land flyktninger til Norge kommer fra. På den andre siden representerer de noen av
landene det kommer flest ressurssterke flyktninger fra. Det kommer for eksempel også mange
flyktninger til Norge fra land i Afrika, men de mangler ofte utdanning fordi det i flere land,
spesielt sør for Sahara, er mangel på utdanningsmuligheter (UNESCO Institute for Statistics
2020).

4.5 Intervjuene
Gjennom hele prosessen knyttet til intervjuene, har jeg vært opptatt av å vise ydmykhet
ovenfor deltagerne. Mange flyktninger kan være i sårbare situasjoner i sitt eksilland da de på
mange måter har måttet starte helt på nytt. Nytt sted, nye mennesker og nytt språk. Jeg var
derfor også forberedt på at noen kanskje kunne oppleve en intervjusituasjon med en fremmed,
på et språk man kanskje ikke behersker så godt, som noe ubehagelig. For å prøve å unngå
dette, var jeg opptatt av at deltagerne selv skulle få velge hvor vi skulle gjennomføre
intervjuet, og når. De fleste ønsket å ha intervjuet hjemme hos seg selv, men noen ville også
møtes et sted i Oslo sentrum. For å ivareta deres konfidensialitet, ble det viktig å finne et sted
der det ikke var mange andre mennesker. I det første intervjuet som ikke var hos deltageren,
testet jeg ut en møteplass i sentrum som jeg visste hadde store, fine lokaler hvor man kunne
finne et sted å sitte i fred og ro. Ettersom jeg syntes dette fungerte så fint, foreslo jeg det
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samme stedet for de andre som ønsket å møtes i sentrum. Dette førte til at alle intervjuene
som ikke ble holdt hjemme hos deltageren, ble gjennomført på det samme stedet i Oslo
sentrum.
Som en forberedelse til intervjuene, formulerte jeg en intervjuguide4. Denne delte jeg
inn etter de temaene jeg ønsket å gå gjennom i intervjuet, med noen spørsmål formulert til
hvert tema. Jeg startet med å stille demografiske spørsmål om blant annet alder og sivilstatus,
og gikk deretter videre til å spørre om deres bakgrunn, hva de tenkte om å komme til Norge,
opplevelser knyttet til introduksjonsprogrammet og situasjonen deres i dag. Avslutningsvis
spurte jeg om deres tanker om fremtiden. Da jeg ønsket å ha en narrativ tilnærming i dette
prosjektet, ble det viktig for meg i intervjusituasjonen ikke å bli alt for bundet til
intervjuguiden. For at deltagerne i en intervjusituasjon skal få fortelle sin historie på sine
premisser, er det viktig å la dem snakke rimelig fritt. Derfor fungerte intervjuguiden i
hovedsak som en «huskeliste» mer enn et spørreskjema. Jeg merket også underveis at jo flere
intervjuer jeg gjennomførte, desto friere ble jeg fra intervjuguiden. Min rolle i intervjuene ble
i hovedsak å lytte empatisk til deltagerne, og lede dem gjennom de temaene jeg ønsket å
snakke om (Kvale & Brinkmann 2015). Som Sandberg understreker: «The best way to
capture research participants’ repertoires of narratives is to let them be carried away by their
own stories» (Sandberg 2010:462).
I tilfellene der jeg visste jeg skulle intervjue et ektepar, undersøkte jeg på forhånd om
de ønsket å bli intervjuet sammen eller hver for seg. I de fleste tilfeller ønsket paret å bli
intervjuet sammen. Selv om de fleste parene ville være sammen, forsøkte jeg å fokusere på én
av gangen, slik at begge skulle få komme til orde. Til tider ble disse intervjuene preget av
avbrytelser og innskytelser, slik det nesten er å forvente av et ektepar som snakker om sin
felles historie. Dette ser jeg i ettertid på som et godt tegn, da det tyder på at samtalen var
engasjerende. På den andre siden er det ikke helt uproblematisk å intervjue et par sammen. I
motsetning til situasjoner der man har frihet til å prate alene, kan det å ha en annen tilstede
gjøre at man av ulike årsaker velger å fokusere på visse aspekter og kanskje unnlater andre.
Alle sosiale relasjoner er preget av sine egne dynamikker, og disse kan bli med inn i
intervjusituasjonen. For eksempel opplevde jeg i et av intervjuene at kvinnen i paret noen
ganger unnskyldte eller rettet på mannen om han sa noe som var kritisk om
introduksjonsprogrammet eller andre aspekter ved det norske samfunnet. Hun ønsket
antageligvis å vise respekt ovenfor meg, og kanskje hun var redd for at jeg skulle bli krenket
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eller såret. I denne situasjonen uttrykte jeg takknemlighet over å høre mer kritiske tanker, og
at de ikke trengte å være redd for hva jeg skulle tenke om det de delte. Selv om jeg hypotetisk
sett kunne unngått slike dynamikker og muligens fått andre svar om jeg intervjuet alle
deltagerne alene, har deres ønske om å være sammen fått forrang i denne prosessen.
I intervjuet med ekteparet som har hatt kortest botid i Norge, Esin og Umut, fungerte
konen som tolk for mannen. Hun var svært god i engelsk, og vi kunne derfor ha intervjuet
med henne på engelsk, for så at hun tolket for mannen. Resten av intervjuene foregikk i
hovedsak på norsk. Det var også én annen deltager som ønsket tolk under intervjuet, Bahnam.
Han ønsket dette da han følte at han ikke behersket det norske språket godt nok. Det som
derimot skjedde ganske raskt i intervjuet, var at han nesten automatisk hoppet over til å prate
norsk. Dette resulterte i at tolken satt og tegnet litt for seg selv, og at han kun ble brukt når
Bahnam ikke fant det norske ordet han ønsket å bruke. Det å benytte tolk i et intervju fører
med seg egne utfordringer da du får et tredje ledd i meningsproduksjonen som skjer i en
intervjusituasjon (Riessman 2008). På bakgrunn av måten tolk ble brukt i mine intervjuer,
faller på mange måter disse utfordringene vekk. I intervjuet med Bahnam ble tolken nesten
ikke brukt. Esin og Umut er gift og flyktet sammen, noe som innebærer at deres opplevelser
er sammenfallende. At hun var tolk for sin mann, blir derfor ganske ulikt fra de situasjoner
der en tredje, ukjent person deltar i samtalen.

4.6 Utfordringer i intervjusituasjonen
Før oppstarten av intervjuene var jeg forberedt på å kunne møte på ulike utfordringer i
intervjusituasjonene. Jeg var redd for å si eller gjøre noe feil, noe som kunne føre til at
deltagerne ville trekke seg fra prosjektet. Flyktninger kan ha opplevd traumer, noe som kan
gjøre dem sårbare. Jeg ville derfor trå varsomt slik at jeg ikke krenket dem, eller deres
erfaringer. For å unngå dette, og for å opparbeide en tillit hos deltagerne, gjorde jeg noen
valg: For det første ønsket jeg å bruke god tid i forkant av intervjuet på å gjennomgå
samtykke-skjemaet og å la deltagerne bli bedre kjent med meg. For det andre valgte jeg å
bruke deltagernes språk som utgangspunkt for den videre samtalen. Hvis en deltager kalte sitt
opprinnelsesland for «hjemlandet» for eksempel, gjorde jeg også det. En slik speiling kan
bidra til at misforståelser ikke oppstår, i tillegg til at det viser at jeg som intervjuer lytter til
det de forteller. Å la deltagernes språk styre intervjuet betyr også at jeg unnlot å komme med
egne tanker eller innspill om ikke deltagerne eksplisitt ønsket det.
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Disse grepene kan se ut til å ha fungert. Etter å ha pratet en liten stund følte jeg at de
alle viste tillit til meg og var åpne for å dele sine tanker. Det tok ikke lang tid før jeg følte meg
helt avslappet med deltagerne, og da tok det heller ikke lang tid før vi kunne le sammen. En
opplevelse som skilte seg noe ut var intervjuet med Esin. Da jeg spurte om hennes families
reise til Norge, kom hun til et punkt hvor det ble for vondt og vanskelig å fortsette å prate. Da
satt jeg raskt intervjuet på pause og forsikret henne om at det var helt naturlig at hun ble lei
seg når hun snakket om en så vondt opplevelse. Det var jo tross alt ikke så alt for lenge siden
hun opplevde dette. Jeg spurte også om hun ønsket å avslutte intervjuet og kanskje fortsette
senere. Hun svarte at hun gjerne kunne fortsette, og etterhvert var vi tilbake til latteren igjen.
Selv om jeg erfarte raskt å opparbeide tillit hos deltagerne, var det noen tilfeller der jeg
ble møtt med usikkerhet i starten av intervjuet. Jeg hadde med meg en opptaker i alle
intervjuene, da jeg ønsket å sikre så riktig som mulig tolkning av det deltagerne delte med
meg. I ett intervju måtte jeg bruke ganske lang tid på å forklare at opptaket ikke ville komme
på avveie, og hvordan jeg skulle sikre dette. Kvinnen hadde hørt historier om andre
flyktninger som hadde delt sine historien med noen, hvor dette hadde kommet ut og fått
konsekvenser for personen. Hun endte opp med å ha tillit til meg, så jeg fikk bruke
opptakeren. I et annet intervju, med et ektepar, ønsket de ikke at jeg skulle ta opp intervjuet.
Jeg prøvde å forklare sikkerheten rundt opptakene, men dette hjalp ikke. Jeg ble i dette
tilfellet derfor nødt til å ta notater under intervjuet og raskt utfylle dem ut i ettertid. I begge
tilfellene hvor jeg ble møtt med usikkerhet, var flyktningene politiske flyktninger. Jeg har
derfor anerkjent deres usikkerhet som en reell frykt, en frykt som bunner i at det kan få
faktiske konsekvenser for dem om opptakene skulle havne i feil hender. Disse erfaringene
fungerte også som en påminnelse for meg om viktigheten av konfidensialitet og sikkerhet.

4.7 Egen posisjon
I all forskning, og spesielt i kvalitativ forskning, vil forskerens posisjon og sosiale bakgrunn
kunne påvirke interaksjonen med intervjudeltagerne, og dermed også funnene. Kjønn,
sosialøkonomisk status og etnisitet er eksempler på faktorer som kan påvirke (Fangen
2010b:19). Noen forskere mener at dette betyr at all forskning derfor til en viss grad er
«subjektiv», fordi virkeligheten ser forskjellig ut for alle. Selv er jeg nok enig med Fangen
(2010b), som mener at selv om virkeligheten er avhengig av hvilken posisjon man ser den fra,
er det fortsatt slik at man kan søke en mer objektiv sannhet ved for eksempel å argumentere
godt for sine tolkninger for å vise hvor de kommer fra. Dette vil jeg komme tilbake til senere.
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Den posisjonen jeg ser virkeligheten fra er nok en av de mest privilegerte posisjonene i
verden. Mine opplevelser i livet så langt kan derfor være svært forskjellige fra opplevelsene
til deltagerne i denne oppgaven. Jeg vil aldri fullt ut kunne kjenne deres virkelighet på
kroppen. Det betyr derimot ikke at jeg ikke kan få en viss forståelse for den. De eksistensielle
dimensjonene av å være menneske er noe vi alle opplever. Så selv om mine og deltagernes
opplevelser har vært veldig ulike, kan jeg ha opplevd noe lignende som videre kan føre til en
empatisk innlevelse (Fangen 2010b:20). Det er ei heller slik at det bare er negative sider
knyttet til min egen og deltagernes ulike posisjoner. Det at min livssituasjon er ulik
deltagernes gjør at jeg får en avstand som kan være fordelaktig som forsker. Denne distansen
kan blant annet bidra til at jeg ser deres opplevelser på en mer objektiv måte (Fangen 2010a).
En annen fordel er at deltagerne kan bli nødt til å formulere tanker eller erfaringer de tar for
gitt. Et «utenfra-perspektiv» kan dermed fange opp fenomener som en på innsiden kanskje
ikke ville sett.
Ettersom deltagerne i denne studien er innvandrere kan de kategoriseres som en del av
minoriteten. Jeg derimot tilhører majoriteten i det norske samfunnet fordi jeg er født og
oppvokst i Norge. I kraft av å være en del av majoriteten bruker jeg noen steder i oppgaven
«vi» når jeg snakker om den norske majoriteten. Det er ikke alltid ønskelig å bruke «vi»-og
«dem»-dikotomier da dette kan skape tanker om et sterkt skille. Grunnen til at jeg allikevel
har det med er at det rent språklig vil være vanskelig å uttrykke denne dimensjonen på en
annen måte. En majoritet-minoritet dimensjon er på mange måter en makt-dimensjon. Jeg var
også i en maktposisjon ved å være intervjueren, ved rett og slett å være den som setter
føringer for samtalen (Kvale & Brinkmann 2015). Det er mye man må ta hensyn til når man
er i en slik posisjon, noe jeg kommer tilbake til når jeg skal diskutere etiske betraktninger. Det
jeg vil nevne her, er at jeg tror mye av min makt ble mer jevnet ut i flere av
intervjusituasjonene, da flertallet av de jeg intervjuet var mye eldre enn meg, og derfor satt
med en annen livserfaring. I tillegg er mange av de jeg intervjuet godt utdannede, noe som
betød at de satt på en kunnskap jeg ikke hadde.

4.8 Etiske betraktninger
All forskning som innebærer mennesker fører med seg refleksjoner hva gjelder god
forskningsetikk. En viktig forskningsetisk regel i intervjuer, er at man må ha informert
samtykke av deltagerne. Dette innebærer at deltagerne må få vite om intervjuets formål og de
eventuelle fordelene og ulempene som kan komme av å delta i intervjuet (Kvale &
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Brinkmann 2015). Jeg startet hvert intervju med å gå gjennom et samtykke-skjema. I skjemaet
kunne de lese om prosjektet og deres rettigheter som deltager. Det ble viktig å understreke at
deltagelse var frivillig, at de kunne trekke seg når som helst, og at de kunne velge å ikke svare
på spørsmålene mine dersom de ikke ønsket det. Jeg brukte også god tid på å fortelle om
deres rett til anonymitet, spesielt ettersom jeg ønsket å ta opptak av intervjuene (Kvale &
Brinkmann 2015). Etter å ha gått gjennom skjemaet sammen med dem, spurte jeg om de
hadde noen spørsmål før vi startet med intervjuet.
Et annet viktig forskningsetisk prinsipp er konfidensialitet. Dette handler om
deltagernes rett til privatliv, og at deres deltagelse i prosjektet ikke skal ha noen negative
konsekvenser for dem (Kvale & Brinkmann 2015:106). Fordi dette prosjektet er et samarbeid
med aktører i bydel Østensjø ble det som nevnt over, viktig for meg å understreke min rolle i
samarbeidet. Jeg la vekt på å forklare alle deltagerne at jeg var en uavhengig aktør, og derfor
at det de delte med meg ikke ville ha noen konsekvenser for deres situasjon i bydelen. For å
dekke deres rett til konfidensialitet har jeg også blitt nødt til å fjerne eller endre all
informasjon som kunne gjøre deltagerne identifiserbare. Da de allerede er en relativt
avgrenset gruppe; flyktninger som har gjennomført introduksjonsprogrammet i bydel
Østensjø, har jeg i tillegg til å endre på navn også grovkategorisert alder og utdanning. Jeg har
også vist hensyn til konfidensialitet når det gjelder deres bosted der det har vært relevant å
diskutere.
Underveis i intervjusituasjonene har jeg også måtte ta etiske hensyn hva gjelder min
rolle som forsker. Som tidligere nevnt, har jeg ønsket å vise empati og ydmykhet overfor
deltagerne i intervjuene. Dette er et medmenneskelig ideal framfor et forskningsideal. Det er
en fin linje mellom det å forholde seg innenfor rollen som forsker, og det å bli oppfattet som
en venn eller en form for terapeut (Fangen 2010a). Dette skillet ble for eksempel relevant i
situasjonen der en deltager fikk vansker med å fortelle om sin vonde opplevelse. Selv om jeg
gjerne skulle hjulpet henne med å bearbeide opplevelsen, var ikke det min rolle i den
situasjonen. Derfor tok jeg valget med å sette intervjuet på pause, for å så la henne bestemme
hva hun ønsket videre. I denne situasjonen var det fint å vite at hun hadde tilgang til psykolog
gjennom introduksjonsprogrammet. Selv om det ikke ble behov for det, har det vært en god
støtte under intervjuene å vite at jeg kunne kontakte min kontaktperson i bydelen om en
vanskelig situasjon skulle oppstå, og at han eventuelt kunne tatt saken videre.
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4.9 Spesielle hensyn ved forskning på flyktninger
Forskere som arbeider med stigmatiserte grupper må vise særskilte hensyn. Ettersom
flyktninger er i en minoritetsposisjon i samfunnet, gjelder dette også dem.
Forskningsresultatene kan både påvirke gruppens selvbilder, samt samfunnet rundt dem sitt
bilde av gruppen (Mackenzie, McDowell & Pittaway 2007). Dette har jeg tenkt på gjennom
hele prosjektet. Min første tanke var å fjerne innhold som kunne kaste et negativt lys på
gruppen. Det jeg derimot tenker nå, er at jeg ønsker å diskutere alle deres opplevelser og
tanker, også det vanskelige. Her igjen er jeg enig med Fangen (2010b:12), som understreker at
det er først når man kan vise hvor store variasjoner det er innad i en gruppe, at det er mulig å
motvirke stereotypier.
Allikevel har jeg tatt noen valg i denne oppgaven med tanke på deltagernes beste.
Blant annet har jeg valgt å endre litt på deres muntlige språk der jeg bruker sitater. Dette er
fordi et muntlig språk kan oppleves litt fordummende i skriftlig form. Å gjøre det muntlige
språket deres mer skriftlig kan derfor motvirke dette. På den andre siden kan man gå glipp av
noen relevante språklige aspekter ved å gjøre dette. Derfor har jeg vært oppmerksom på å
beholde meningsinnholdet i språket deres, og kun endre på det grammatiske. Jeg har også
forsøkt å forstå deres opplevelse av å være i selve intervjusituasjonen. Som nevnt tidligere har
jeg vært opptatt av å ha en ydmyk holdning overfor deltagerne. Jeg passet på å vise
takknemlighet for at de ville snakke med deg, både i starten av intervjuet og da jeg forlot
intervjuet. Det har vært viktig for meg å passe på at deltagerne har gått fra intervjuet med en
god følelse, så i etterkant av alle intervjuene satt jeg av tid til å prate litt med dem med
opptakeren av. Min erfaring er at det har virket som om alle har satt pris på deltagelsen i
intervjuene. Denne erfaringen har også blitt underbygget da jeg fikk SMS av tre av deltagerne
i ettertid av intervjuene der de takket for møtet og samtalen vår.
Et annet hensyn man må ta når man arbeider med en minoritetsgruppe er at funnene
kan bli brukt politisk, noe som igjen kan få konsekvenser for gruppen (Mackenzie, McDowell
& Pittaway 2007). Dette er spesielt relevant i denne oppgaven, da den er skrevet i samarbeid
med politiske aktører i bydel Østensjø. Mitt hovedargument i dette tilfellet er at jeg ønsker og
håper at dette prosjektet kan resultere i et politisk gode. Selve formålet med oppgaven er, med
utgangspunkt i deltagernes erfaringer, å finne ut hvordan bydelen kan gjøre det enda bedre for
de som senere må gjennom det samme som dem. Med andre ord har jeg vansker med å se for
meg at funnene kan bli brukt til noe annet enn noe godt for gruppen det gjelder, nemlig
flyktningene.
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4.10 Analytisk tilnærming
Samtalene jeg hatt med deltagerne i dette prosjektet er blitt analysert og diskutert. For å kunne
få til gode diskusjoner har jeg gjennom hele intervjuprosessen hatt analysen i bakhodet.
Jeg har i denne oppgaven brukt en narrativ tilnærming både som teori og metode. Når det
gjelder det narrativet preget på metoden kommer dette mest tydelig frem i hvordan jeg ønsket
å strukturere intervjuene. Jeg formulerte intervjuguiden i en kronologisk rekkefølge, da målet
var at deltagerne kunne fortelle sin historie på en naturlig måte, med starten først og fremtiden
til slutt. Ved hjelp av mine spørsmål fortalte personene deler av sin livshistorie, fra deres
situasjon i opprinnelseslandet, til hvilke tanker de har om fremtiden. Narrativer kan analyseres
på ulike måter, og denne fleksibiliteten har jeg benyttet meg av i analysen der jeg fokuserer på
ulike aspekter i deltagernes narrativer, med et spesielt fokus på hvordan deltagerne
presenterer seg selv i sin fortelling. Hovedformålet i denne oppgaven er å produsere en
forståelse, fremfor en forklaring, og gjennom en abduktiv forskningsstrategi har jeg tatt
utgangspunkt i deltagernes meninger og motiver for å forstå deres erfaringer (Blaikie & Priest
2019:99).
Etter hvert intervju satt jeg meg ned for å skrive et refleksjonsnotat, der jeg noterte
ulike opplevelser knyttet til intervjuet. Fordi jeg gjennomførte alle intervjuene over en relativt
kort periode, ble dette viktig for ikke å glemme aspekter som kunne vise seg å være relevante
for analysen. Jeg begynte også å transkribere intervjuene underveis i prosessen. En abduktiv
forskningsstrategi innebærer at man i en analyse konstruerer teorier og konsepter med
utgangspunkt i det språket aktørene selv bruker for å gi mening til sin hverdag (Blaikie &
Priest 2019). Selv om man ønsker at deltagernes meninger står sterkt i analysen, innebærer en
transkribering av samtalene at noen aspekter vil fremheves mens andre faller vekk.
En transkribering er en transformasjon av en muntlig samtale til et skriftlig innhold
(Reissman 2008). Ettersom jeg har vært ute etter meningsinnholdet i samtalene med
deltagerne, har jeg i transkriberingen fokusert på hva som ble fortalt, fremfor hvordan det ble
fortalt. Med hensyn til reliabiliteten i analysen, har jeg vært oppmerksom på at der jeg har
endret litt på språket for å gjøre det mer forståelig, så har meningsinnholdet forblitt det samme
(Kvale & Brinkmann 2015). De transkriberte intervjuene har videre blitt kodet. Ettersom en
narrativ analyse kan romme flere strukturer, alt fra en livshistorie til en bestemt hendelse, har
jeg kodet i flere omganger (Reissman 2008). Prosessen kan minne om det Tjora kaller en
stegvis-deduktiv induktiv metode, med et hovedfokus på det induktive.
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Den første runden med koding kan kalles tekstnær, da jeg med utgangspunkt i
deltagernes språk kategoriserte sitater fra transkripsjonene (Tjora 2012). Disse kategoriene
var i stor grad i samsvar med hovedtemaene i intervjuguiden. I den neste runden var målet å
sortere sitatene etter relevans for den overordnede problemstillingen: Hvilke aspekter trekker
de ressurssterke flyktningene frem som viktige i deres integreringsprosess? Her fokuserte jeg
på temaer som gikk igjen på tvers av deltagerne, og luket vekk det som ikke kunne knyttes til
integrering. De temaene og sitatene jeg da satt igjen med ble førende for hvilke teorier og
begreper jeg bestemte meg for å bruke i analysen. Selv om prosessen fremstår som stegvis, vil
jeg legge til at jeg gikk frem og tilbake mellom de ulike stegene i flere omganger. Jeg gjorde
også noe digitalt, og noe for hånd. Målet med prosessen var at jeg hele veien skulle være
bevisst empirien slik at jeg kunne skape den forståelsen for deltagernes opplevelser som jeg
ønsket.

4.11 Oppsummering
I dette kapitlet har jeg gått gjennom de metodiske valg og refleksjoner som er gjort i denne
oppgaven. Metoden som er brukt er kvalitative forskningsintervjuer med 15 deltagere som
enten gjennomfører, eller har gjennomført, introduksjonsprogrammet for flyktninger i bydel
Østensjø. Kvalitative forskningsintervjuer søker å skape kunnskap om ulike personers
erfaringer og opplevelser av verden, noe som passer bra med mitt ønske om å fokusere på hva
flyktningene selv legger vekt på i deres integreringsprosess. Jeg fikk tilgang til deltagerne
gjennom min kontaktperson i bydel Østensjø, noe som betyr at utvalget er et praktisk utvalg.
Uten en «portåpner», som min kontaktperson var, ville det antageligvis vært vanskelig for
meg å komme i kontakt med en gruppe flyktninger.
Deltagerne jeg har intervjuet kan alle kategoriseres som ressurssterke. Noen av
deltagerne var gift, og jeg intervjuet dem sammen ettersom de ønsket dette. De fleste
intervjuene ble gjennomført hjemme hos deltageren(e), mens de øvrige ble gjennomført på en
møteplass i Oslo sentrum. Fordi denne oppgaven innebærer forskning på mennesker, har jeg
måtte ta hensyn til forskningsetiske prinsipper. Konfidensialitet, informert samtykke og
frivillig deltagelse er noen av disse. Fordi flyktninger er en sårbar gruppe, har jeg også måtte
ta noen særskilte hensyn. Forskningsresultatene kan påvirke gruppens selvbilde, samt brukes
politisk, noe som igjen kan få konsekvenser for gruppen. Hvis denne oppgaven brukes
politisk, håper og tror jeg at det vil være i form av et politisk gode for flyktningene.
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5 Lykkejeger, flyktning eller ressursperson?
Det føles som at de ikke gjør noen ting, de sitter bare hjemme og de forventer at det er NAV som har
ansvaret for dem, og de får mye mer enn oss som vil gjøre alt på vår egen hånd, ikke sant. Jeg har også
hørt dette: «nei, vi er flyktninger, de har hentet oss hit og da de må ta ansvar for oss». Det er ikke sånn det
er. Og dessverre det er de som får mest [...] Jeg tror i hvert fall vi har vist til datteren vår at det er bare vi
som kan gjøre noe for oss selv, ikke sant. Man kan ikke sitte og forvente at folk tar ansvar for tingene
våre eller det vi har behov for. Jeg ser det i datteren min også, hun kjemper hardt for det hun vil.
(Ashti, 30-årene, bodd i Norge i over fem år)

I dette første analysekapitlet vil jeg fokusere på den første delen av problemstillingen, nemlig
hvilke faktorer flyktningene belyser som viktige på identitet-nivå. Det å oppleve å måtte
flykte til et nytt land bidrar til at man stiller spørsmål knyttet til egen identitet. Ikke bare har
man blitt tilskrevet kategorien «flyktning», men man har også reist vekk fra mange av
rammene som preger vår identitet, som for eksempel opprinnelsesland, familie og venner.
Som sitatet til Ashti illustrerer, kan dette føre til at man gjør seg nye refleksjoner knyttet til
hvem man er: Er jeg en «typisk flyktning»? Er jeg norsk eller er jeg fortsatt fra
opprinnelseslandet mitt?

5.1 «Det går bra hvis man er flink»
Når du forteller din historie til et annet menneske, forteller du også noe om hvem du er. Som
intervjuer får jeg ikke kjennskap til «essensen» av personen jeg intervjuer, men et innblikk i
deres narrative repertoarer og deres sosiale kontekst (Riessman 2008; Sandberg 2010). Noe
jeg merket meg tidlig i intervju-prosessen i dette prosjektet, var at nesten alle jeg intervjuet
hadde behov for å fortelle om sine kunnskaper og ressurser. Det kan være flere grunner til
dette, men det er spesielt to aspekter jeg vil se nærmere på. For det første kan
intervjukonteksten ha påvirket hva deltagerne valgte å dele. Det er naturlig at vi mennesker
oppfører oss ulikt i ulike situasjoner. I en intervjusituasjon vil både hvem intervjueren er, samt
hva intervjueren er ute etter, påvirke kunnskapen som skapes i situasjonen (Riessman 2008).
Deltagerne fikk i forkant av intervjuet vite om prosjektet, inkludert litt om hva jeg
kom til å spørre om og litt om hvem jeg er. Det at de fikk vite at jeg er masterstudent og at
prosjektet er en del av en mastergradsavhandling ved Universitetet i Oslo kan ha gjort at flere
av deltagerne ønsket å trekke frem sine kunnskaper fra sin utdanning. Det kan hende de
ønsket å vise meg hva vi har felles, nemlig utdanningen, eller at de ville vise at de har
kjennskap til enten det å være student eller universitetet som institusjon. Dette kan også henge
sammen med at noe av det eneste jeg visste om dem før vi møttes, var at de var flyktninger.
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Selv om begrepet flyktning rommer mange ulike mennesker rent begrepsmessig, er det også
et begrep som mange opplever som negativt ladet. Begrepet assosieres ofte med hjelpeløshet
og det å være vanskeligstilt (Fuglerud 2017; Mozetic 2018; Sandmo 2019). Å være flyktning
er også en posisjon man blir tilskrevet, med andre ord er det ikke noe man nødvendigvis
velger å bli definert som selv. På den andre siden er det en posisjon mange av flyktningene
tidligere kanskje har ønsket seg. For å utløse de rettigheter som flyktninger får i
mottakerlandet, må man bli tilskrevet kategorien flyktning (Fuglerud 2017). Kategorien kan
altså være ønskelig rent juridisk, men kanskje ikke sosialt.
Dette tar oss til det neste aspektet ved deltagernes ønske om å vise seg som
ressurssterke. Som nevnt over har vi alle ulike narrative repertoarer tilgjengelige. Man kan si
at «flytning» er et slikt repertoar. Et fokus på ressurser og kunnskap kan være et tegn på at
deltagerne ønsker å spille på et repertoar som tar dem vekk fra de assosiasjoner som tillegges
en posisjon som flyktning. Å posisjonere seg som ressurssterk og kunnskapsrik kan være
attraktivt både fordi det kan oppfattes som motsatsen til en typisk «flyktning», men også fordi
det er et repertoar som kanskje er lett tilgjengelig i en intervjusituasjon med en masterstudent.
Det kan i tillegg oppleves som vanskelig å posisjoneres som flyktning om en slik
posisjonering står i sterk motsetning med den posisjonen som var mest fremtredende hos
personen før han eller hun flyktet. Et eksempel på dette er Wazir som hadde lang
arbeidserfaring i helsesystemet i opprinnelseslandet før han flyktet. Han fortalte meg at han
opplevde det som frustrerende å jobbe med det han kalte «veldig lette oppgaver» i
norskopplæringen, når han selv mente han hadde kunnskaper som tilsa at han burde jobbe
med oppgaver på et høyere nivå. Det oppfattes som at hans posisjon som flyktning i
norskopplæringen ikke passet med hans tidligere mer statusfylte posisjon.
Det er flere av deltagerne som nevner at de opplevde frustrasjoner knyttet til
introduksjonsprogrammet, og kanskje spesielt norskopplæringen. Det som går igjen er at det
faglige oppleves som «for lett» og at man bruker mye tid på lite innhold. I tillegg opplever
mange det som krevende å bli satt i samme klasserom som personer helt uten utdanning. Man
kan kanskje si at de opplever å ikke bli anerkjent for sine ressurser i denne konteksten.
Allikevel kommer flere av deltagerne med egne «løsninger» på disse frustrasjonene. Et
eksempel er Esin som mener at hennes bakgrunn som lærer har hjulpet henne med å få mest
mulig ut av norskopplæringen:
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Så ja, skolen hjelper deg, men du må også vite selv hva du trenger, hva du må gjøre for å forbedre deg
selv. Så du må lage din egen plan. Det er kanskje en fordel at jeg har jobbet som lærer. Jeg vet hvordan
det fungerer å lære og å dra på denne språk-reisen.
(Esin, 40-årene, bodd i Norge i under fem år)

Ved å forklare hvordan hun setter seg mål og blant annet leser norsk litteratur på egenhånd,
får Esin frem at hennes utdanning og tidligere erfaringer gir henne fordeler i den nye
situasjonen som norskopplæringen representerer.
Det er også flere som nevner at de ønsker å gjennomføre introduksjonsprogrammet
«riktig». I flere tilfeller er det ikke utdanning som nevnes spesifikt, men personlige
egenskaper. Serbest, som jobbet med politikk i opprinnelseslandet, nevner for eksempel at
man bør være «flink»: «Man kan ikke si at man lærer alt på norskkurs eller på
introduksjonsprogrammet. De viser oss veier. Hvis du er flink så kan du gå direkte til å finne
den jobben eller den utdanningen du vil ha». Disse eksemplene på å gjennomføre
introduksjonsordningen på en «riktig» måte tilsier at deltagerne har oppfattet at andre
personer i introduksjonsprogrammet gjør noe «feil» eller ikke er «flinke». Dette skal jeg se
nærmere på, men før jeg gjør det, vil jeg nevne et eksempel som skilte seg ut fra de
overnevnte erfaringene. Bahnam, som er i slutten av 40-årene, var en av de eldste deltagerne
jeg intervjuet. Han opplevde norskopplæringen som vanskelig, i motsetning til mange av de
andre deltagerne. Jeg tenkte derfor først at han var et unntak hva gjelder fokus på ressurser,
men da jeg leste gjennom transkripsjonen fra intervjuet på nytt, merket jeg meg at også han
forklarte sin opplevelse av norskopplæringen i lys av ressurser:
Det er vanskelig, litt vanskelig, for eldre mennesker fordi de har sitt eget språk, sitt morsmål. De kan
morsmålet og de kan engelsk når de kommer hit. Siden de kan flere språk fra før, når de skal lære et
nytt språk, da blir det vanskelig for dem.
(Bahnam, 40-årene, bodd i Norge i over fem år)

Så selv om Bahnam syntes det var vanskelig å lære seg norsk, forklarte han dette med at han
allerede kunne flere språk. Med andre ord var det såpass fullt av ressurser at det ble vanskelig
å få på plass mer.

5.2 Oss versus dem
Vi sammenligner oss selv, og den gruppen vi tilhører, med andre personer og grupper. Som vi
har sett har flere av personene jeg har intervjuet hatt behov å posisjonere seg som
ressurspersoner og som «flinke». Fordi en posisjonering ofte innebærer en sammenligning, vil
det si at personene kanskje har hatt i bakhodet at deres posisjon som «flink» skiller dem fra
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andre som er mindre flinke. Et eksempel på dette er sitatet fra Ashti i begynnelsen av dette
kapitlet. Hun fortalte meg at hun har blitt provosert av andre flyktninger som hun mener
forventer at NAV skal ordne alt for dem. På oppfølgingsspørsmålet om hvem disse andre
flyktningene er, svarte hun:
Kanskje det er veldig dårlig at man nevner noen fra andre land, men datteren min sier at hun har en
venninne fra Somalia. De er syv eller åtte søsken tror jeg, foreldrene jobber ikke. Da får de alle stipend,
ikke sant. Også sier hun «De har vært i Dubai i en måned på de beste hotellene». [...] Vi har utdanning,
vi har masse erfaring fra vårt hjemland, men vi krever ikke så mye som de gjør.
(Ashti, 30-årene, bodd i Norge i over fem år)

Det er flere av de jeg intervjuet som brukte somaliere som eksempel på hvem som er mindre
flinke. Nabil, som har mange års erfaring fra servicebransjen, var en av dem. Han fortalte meg
hvordan han opplevde personer med annen bakgrunn som «close minded» da han gikk på
introduksjonsprogrammet: «Fordi jeg føler jeg er enten i Saudi-Arabia eller Irak eller Syria.
De vil gå og be klokken tolv for eksempel. Det er ting som man ikke trenger i Europa eller i
2019».
Det kan være lett å tenke at sitatene til Ashti og Nabil er uttrykk for fordommer, men
hvis vi prøver å forstå hva som ligger bak disse ytringene, så blir det mer forståelig. For det
første er det, som nevnt tidligere, helt naturlig at mennesker sammenligner oss med andre. I
teorien om sosial identitet forklares dette med at vi gjennom sammenligning med andre
forstår bedre hvem vi selv er (Tajfel 1974). Videre er det heller ikke tilfeldig hvem vi
sammenligner oss selv med. Her handler det igjen om hvilke posisjoner som er tilgjengelige
for oss. Nabil og Ashti er begge flyktninger, så for dem vil det være mer nærliggende å
sammenligne seg selv med andre flyktninger enn for eksempel med nordmenn. Et annet
aspekt ved dette handler om utfallet av sammenligningen. Studier har vist at vi alle prøver å
unngå sammenligninger som får oss til å se dårlig ut eller som gjør oss misfornøyde. Dette
gjør vi ved å for eksempel unngå å sammenligne oss med personer vi oppfatter som «bedre»
enn oss selv eller ved å sammenligne oss med dem som gjør at utfallet havner på vår side
(Smith, Mackie & Claypool 2015:111). Vi alle ønsker å se oss selv og gruppen vi tilhører i et
godt lys, og det kan hende at Ashti og Nabil opprettholder et godt selvbilde ved å
sammenligne seg med somaliere.
Det er tenkelig at sammenligninger som dette er knyttet til ønsket om å bli anerkjent
som en ressursperson og å komme vekk fra de negative assosiasjoner man kan ha til
flyktninger. I en kronikk i Aftenposten hvor det refereres til undersøkelsen «Norsk Monitor»
skriver Hellevik at nordmenn stadig blir mer positive til innvandrere. Allikevel er det i følge
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undersøkelsen 25% som er enig i utsagnet: «Innvandrere ønsker å utnytte våre
velferdsordninger og få del i goder de ikke selv har vært med på å skape» (Hellevik 2018).
Jeg vil anta at også personene jeg har intervjuet kjenner til beskrivelser som dette, og kanskje
velger de sammenligninger som nettopp understreker at de ikke er en av dem som disse
beskrivelsene sikter til. Et annet eksempel er Nabil som tidlig i intervjuet ville understreke at
han og konen flyktet på grunn av krig, og ikke for å finne jobb eller «søke lykken». Denne
sammenligningen innebærer at Nabil posisjonerer seg som en av dem med en kanskje mer
«legitim» grunn til å flykte. I tillegg anerkjenner han indirekte at det finnes personer som
flykter for å skaffe seg jobb eller for å søke lykken.
En annen sammenligning flere av personene jeg intervjuet trakk frem, var
kunnskapsnivået til de som har gått introduksjonsprogrammet sammenlignet med de som kom
før ordningen var på plass, eller de som ikke har fått gå på programmet. Derifa brukte
sistnevnte i sin sammenligning:
Selv om vi er flyktninger, når du jobber i Oslo med flere innvandrere her, du føler at du kjenner dette landet
mye bedre enn dem. Fordi de har ikke dette program som jeg fikk. Du føler at du har en bedre situasjon her.
De kom bare for å jobbe her. De skjønner ingenting om landet.
(Derifa, 30-årene, bodd i Norge i under fem år)

Som vi har sett i de andre sammenligningene kommer også Derifra godt ut av sin
sammenligning. Det er nok flere mulige forklaringer på hvorfor personene jeg intervjuet
valgte å sammenligne seg med andre flyktninger. Som nevnt kan én forklaring være at det er
den mest nærliggende og tilgjengelige sammenligningen. En annen forklaring, som også gir
mening til det at andre flyktninger blir utsatt i sammenligningene, er at personene er fanget i
et slags «symbolsk spill». Slik som med kategorisering og posisjonering etablerer individer
symbolske grenser for å gi den sosiale verden mening. Disse symbolske grensene er ikke
nødvendigvis fastlåste, for gjennom kamp og forhandling om hvor grensene går kan individer
og grupper enes om forståelsen av ulike sosiale fenomener (Orupabo 2016:18). Et eksempel
på en symbolsk grense er den som Nabil setter mellom de som flykter fra krig og de som
flykter for å søke lykken. I teorien kunne Nabil satt symbolske grenser helt andre steder, men
noe av det som gjør disse grensene nesten fastlåste er at de naturaliseres og tas for gitt. Et
begrep vi skal møte igjen senere, som også kan være relevant her, er Bourdieu sitt begrep om
«illusio». Illusio betyr «fanget av spillet», og Bourdieu bruker det for å vise hvordan individer
er følelsesmessig involverte i kampene om de symbolske grensene innenfor et felt. Det viktige
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å merke seg her, er at denne kampen er en felles kamp hvor alle deltagerne slutter opp om
spillereglene uavhengig av om disse fører til at man vinner eller taper (Orupabo 2016:145).
En forenklet måte å forklare dette på, er at det er lettere for Nabil, Ashti og Derifa å
bruke de symbolske grenser og sammenligninger som de allerede kjenner til, enn å prøve å
etablere nye. Det er lettere å bruke de negative assosiasjoner knytter til flyktninger enn å
fjerne dem. Et annet eksempel på dette, er mulige strategier for å gjøre noe med en vanskelig
gruppetilhørighet. Som nevnt i teorikapitlet, finnes det både individuelle og mer strukturelle
strategier, der de strukturelle strategier kan bidra til å endre samfunnets syn på gruppen
(Smith, Mackie & Claypool 2015:222). Disse strukturelle strategiene er mer krevende å
gjennomføre, og man må ofte være flere om kampen. Å gå for en individuell strategi er
dermed mye lettere. En av de individuelle strategiene jeg la merke til at mange av personene
jeg intervjuet brukte, var «sosial kreativitet». Denne strategien innebærer å fokusere på og å
introdusere nye dimensjoner ved gruppetilhørigheten (Smith, Mackie & Claypool 2015:221).
Et godt eksempel på dette er da Bahir i 20-årene fortalte meg om hvor arbeidsomme syrere er:
«Alle syrere som jeg har møtt da, 80 prosent jobber, 20 prosent studerer. Så vi er vant til å
jobbe hardt. Vi kan jobbe veldig mye. Alle som jeg har møtt, eller alle vennene mine, alle
jobber». Et fokus på arbeidsomhet har dermed flere funksjoner. Det setter gruppen til Bahir i
et positivt lys og samtidig unngår han en posisjon som en flyktning som «bare går på NAV». I
tillegg er det en mye enklere strategi enn om Bahir alene skulle prøvd å endre assosiasjonene
man har til flyktninger og arbeid.

5.3 Etnisitet i endring?
I migrasjonsforskningen har det lenge vært diskusjoner knyttet til migrasjon og identitet. De
tidlige analysene så på geografisk og sosial virkelighet som tett knyttet sammen, og migrasjon
ble derfor sett på som et skifte fra ett sett av sosiale relasjoner til et annet. Dette
utgangspunktet førte også til at migrasjon ble betraktet som en endringsprosess hvor
migrantene gjennomgikk en forvandling som til slutt resulterte i enten fullstendig tilpasning
til det nye samfunnet, eller til en blanding av det gamle og det nye. Flere forskere
argumenterer i dag for at denne beskrivelsen av identiteter som forankret i nasjonalstater ikke
er gyldig lenger. Globaliseringen har ført til at migrantene kan vedlikeholde kontakt med
opprinnelseslandet på en helt annen måte enn tidligere. Dette har ført til at dagens migranter
ofte blir kalt «transnasjonale». Kort forklart handler dette om at flyktninger og innvandrere
etablerer sosiale felt som binder sammen både opprinnelsesland og bosettingsland (Fuglerud
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2017:143-144). På mange måter passer de tidligere teorier om identitet og nasjonalstat som
mer avhengige med ideen om assimilering, mens den mer transnasjonale forståelsen kanskje
er bedre tilpasset en idé om integrering.
Samtlige deltagere ga uttrykk for en eller annen form for transnasjonalisme, enten
eksplisitt eller implisitt. De hadde alle kontakt med personer i opprinnelseslandet, gjerne
familie og/eller venner. De fleste fortalte at de hadde kontakt med disse personene flere
ganger i uken, noen også daglig. Mange fortalte også at de hadde nære venner fra samme
opprinnelsesland her i Norge. Et spørsmål dette kan lede til er hvorvidt denne kontakten er en
fordel eller en ulempe i personenes integreringsprosess. Vil for eksempel det å være
transnasjonal gjøre at personene praktiserer det norske språk mindre enn om de ikke hadde så
mye kontakt med personer opprinnelseslandet? For å svare på dette, vil jeg først se på
begrepet etnisk identitet, som er den delen av vår identitet som handler om arv, røttene og
tradisjonene våre (Fangen 2010b). Som Fangen understreker i sin analyse av somaliere i
Norge: «Etnisk identitet er en av mange identiteter et individ kan ha. Den måten hvert individ
definerer seg på i etniske termer, er nært knyttet til hvordan de definerer seg ut fra
kjønnsforskjeller, klasseforskjeller og andre strukturerende forskjeller i samfunnet» (Fangen
2010b:103). Med andre ord er ikke nødvendigvis etnisk identitet noe man har mer eller mindre
av. Jeg vil argumentere for at hvilken identitet som er mest fremtredende hos en person,
handler om kontekst.
I de fleste intervjuene opplevde jeg at personen jeg intervjuet byttet mellom et fokus
på «det etniske» og «det norske», og at hvilken del som var i fokus i stor grad handlet om hva
vi snakket om. I all hovedsak var det lite fokus på etniske aspekter, med noen unntak. Jeg ble
for eksempel i flere av intervjusituasjonene servert kaker eller andre søtsaker fra personens
opprinnelsesland. Dette ble ofte akkompagnert med en fortelling om tradisjonen knyttet til
retten, og hvilken rolle retten har i opprinnelseslandet. Det ble også mer snakk om deres
etniske bakgrunn da jeg spurte om hvorvidt de ønsket å reise tilbake til sitt opprinnelsesland.
Alle, med unntak av ett par, regnet med å bo i Norge resten av livet. De fleste hadde enten
vært på besøk i opprinnelseslandet etter flukten, eller ønsket å kunne besøke det en gang i
fremtiden. Da jeg spurte Ashti og ektemannen Ervin om deres tilknytning til
opprinnelseslandet deres endte en runde med refleksjoner med at Ashti sa: «Vi blir aldri
norske, men ikke [personer fra opprinnelseslandet] heller».
Dette sitatet illustrerer det hybride eller dobbelte flere av personene ga inntrykk av i
intervjuene når det gjelder identitet og tilhørighet. I sin diskusjon om etnisk identitet skiller
Fangen mellom etnisk identitet og kulturell praksis, og hun argumenterer for at den kulturelle
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praksisen endres raskere enn den etniske identiteten (Fangen 2010b:103). Jeg vil si at dette
også gjelder hos personene jeg intervjuet. Her er et eksempel på en kulturell praksis i endring:
Dilva, som har bodd i Norge i over fem år, fortalte meg at moren til mannen hennes, som var
på besøk da jeg intervjuet dem, syntes Dilva var for streng med sønnen sin. Det hadde nettopp
vært Halloween, og sønnen hadde gått knask og knep og samlet en god mengde godteri. Dilva
ville at sønnen skulle spare godteriet til helgen, og det mente moren til mannen at var meget
strengt. Da hadde Dilva forklart moren at «det er sånn det er her i Norge, her er det andre
regler». Dette illustrerer hvordan en så enkel hverdagspraksis som å la barna spise godteri i
helgen, står sterkt selv når de har besøk fra opprinnelseslandet.
Hvis vi går tilbake til spørsmålet om det å være transnasjonal og å ha bånd til
opprinnelseslandet er en fordel eller ulempe i en integreringsprosess, kan vi med
utgangspunkt i diskusjonen over si at det rett og slett kommer an på en persons kontekst og
livssituasjon. Alle jeg har intervjuet har vist tegn til stolthet over sin bakgrunn, og mange
uttrykte et savn til opprinnelseslandet. Ervin, som drev en forretning i opprinnelseslandet,
synes for eksempel det ble vanskelig å snakke om bakgrunnen sin og forklarte det med at han
ikke ville tenke så mye på livet før flukten ettersom han hadde så mange gode minner, og at
savnet gjorde han trist. En slik kjærlighet til opprinnelseslandet og minnene derfra kan kalles
symbolsk etnisitet. Her er fokus på nettopp det symbolske og nostalgiske, noe som betyr at
elementene nødvendigvis blir en del av dagliglivet og hverdagspraksisen (Fangen 2010b:120).
Som Fuglerud skriver: «Kraften i minner, nostalgi og forestillinger bør ikke undervurderes»
(Fuglerud 2017:149).
Dette kan minne noe om skillet mellom «røtter og føtter» («roots» og «routes») som
ofte brukes i identitetsteori. Røtter innebærer elementære faktorer som arv, slekt og kulturell
bakgrunn. Føtter derimot, viser til det å velge sin egen vei, kombinere ulike kulturelle
elementer og selv å definere hva det innebærer å tilhøre en spesifikk etnisitet (Fangen
2010b:127). Mange av personene jeg intervjuet var fra store byer i opprinnelseslandet sitt og
har derfor vektlagt en mer urban tilhørighet. Esin fortalte meg for eksempel at hun ønsket å
bli bosatt i Oslo. Da jeg spurte, hvorfor svarte hun:
Jeg vet hvordan det er å bo i en storby. Det betyr flere arbeidsmuligheter og det betyr også flere
utdanningsmuligheter og kulturelle muligheter for barnet mitt. Så førsteprioriteten for oss var utdanning
og arbeid, og så sosiale og kulturelle aktiviteter for sønnen min.
(Esin, 40-årene, bodd i Norge i under fem år)
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Det å posisjonere seg som et «bymenneske» er en måte å vektlegge føtter; det mer frivillige
og kreative aspektet ved etnisitet og identitet. Det kan se ut til at en urban tilhørighet også kan
fungere som en trygghet. Aleena og ektemannen Wazir, som begge har bodd i Norge i over ti
år, fortalte meg at de bodde en kort periode i en liten by på Vestlandet, men at de fort ville
flytte tilbake til Oslo fordi de opplevde stedet som alt for stille. I tillegg mente de at personene
der var mer skeptiske til utlendinger. For Aleena og Wazir ble det en trygghet å kunne komme
tilbake til Oslo. Men ikke alle har slike muligheter. Det er her begrensningene ved «føttene»,
altså de egenvalgte veiene, kommer frem. Det er ikke alltid man kan velge mellom kulturelle
tilhørigheter, verdier og livsstiler. Det er mange strukturelle barrierer som kan komme i veien,
noe vi skal se på senere. Konsekvensene av at alternative veier oppleves som vanskelig
tilgjengelige, er at mange heller vektlegger røtter. Religion, tradisjon og etniske fellesskap blir
da en trygghet i det usikre (Fangen 2010b:127).

5.4 Oppsummering
I dette kapitlet har jeg illustrert hvordan flyktningene jeg intervjuet har ønsket å fremstå som
ressurspersoner. Dette kan tolkes et ønske om å ta avstand til posisjonen som flyktning, en
posisjon som kan være vanskelig å stå i på grunn av ulike negative assosiasjoner. Flere av
personene brukte også sammenligninger med andre flyktninger for å understreke sin posisjon
som ressurssterk: I motsetning til andre flyktninger utnytter de ikke NAV. De jobber hardt for
å tjene til livets opphold. Dette ledet til en diskusjon om etnisk identitet. Med utgangspunkt i
flyktningens fortellinger, kan det se ut til at etnisk identitet og en betoning av «det norske»
nødvendigvis ikke er gjensidig utelukkende. I noen kontekster blir den etniske identiteten
viktig, mens i andre igjen vil «det norske» være viktig. Når «det norske» oppleves som
vanskelig tilgjengelig, kan det etniske være en trygghet å søke til. Som en følge av
globaliseringen, kan noen aspekter ved det å være flyktning, som for eksempel det å kunne
holde kontakt med opprinnelseslandet, oppleves som lettere. Det er allikevel flere elementer
mange opplever som vanskelige. Tilgang på relevant arbeid er et av disse elementene, og det
kommer jeg til å fokusere på i neste kapittel.
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6 Statusfall og vanskelig oppreisning
Men du vet, kanskje vi sammenligner det med vårt tidligere liv. Noen ser kanskje på det som en luksus,
mens noen ser det som en nødvendighet. Men jeg ser ikke på det som luksus. Jeg pleide å være involvert i
sosiale aktiviteter i hjemlandet. Jeg tenkte at det var verdt å betale for. Det er verdt det å betale for teater,
kino, å dra på ferie [...] Så nå med introduksjonsprogrammet så har vi en moderat lønning, men jeg vil ha
mer, så jeg må jobbe. Det jeg mener er at jeg vil jobbe, og jeg vil tjene mer. Fordi mine forventninger fra
livet er sånn. Jeg liker å lese bøker, se på film og reise til andre land.
(Esin, 40-årene, bodd i Norge i under fem år)

I dette kapitlet vil jeg fokusere på den neste delen av problemstillingen: Hvilke faktorer
belyser flyktningene som viktige når det gjelder integrering i arbeidslivet? Et av målene for
integrering i Norge er at så mange flyktninger som mulig skal være i arbeid (NOU 2017:2;
NOU 2001:20). Som Esin viser til i sitatet over, vil arbeid kunne øke en persons livskvalitet.
Personene jeg har intervjuet til denne oppgaven har alle utdanning og/eller arbeidserfaring fra
opprinnelseslandet. Er denne erfaringen en fordel når det gjelder å komme inn på
arbeidsmarkedet her i Norge? Noe som gikk igjen på tvers av intervjuene var blant annet en
opplevelse av å miste status og vanskeligheter knyttet til å få en relevant plass i
arbeidsmarkedet. Fordi dette var et viktig tema for mange av flyktningene avslutter jeg dette
kapitlet med en diskusjon av hva som gjør det vanskelig for flyktningene å få den jobben de
ønsker.

6.1 Nedadgående mobilitet
Å ha en jobb å gå til er viktig for oss mennesker. Ikke bare av økonomiske årsaker, men
arbeid kan også påvirke vår identitet og vårt sosiale liv. Vår rolle i arbeidslivet blir en del av
vår sosiale identitet, og den symbolske verdien vi tillegger denne rollen kan også gi oss et
bedre selvbilde utenfor arbeidsarenaen. For innvandrere, flyktninger inkludert, kan også
arbeidsmiljøet være en viktig arena, kanskje også den eneste arenaen, for å få tilknytning til
nordmenn og den «norske arbeidskulturen» (Valenta 2008). Det er derfor forståelig at arbeid
er en viktig faktor i integreringsprosessen. Introduksjonsprogrammet har på mange måter fått
rollen som veien til målet, spesielt fordi statistikk har vist at flyktninger har større problemer
enn andre innvandrergrupper i det norske arbeidslivet (NOU 2001:20; NOU 2017:2).
I teorikapitlet introduserte jeg kapital-teorien til Pierre Bourdieu. Han bruker begrepet
«det sosiale rom» om samfunnet i sin helhet, og han mener plasseringen man har i dette
rommet er avhengig av hvor mye samlet kapital, altså ressurser, man besitter (Aakvaag
2008:151). Å opparbeide kapital, for eksempel gjennom utdanning og å få en god jobb, gjør at
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man har muligheten til å bevege seg oppover i det sosiale rom. Slike bevegelser kalles sosial
mobilitet. Det som er ganske unikt for mange flyktninger, er at de opplever en nedadgående
sosial mobilitet. Det er sjelden de fattigste som har mulighet til å flykte, men heller de mer
ressurssterke. Mange har hatt en høy status i opprinnelseslandet, og så endt opp med en
betraktelig lavere status i mottakerlandet (Fangen 2010b; Engzell & Ichou 2019).
Denne endringen i sosial posisjon virket som et viktig punkt i narrativene til flere av de jeg
intervjuet. Setninger som «Vi hadde alt, og når vi kom hit hadde vi ingenting» gikk igjen på
tvers av intervjuene.
Ut i fra dette kan man tenke seg at det å bygge opp kapital og å prøve å øke sin sosiale
posisjon til nærmere der den var i opprinnelseslandet, vil være en viktig del av
integreringsprosessen til flyktningene. Sånn sett kan man også tenke seg at det er reelle
muligheter for dette her i Norge, med velferdsstaten og et fokus på at alle skal ha like
muligheter. På den andre siden er det flere faktorer som gjør at enkelte flyktninger kan
oppleve det som svært vanskelig å bevege seg oppover i det sosiale rom, også her i Norge.
Det er både individuelle og mer strukturelle faktorer som kan være relevant å se på når det
gjelder dette. Jeg vil starte med de individuelle. Vi har alle referansegrupper; den eller de
gruppene vi føler vi er en del av, og hvor de andre medlemmene kan fungere som en referanse
for å sammenligne oss med (Engzell & Ichou 2019). Tar man utgangspunkt i teorien om at
dagens flyktninger er transnasjonale innebærer dette at de kan ha flere referansegrupper. I
faglitteraturen brukes begrepet «multiple frames of reference», og det har blitt brukt til å
forklare blant annet hvorfor internasjonale studenter i Australia godtar underbetaling
(Clibborn 2018) og hvorfor østeuropeiske landbruksarbeidere gjør det samme her i Norge
(Rye & Andrzejewska 2010). Forklaringen ligger i at studentene og arbeiderne sammenligner
arbeidssituasjonen med slik den er i opprinnelseslandet, og ikke med situasjonen til de lokale.
Med andre ord opplever de da at deres situasjon er rimelig med tanke på at det hadde vært
verre i opprinnelseslandet (Clibborn 2018; Rye & Andrzejewska 2010).
Situasjonen til mange flyktninger, inkludert de jeg har intervjuet, er på mange måter
motsatt av eksemplene over. Bruker de sin sosiale situasjon i opprinnelseslandet som
referanse, kommer deres nåværende situasjon dårligere ut. En studie av Engzell og Ichou
viser at immigranter som hadde en høyere status i opprinnelseslandet enn i mottakerlandet,
opplevde deres nåværende sosiale status og økonomiske situasjon som verre enn immigranter
som hadde en lavere status i opprinnelseslandet. Funn som dette går i mot den tidligere
antagelsen om at flyktninger med utdanning og arbeidserfaring fra opprinnelseslandet har en
fordel når de ankommer mottakerlandet (Engzell & Ichou 2019). Som vi har sett, kan vår jobb
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prege vår sosiale identitet, og valg av karriere handler ofte om å identifisere seg med et
karriereområde. Når man skal velge en karrierevei ser man på mange måter inn i fremtiden,
og forhåpentligvis liker man det man ser (Orupabo 2016). Som Orupabo skriver i sin bok om
karrierevalg og segregering: «Utdanningsbeslutninger handler om å plassere seg selv i en
større sosial sammenheng [...]» (Orupabo 2016:30).
I noen kulturer og miljøer virker det også som om status knyttet til arbeid er en av de
viktigere kildene til status. Flere av mine informanter fortalte meg at foreldrene deres la stor
vekt på utdanning da de var unge, og noen opplevde også et større press om å søke til enkelte
spesifikke yrker. Aleena, som har bodd i Norge i over ti år, fortalte meg at foreldrene hennes
ønsket at hun skulle bli lege. Hun endte derimot opp med å studere noe annet innen helse,
ettersom hun ikke hadde gode nok karakterer til medisinstudiet. Nabil ga en lignende historie
da han fortalte om valget om å jobbe i servicebransjen:
Alle familier der [opprinnelseslandet] ville at barna skulle bli lege eller ingeniør eller advokat. Men
faren og moren min var ikke veldig strenge med meg. Så jeg kunne velge. Det var ikke et godt valg,
men jeg kunne velge!
(Nabil, 30-årene, bodd i Norge i under fem år)

Selv om ikke alle jeg intervjuet endte opp med å oppfylle foreldrenes ønsker, virket det som
de fleste var fornøyd med den utdanningsveien de faktisk hadde valgt. Flere ønsket også å
dele sine tanker om hvorfor de ønsket å ta en utdanning. Noen fokuserte på selvrealisering,
som Saad i 30-årene som mente man burde studere for å utvikle seg for å bli et bedre
menneske. Andre hadde en mer materiell motivasjon, som Umut i 40-årene som ønsket å
studere for å få en bedre livsstil enn den han vokste opp med.
Uansett motivasjon for å utdanne seg, så vil yrkesvalget gjøre at man posisjoneres i det
sosiale rom. For de fleste fører også utdanning til sosial mobilitet i form av at man
opparbeider seg økonomisk, kulturell og sosial kapital. Hvor mye man har av de ulike
kapitalformene vil avhenge av typen yrke, og dette vil igjen påvirke vår habitus; den
kroppsliggjorte formen av kapital (Aakvaag 2008). Habitus kan på mange måter knyttes til
ulike livsstiler og vaner, og Esin sitt sitat i begynnelsen av dette kapitlet illustrerer dette godt.
For henne var sosiale aktiviteter som teater, kino og å dra på reise en viktig del av livet, og
noe hun syns det var verdt å jobbe for. Ergo påvirker utdanning og yrke mange deler av vårt
sosiale liv, og når et menneske blir nødt til å flykte og å bosette seg i et nytt land, har man
ikke lenger denne økonomiske og sosiale kilden. Flere av de jeg intervjuet ga meg et inntrykk
av å være, eller å ha vært, i en slags «liminalfase». De får ikke innpass i det yrkesfeltet de
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føler at de hører hjemme i, og gjennom introduksjonsprogrammet får de hjelp til innpass, men
føler ikke nødvendigvis at de blir plassert er der de hører hjemme.

6.2 «Hva skal han i en barnehage?»
For flyktninger kan arbeidsplassen være en viktig arena for å øke språkkunnskaper og for å
lære de normer som gjelder i det norske arbeidsmarkedet (Valenta 2008). Et av målene til
introduksjonsprogrammet er, sammen med å gi opplæring i språk og samfunnskunnskap, å
gjøre flyktningene klare for å komme inn på arbeidsmarkedet (IMDi 2016). Denne
arbeidsrettingen av programmet innebærer blant annet arbeidspraksis (IMDi 2020). I teorien
er dette en god måte å gi flyktninger tilgang på alle de godene en arbeidsplass kan gi, som for
eksempel et nettverk som kan skape relasjoner med flere nordmenn. På den andre siden var
det flere av personene jeg intervjuet som hadde negative erfaringer knyttet til det å ha
praksisplass. Det var spesielt to ting som gikk igjen hos flere. For det første var det mange
som opplevde at stedet de fikk tildelt praksisplass på ikke var relevant for dem. Serbest, som
har bodd i Norge i over fem år, mente for eksempel at nesten alle ble sendt til matbutikker:
«Flyktninger som kommer til Norge, 90% går til matbutikk, matbutikk, matbutikk. Hvor
mange matbutikker er det her i Norge?». Andre «typiske» praksisplasser som gikk igjen i
intervjuene var blant annet kiosker som Narvesen og 7/11, og barnehager.
Det neste flere fortalte i intervjuene om praksis-ordningen, var at de opplevde å bli
utnyttet. Derifa forklarer:
Det var litt dumt at de sender elevene til noen steder hvor de ikke får en sjanse. Fra første dag sier sjefen
der at «du får ikke jobb her». [...] Ja, de trenger bare praktikanter, de trenger ikke ansatte. Det var litt
dumt at de bare sender elevene til praksisplass uten å sjekke om de får jobb eller ikke. Og i en CV så er
det ikke bra at du har vært på et sted kanskje mer enn tre måneder og så fikk du ikke jobb der.
(Derifa, 30-årene, bodd i Norge i under fem år)

Wazir, som har bodd i Norge i over ti år, fortalte meg i tillegg at arbeidsgivere som tar i mot
flyktninger som praktikanter, får penger fra NAV for dette. Denne følelsen av utnyttelse
kommer altså fra en kjennskap til at arbeidsgivere som tar i mot flyktninger, får betalt for
ekstra arbeidskraft uten at det ligger noen avtale til grunn som gjør at flyktninger er sikret en
arbeidsplass. Man kan argumentere for at «all erfaring er god erfaring», og at de fleste
arbeidsplasser vil kunne gi noe tilbake selv om den verken er relevant for personens
utdanning eller kan gi langsiktig arbeid. På den andre siden vil en relevant praksisplass kunne
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gi større positive effekter for enkeltindividet, i tillegg til at et mønster hvor flyktninger
gjentagende blir satt i én type arbeid kan ha en negativ effekt på samfunnet i helhet.
IMDi skriver på sine nettsider om introduksjonsprogrammet at «Arbeidspraksis bør
bygge på deltagernes kompetanse [...]» (IMDi 2020). Med andre ord anerkjennes det fra et
«struktur-nivå» at en praksisplass som bygger på personens tidligere erfaring, er det optimale.
Det tenker, som nevnt over, også flere av personene jeg intervjuet. Ikke bare ønsket de
relevant praksisplass av mer åpenbare årsaker, som for eksempel det Wazir sa til meg: «Alle
liker sin egen utdannelse, så man bør la folk bruke sin kompetanse». I tillegg tok flere opp et
nettverk-perspektiv da de snakket om relevant praksisplass. Da jeg spurte hva Bahir, som er
utdannet innen et teknisk fag, tenkte om å en gang kunne jobbe i den relevante bransjen,
svarte han:
Uansett, hvis de ikke har noe bevis da (Han fikk ikke tatt med seg sine utdanningspapirer fra landet han
bodde før han kom til Norge), så kanskje i fremtiden de har lyst til å jobbe med det som de jobbet med
før. Så hvis de får en del praksis, og de kanskje tenker at de skal studere mer i fremtiden, så det kunne
hjelpe. Det knytter jo kjennskap.
(Bahir, 20-årene, bodd i Norge i under fem år)

Det han tar opp her er et viktig poeng. Selv om en person uten papirer kanskje ikke kan gå rett
inn i en rolle som krever utdanning, kan det være andre arbeidsoppgaver innenfor bransjen
som personen kan ta på seg. Fordelene ved dette er at det gir mulighet til å knytte kjennskap
både til det feltet personen er interessert i å jobbe i, samt kjennskap til personer som besitter
ulike roller i feltet.
Et relevant begrep her er det Bourdieu kaller «feltspesifikk kapital». Først og fremst er
et felt en arena eller institusjon innenfor det sosiale rom. Det har også en del likheter med det
sosiale rom, blant annet ved at også felt består av en struktur av ulike sosiale posisjoner som
en aktør han inneha. Den feltspesifikke kapital er derfor en kapitaltype som gir fordeler
innenfor et felt (Aakvaag 2008:155). Dette betyr at for å kunne få en posisjon innenfor et felt,
bør man lære seg den logikken og de reglene som gjelder på dette feltet, man bør med andre
ord bli kjent med det Orupabo kaller et felts «kompetanseidealer» (Aakvaag 2008:156;
Orupabo 2016). Dette definerer hun som fortellinger om hvordan man er, eller blir, en hvilken
som helst yrkestittel på den «riktige måten». Det handler altså om hvilken kompetanse man
bør strekke seg etter for å bli eller være for eksempel den ideelle tannlege (Orupabo 2016:89).
Med dette som bakgrunn, får noe Saad sa til meg mer tyngde:
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Jeg var lærer. Send meg til en skole for eksempel, med en god lærer. Jeg kan sitte med han og lære av
hvordan han snakker med elevene. Lege til sykehus, ikke sant. Jeg hadde to venner, en av dem studerte
IT i [opprinnelseslandet]. De sendte han til en barnehage. Hva skal han gjøre i en barnehage?
(Saad, 30-årene, bodd i Norge i under fem år)

Selv om en jobb i en barnehage kan ha sine fordeler, vil ikke denne jobben gi innsikt i den
kompetansen personen har mest nytte av med tanke på fremtidig jobb.
Det kan også følge med seg mer omfattende konsekvenser om flyktninger stadig blir
plassert i visse arbeidsroller. Om det rekrutteres et overtall av etniske minoriteter til en viss
bransje, kan dette skape symbolske koblinger mellom visse typer arbeid og kjennetegn som
«ikke-norsk» utseende og andrespråkpreget norsk. Dette kan knyttes til det Bourdieu kaller
den «symbolske økonomien». Med dette mener han at alle økonomiske transaksjoner også
kan ha sosiale og kulturelle aspekter. Ting, følelser, kompetanse og arbeid kan tilskrives et
etnisk betydningsinnhold (Orupabo 2016:44-46). Et eksempel på dette er: Om en arbeidsgiver
oppfatter en søker som uegnet for en jobb grunnet sine språkkunnskaper, fordi denne
arbeidsgiveren knytter dårligere språkkunnskaper til andre yrker, gjerne med lavere sosial
status. På denne måten blir språk et symbolsk mål på kompetanse heller enn en et reelt mål på
kompetanse.
Ikke bare kan arbeidsgivere på denne måten gå glipp av ressurssterke søkere. Slike
symbolske mål på kompetanse vil også kunne påvirke personen som søker seg jobb. En
person kan internalisere de symbolske aspektene ved kompetanse og derfor handle etter disse
(Orupabo 2016). Dette belyser begrepet «selvsosialisering», som kort forklart handler om at
personer lærer og tilpasser sine valg og aspirasjoner til det de opplever som tilgjengelige
muligheter innenfor deres utdannings- og yrkeskontekst (Orupabo 2016:49). Gjennom
selvsosialisering kan derfor ressurssterke personer velge å søke til andre bransjer på grunn av
oppfattet mulighet. Her kan man allerede se antydningen til en form for selvoppfyllende
profeti: Flyktningene velger å søke seg til spesifikke jobber da de ser på de som de eneste
tilgjengelige jobbene for dem. Dette fører videre til at de symbolske koblingene mellom visse
jobber og etnisitet forsterkes, noe som gjør at arbeidsgivere kan velge å ikke tilby flyktninger
jobben av «feil» årsaker. Og slik fortsetter sirkelen. Forskningen viser også at dette på mange
måter er en realitet. I noen lavtlønnsjobber blir etnisitet sett på som en bonus fordi personer
som tilhører en minoritet, er de eneste som er villige til å ta jobben (Orupabo 2016:44).
Renhold, hotell, kollektivtransport og drosjenæringen er arbeidsplasser hvor mange med
minoritetsbakgrunn jobber, og hvor etnisitet muligens kan bli tolket som noe positivt
(Orupabo 2016:36). I følge Orupabo er det også noen sektorer hvor det er snakk om en
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etnifisering. Et eksempel på dette er helse og omsorgssektoren hvor store deler av veksten i
sysselsettingen de siste årene har bestått av personer med minoritetsbakgrunn (Orupabo
2016:38).
Når IMDi skriver at arbeidspraksis bør bygge på deltagerens kompetanse impliserer
dette at den ikke må det. Slik jeg forstår det vil dette i stor grad handle om hvorvidt det er
relevante arbeidsplasser tilgjengelige som ønsker å ta i mot flyktninger (IMDi 2020). En
studie utført av Norstat i 2017 viste at 35% av de tilfeldig valgte arbeidsplassene i Norge
svarte at det kunne være aktuelt for dem å tilby praksisplass for flyktninger de kommende to
årene. 11% svarte at de hadde flyktninger i praksis da de ble spurt, og 47% svarte at det ikke
var aktuelt å tilby praksisplass (Norstat 2017). Det er vanskelig for meg å tro at tallene for de
som er villige til å tilby praksisplass kun kommer fra matbutikker, kiosker og barnehager.
Kanskje bør det å skape et større nettverk av arbeidsplasser, som kan ta i mot flyktninger i
praksis, bli en større prioritet i introduksjonsprogrammet?
Før jeg går videre til neste del av dette kapitlet, vil jeg bare understreke at det ikke er
feil å plassere flyktninger i praksis i for eksempel en barnehage. Janan, som jobbet som lærer i
opprinnelseslandet, jobbet i barnehage da jeg intervjuet henne. Hun fortalte at hun elsket det.
Hun sa at det å jobbe med barn ga henne masse energi og glede. Dette illustrerer
hovedpoenget mitt; å sette en person i «riktig» praksisplass kan være svært betydningsfullt.

6.3 Nye veier og håp for fremtiden
Positive erfaringer på arbeidsmarkedet kan øke motivasjonen hos flyktningene og bidra til et
bedre selvbilde. I tillegg kan dette igjen føre til at integreringsprosessen går bedre, og
personen kan fungere som et forbilde for andre flyktninger. Det er også viktig å bemerke at
negative og positive erfaringer ikke er gjensidig utelukkende. Noen kan oppleve flere
negative erfaringer før de eventuelt opplever noe positivt som skaper en form for endring. En
positiv erfaring som leder til en endring kan kalles en «reorientering», hvor
selvsosialiseringen kan føre til motivasjon og inspirasjon. Et eksempel på dette er da Ashti i
30-årene fortalte meg om den gangen hun fikk praksisplass ved å ringe en arbeidsplass: «Etter
det ble jeg flink. Du vet, jeg fikk en mer selvsikker følelse på meg selv, ikke sant. Da ble jeg
flink til å ringe rundt og finne flere jobber».
Positive erfaringer som dette kan gjøre at personer velger å se fremover og å legge til
side deres tidligere status i opprinnelseslandet. Dette trekker også Gans frem i en artikkel om
måter flyktninger og immigranter håndterer nedadgående sosial mobilitet (Gans 2009). Å
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velge å se fremover innebærer å legge fortiden bak seg og å «starte på nytt». Dette er ikke
nødvendigvis like lett for alle, og som det nevnes i artikkelen, vil det å se fremover være
lettere for personer som ikke føler en sterk lojalitet og følelsesmessig tilknytning til sin
tidligere arbeidsposisjon (Gans 2009:1664). Dette ser jeg også hos personene jeg intervjuet.
Det er særlig de yngre som ga tegn til å ha «startet på nytt», mens de eldre med lengre
arbeidserfaring, så ut til å velge andre strategier. Politiske flyktninger ser også ut til lettere å
kunne gå for denne strategien, da de kan føle at de har blitt «avvist» av opprinnelseslandet
(Gans 2009:1664). Dette gjelder også for mitt utvalg. Et eksempel på dette er Esin, som er en
politisk flyktning, og som i løpet av intervjuet ga tydelig uttrykk for å ha startet på nytt:
Jeg lever i Norge, og egentlig så gjør det livet mitt lettere fordi jeg har akseptert realiteten. Dette er
realiteten. Jeg er her, og når jeg aksepterte det begynte jeg å lære språket og å akseptere dette
samfunnet. Jeg begynte også å få en mer positiv holdning til livet.
(Esin, 40-årene, bodd i Norge i under fem år)

For personer som opplever ikke like lett å kunne starte på nytt, er det andre strategier som kan
gjøre det lettere å håndtere en nedadgående sosial mobilitet.
En av de andre strategiene Gans finner i sin studie, er at noen velger å heller fokusere
på andre ikke-jobbrelaterte statuser (Gans 2009:1663). Denne strategien henger på mange
måter sammen med et fokus på det etniske da det i hovedsak handler om muligheten til å
trekke på det sosiale hierarkiet man kjenner til fra opprinnelseslandet. Gans bruker menns
mulighet til å bruke sin status som «patriarker» som et eksempel på dette (Gans 2009:1663).
Det kan være et kjønnet element ved denne strategien, ved at menn har større mulighet til å
benytte seg av den enn kvinner. Jeg så ingen tydelige tendenser til dette i mitt utvalg. Dette
kan komme av at et intervju på en times tid ikke er nok til å se kjønnede relasjoner i et hjem.
På den andre siden merket jeg meg en annen tendens, og det er at noen av mennene jeg
intervjuet la mye vekt på sin rolle som far. Både Wazir i 50-årene og Bahnam i 40-årene er
eksempler på dette. Wazir hadde et sykt barn, noe som kanskje automatisk gjorde at barnet
ble et stort fokus i livet. Bahnam fortalte meg om det han så på som en meget god relasjon til
barna sine: «Det er en stor fordel å ikke bare ha rollen som far, men at man er som en venn.
Det at de for eksempel kan komme til meg og fortelle meg hva som helst».
Det er tenkelig at å vektlegge farsrollen, selv om denne skulle ta mer form av en
vennskaps-rolle, på mange måter kan ha samme funksjon som å vektlegge en mer patriarkalsk
«sjefen i huset»-rolle. De fleste i mitt utvalg kom fra store byer i opprinnelseslandet, og
mange fortalte om endrede tradisjoner og rollemønstre knyttet til kjønn. Med andre ord kan
det være at en patriarkalsk rolle ikke var tilgjengelig for eksempelvis Wazir og Bahnam, og at
54

derfor det å fokusere på det å være en god farsfigur, var et annet alternativ. Denne strategien
kan også knyttes til en av de andre strategiene Gans presenterer i sin studie, nemlig å «utsette
mobilitet». Dette er også en strategi for personer med barn, ettersom den i stor grad handler
om at foreldre fokuserer på at barna gjør det bra, og at de oppnår en sosial status i
mottakerlandet som foreldrene ikke fikk muligheten til å oppnå selv (Gans 2009:1664-1665).
At denne strategien ofte benyttes av flyktninger og innvandrere, kan forklare det som kalles
«innvandrerdriv», et begrep som har blitt brukt om tendensen til at barn av innvandrere ser ut
til å satse på skole og å velge høyere og lengre utdanning enn den øvrige befolkningen
(Friberg 2016:45).
Igjen er det vanskelig å si noe om hvorvidt dette stemmer for mitt utvalg med
utgangspunkt i intervjuene. Det jeg derimot kan si er at flere av personene jeg intervjuet som
hadde barn, virket veldig positive til barnas fremtid i Norge. Først og fremst uttrykte de en
takknemlighet for at barna er trygge, og at de kan leve i «frihet». Flere la også vekt på at de
satte pris på at utdanningen her er gratis, og at alle har like muligheter på tvers av kjønn og
etnisk bakgrunn. Her kan det også nevnes at forskningen viser noe ulike resultater når det
gjelder barn av innvandreres sosiale mobilitet. Faktorer som hvorvidt de er født i Norge,
hvilket land foreldrene ble født i og også kjønn ser ut til å spille inn (Friberg 2016). En
diskusjon rundt dette er utenfor denne oppgaven, men det er relevant å kjenne til at mange
barn av innvandrere opplever en oppadgående sosial mobilitet (Orupabo 2016; Fangen
2010b).
De to siste strategiene for å håndtere nedadgående sosial mobilitet som Gans
presenterer i sin studie, er å returnere til opprinnelseslandet og «transnationalizing», altså å
utnytte sine transnasjonale relasjoner (Gans 2009:1662-1664). Å returnere til
opprinnelseslandet er ikke så relevant å se på med utgangspunkt i mitt utvalg, ettersom ingen
av de jeg intervjuet har valgt å gjøre dette. Derimot fortalte ekteparet Derifa og Nabil, at de
håpet på en gang å flytte tilbake til sitt opprinnelsesland. Nabil forklarer:
For meg, jeg venter på å kunne reise tilbake. Ikke bare på besøk, jeg tenker hele livet [...] Når krigen er
ferdig må unge folk bygge opp landet. Det er bare gamle folk på over 60 år som bor der nå. Og alle
unge bygger opp et annet land.
(Nabil, 30-årene, bodd i Norge i under fem år)

Et håp om en gang å kunne returene til sitt opprinnelsesland, henger på mange måter sammen
med det å utnytte transnasjonale relasjoner for å øke sitt selvbilde. Som Gans forklarer i sin
tekst, er det mange flyktninger som velger å sende penger eller gaver til venner og familie i
opprinnelseslandet, kanskje spesielt de som har opplevd noe sosial mobilitet i mottakerlandet.
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Andre igjen donerer og investerer i prosjekter i området de vokste opp i for å bidra til å
utvikle og modernisere området. Å sende slike gaver til prosjekter eller personer i
opprinnelseslandet, kan gi avsenderen en økt status både hos mottakerne i opprinnelseslandet,
men også øke statusen man har i mottakerlandet (Gans 2009:1664).
Denne økte statusen en person kan få i mottakerlandet, vil i hovedsak komme fra
personens etniske miljø, det vil si fra personer med samme bakgrunn. En slik tilknytning til
opprinnelseslandet, og statusen som kan følge av denne tilknytningen, kan ved første øyekast
virke negativt for en persons integrering i et nytt land. Vil personen fokusere mer på å øke sin
status hos personer i eller fra opprinnelseslandet, enn i mottakerlandet? Tilknytning til etniske
miljøer har både sine fordeler og ulemper, noe jeg skal diskutere mer i neste kapittel. Det som
er relevant å nevne her, er at et ønske om å sende gaver til opprinnelseslandet indirekte kan
øke en persons sosiale mobilitet i mottakerlandet. For å kunne sende penger eller gaver, må
man ha en kilde til dette, og den beste kilden til en stabil økonomi er arbeid. Med andre ord
kan et ønske om å sende gaver til opprinnelseslandet øke motivasjonen for arbeid i
mottakerlandet (Blom 2010:72). Alle personene jeg intervjuet hadde en eller annen form for
kontakt med personer i opprinnelseslandet. Det ser dermed ut til etniske relasjoner er viktige
for flyktninger.

6.4 Lukkede dører: En diskusjon
En av de største strukturelle faktorene som vanskeliggjør sosial mobilitet for flyktningene, er
«lukkede dører» i arbeidsmarkedet. Det er selvfølgelig flere faktorer som gjør at flyktningene
opplever arbeidsmarkedet vanskelig tilgjengelig, men spesielt høye kompetansekrav, strenge
regler og diskriminering ser ut til å gå igjen. Nesten alle personene jeg intervjuet fortalte meg
om frustrasjoner de har opplevd knyttet til arbeid. Wazir, som hadde en statusfylt jobb i
helsevesenet i opprinnelseslandet, fortalte at han opplevde at «[yrkestittel] ikke får jobb i
Norge». Med dette mente han ikke at det var rent umulig, men at godkjenning av papirer,
samt dyre og tidkrevende kurs, gjorde prosessen vanskelig for en nyankommen familiefar.
Flere opplevde også at det tok lang tid å få sine utdanningspapirer godkjente, og noen hadde
fortsatt ikke fått svar da jeg snakket med dem, selv om de hadde bodd i Norge i flere år.
Andre igjen hadde ikke fått sine papirer godkjent, noe som gjorde at de måtte velge å finne en
annen vei; enten gjennom å ta videre utdanning i Norge, eller ved å søke jobber som ikke
krever en høyere utdanning. Men også da de skulle søke jobber de var overkvalifisert for
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møtte noen lukkede dører. Flere fortalte om å sende ut opp mot 100 til 200 søknader for bare
å få et par svar tilbake.
Ikke bare har det norske arbeidsmarkedet høye kompetansekrav (NOU 2017:2), i
tillegg virker en del av denne kompetansen vanskelig for flyktninger å oppnå. Flere
undersøkelser av hvilken kompetanse som gir uttelling for innvandrere på det norske
arbeidsmarkedet, konkluderer med at gode norskkunnskaper samt utdanning gjennomført i
Norge ser ut til å være viktige elementer (NOU 2017:2; Bratsberg, Raaum & Røed 2016;
Orupabo 2016). At en norsk utdanning verdsettes mer en utdanning gjennomført i utlandet
kan være spesielt frustrerende for de godt voksne nyankomne flyktningene, ettersom å
påbegynne en ny utdanning i Norge kanskje ikke er like aktuelt som for de yngre. Wazir sin
situasjon er et eksempel på dette. På grunn av hans ansvar som familiefar virker selv
påbygging på allerede gjennomført utdanning vanskelig å gjennomføre. Men selv Saad i 30årene, som er utdannet innen humaniora i opprinnelseslandet, opplevde det som vanskelig å
tenke seg å ta en lengre utdanning:
Noen lærere snakket med meg om å studere her. Men for meg er det en lang vei. Jeg trenger minimum
to år med norskkurs og nesten ett år med engelsk. Eller, du kan ta to år med norsk og engelsk for å gå til
universitetet. Og så blir det tre år på universitetet, og etter tre år blir det et eller to år med master, som
deg. Det er nesten seks år. Nå er jeg [alder] år. Og jeg må ha deltidsjobb.
(Saad, 30-årene, bodd i Norge i under fem år)

Mange opplever også ikke å få den uttellingen av en utdanning som de kanskje håpet på. For
selv med gode norskkunnskaper og en norsk utdanning, er man ikke nødvendigvis sikret å få
en jobb.
Jeg opplevde alle personene jeg intervjuet som ressurssterke på ulike måter. Selv om
ikke et intervju kan fortelle meg alt om personene, tolket jeg det slik at flere hadde mye
kulturell kapital. Jeg ble fortalt om historiske bygninger fra byene der de vokste opp og om de
store familiesammenkomstene og festene som hadde blitt tradisjon. Alt i alt kunne det se ut til
at flere av personene hadde en ganske stor samlet kapital. Men som Orupabo konkluderte med
i sin masteroppgave, så opplever mange innvandrere at de ikke kan bruke egne kulturelle
ressurser til å oppnå mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Hun argumenterer for at det er en
«hvit maktfordeling» i arbeidsmarkedet, noe som vil si at det er «norske kulturelle ressurser»
som blir den «riktige» kompetansen å besitte (Orupabo 2007). Med andre ord holder kanskje
ikke det å beherske det norske språket og å ha en norsk utdanning. En annen studie
argumenterer for at mange innvandrere mangler det de kaller «lokal kunnskap». Med dette
mener de den kunnskapen man trenger for å forstå og tolke stillingsutlysninger, søke de
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riktige jobbene og å presentere seg som en attraktiv arbeidstaker. Som de skriver, er
arbeidsmarkedet «et resultat av komplekse forhandlinger mellom deltagerne selv,
arbeidsgivere og nettverk [...]» (Fossland & Aure 2011:150). Selv om jeg kan si meg enig i
dette, tror jeg også at det er en annen faktor som spiller en rolle i innvandreres vanskelige
situasjon i arbeidsmarkedet.
Diskriminering kan defineres som «usaklig eller urettmessig forskjellsbehandling av
en person eller gruppe på grunnlag av etnisk bakgrunn» (Midtbøen 2015:6). Selv om etnisk
diskriminering er forbudt i følge norsk lov, er det mange studier som viser at denne typen
diskriminering allikevel skjer i Norge (Midtbøen 2015). En studie som nylig ble gjennomført
viste faktisk at Norge er en av «verstingene» når det gjelder diskriminering, i hvert fall
sammenlignet med de andre europeiske landene som deltok i studien (Spania, Nederland,
Tyskland og England). Denne studien ble gjennomført på samme måte som mange andre
studier som ønsker å «måle» diskriminering; ved å søke på et visst antall utlyste stillinger med
identiske søknader hvor én har et norsk-klingende navn og én har et utenlandsk navn (Larsen
2019). Ingen av de jeg intervjuet i denne oppgaven fortalte om opplevelser av åpenbar
diskriminering. Grunnen til at jeg skriver «åpenbar» er fordi jeg tror den diskrimineringen
som skjer i dag er vanskelig å se. Et eksempel på dette er studien nevnt over, hvor
diskriminering kun er synlig for forskerne. En person som ikke blir ringt opp til intervju av en
arbeidsgiver vet ikke bedre.
Man kan argumentere for at noen av personene jeg intervjuet viste tegn til å ha
opplevd mer «skjult» diskriminering. Igjen blir Bourdieu sine begreper om symbolsk makt og
illusio relevant: Kanskje godtar noen flyktninger en jobb under deres nivå fordi de aksepterer
erfaringer i arbeidslivet som legitime. Et eksempel som kan tolkes denne veien er følgende:
Bahir, som er utdannet innen et teknisk fag, forklarte meg at han måtte bli bedre i norsk før
han eventuelt kunne skaffe seg jobb som var relevant til utdanningen hans. Etter min mening
var språket hans meget godt, og jeg hadde vanskelig for å forstå at det måtte bedres for å
jobbe innen den ønskede bransjen. På den andre siden er det også noen av de jeg intervjuet
som viste tegn til ikke å godkjenne å måtte ta en jobb under deres kompetansenivå. Wazir
forklarte meg at «NAV blir den eneste muligheten» for mange flyktninger med høyere
utdanning fra opprinnelseslandet. Uten kontekst gir ikke denne setningen helt mening; det er
jo mange muligheter mellom drømmejobben og NAV. Konteksten i samtalen var derimot
negative erfaringer med å måtte godta lavtlønnsjobber, og det jeg tolket som uttrykk for
yrkesstolthet og ære. Kanskje opplever noen ressurssterke flyktninger mer diskriminering enn
de mindre ressurssterke nettopp fordi de banker på flere dører som ikke åpner seg?
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Som vi så over, kan personer gjennom selvsosialisering velge å godta en jobb under
deres kompetansenivå (Orupabo 2016). Hvis man godtar argumenter om dårlig
språkbeherskelse eller mangel på annen relevant kunnskap eller ressurser som legitime
argumenter for hvorfor man ikke passer til en viss jobb, kan noen velge å inngå et
kompromiss ved å gi opp målet om drømmejobben fordi den virker utilgjengelig. Et slikt
kompromiss kan være å godta typiske «innvandrerjobber» som for eksempel renholdsarbeid
eller sjåfør for kollektivtransport og drosjenæringen (Orupabo 2016). I tillegg trenger ikke
nødvendigvis erfaringen som preger selvsosialiseringen å være egen erfaring. Flere av
personene jeg intervjuet hadde eksempler på personer de kjente til som hadde jobber under
deres kompetansenivå: alt fra datateknologer bak kassen på Rema 1000 til leger som kjørte
drosje. Hvis en annen person med samme utdanningsbakgrunn som deg selv ikke får relevant
jobb, hvorfor skulle du få det da?
Negative erfaringer på arbeidsmarkedet kan lede til en negativ spiral hvor man
opplever mindre motivasjon, og noen opplever kanskje også å få et dårligere selvbilde. I
tillegg vil en lengre periode borte fra arbeidslivet gjøre det vanskelig å holde seg oppdatert og
å skaffe seg et jobbrelatert nettverk (Fossland & Aure 2011). Dette kan igjen sees i
sammenheng med diskusjonen over, hvor vi så at mange kan velge å søke trygghet i en etnisk
identitet når alternative veier virker vanskelig tilgjengelige. Med dette som bakgrunn, kan
man argumentere for at diskriminering og segregering i arbeidsmarkedet ikke bare er negativt
for individet, men også for samfunnet som helhet. Ikke bare vil integreringsprosessen gå
tregere enn nødvendig, men det er også dårlig utnyttelse av deler av befolkningens ressurser. I
tillegg kan et segregert arbeidsmarked fungere selvforsterkende ved at en overvekt av ett
kjønn eller en etnisitet kan fungere som en barriere for de som er av motsatt kjønn eller har en
annen etnisk bakgrunn (Orupabo 2016:11).

6.5 Oppsummering
I dette kapitlet har jeg sett på flyktningenes opplevelser knyttet til innpass i det norske
arbeidsmarkedet. Arbeid er i tillegg til å være viktig for økonomien vår, også en kilde til
identitet og sosialt liv. Selv om det kan tenkes at det å ha medbrakte ressurser og kompetanse
fra opprinnelseslandet er et gode, har vi sett at det også gjennom sammenligning kan føre til
at man opplever sin situasjon i Norge som verre enn i opprinnelseslandet. Gjennom
introduksjonsprogrammet blir flyktningene tildelt praksisplasser, og flere av flyktningene jeg
intervjuet opplevde denne arbeidsplassen som lite relevant for deres kompetanse. De fortalte
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også at flyktninger stadig blir satt i samme type arbeid, noe som kan skape en symbolsk
kobling mellom en viss type jobber og karakteristikker ved innvandrere. Å godta en jobb
under sitt kompetansenivå kan bety at personen har opplevd et statusfall. Dette kan være
krevende, men det er flere måter flyktningene håndterer dette på. Noen velger å «starte på
nytt», mens andre velger å utsette mobilitet ved å fokusere på barnas fremtid. En annen
strategi er å prøve å opprettholde en status i opprinnelseslandet ved for eksempel å sende
gaver eller penger til familie og venner som fortsatt bor der. Relasjoner til familie og venner
med samme bakgrunn kan dermed se ut til å være viktige for flyktningene. Dette utelukker
derimot ikke relasjoner med majoriteten i mottakerlandet. Flere av de jeg intervjuet uttrykte et
ønske om å få bedre kontakt med nordmenn. Dette er et av temaene jeg vil se på i neste
kapittel, hvor flyktningenes sosiale relasjoner er i fokus.
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7 Svake bånd og sterke broer
Jeg måtte jobbe. Jeg krever å jobbe. Og jeg prøvde på mange forskjellige steder, men det var... Helt
ærlig, her i Norge må man ha bekjentskap. Ja, referanser og nettverk.
(Ervin, 40-årene, bodd i Norge i over fem år)

Alle elementene som belyses som viktige i en integreringsprosess, som for eksempel arbeid,
språk og et godt sosialt liv, henger på mange måter sammen. Som Ervin belyser i sitatet over,
kan bekjentskap også få en betydning i arbeidsmarkedet. I dette kapitlet skal jeg se på den
siste delen av problemstillingen, nemlig hvilke relasjoner flyktningene trekker frem som
viktige i sin integreringsprosess. Jeg begynner med å diskutere flyktningenes relasjoner til
nordmenn. Hvilken rolle spiller majoritetsnordmenn i den sosiale integreringsprosessen til
flyktninger? Deretter ser jeg nærmere på deres relasjoner til personer med samme bakgrunn
som dem selv. Hvilken rolle spiller miljøer bestående av personer med samme bakgrunn for
flyktningene?

7.1 «Like kalde som været»
Sosial kapital kan være en kilde til økt kulturell og økonomisk kapital. Et eksempel på dette
kan være at en i ditt sosiale nettverk kjenner en sjef som jobber på en arbeidsplass du gjerne
kunne tenke deg å jobbe på. Gjennom denne personen kan du komme i kontakt med denne
sjefen og videre sikre deg en jobb. Denne jobben vil videre gi mulighet for å øke din
økonomiske kapital, og i noen tilfeller også din kulturelle kapital. På den andre siden er det
viktig å huske at ikke alle relasjoner kan lede til slike fordeler. For å undersøke om en persons
sosiale kapital er fordelaktig eller ikke, må man se på personens sosiale kontekst og posisjon
(Li 2004; Sandefur & Laumann 1998). Som vi har sett over, kan etniske relasjoner være
viktige for flyktninger. De kan bidra til å skape en trygghet og kontinuitet i en livssituasjon
preget av at alt er nytt (Fangen 2010b). Det som er negativt med slike relasjoner, spesielt om
de utelukker relasjoner med majoriteten, er at de kan redusere tilgang på muligheter som
andre typer relasjoner gir (Li 2004).
Forskning viser at innvandreres relasjoner med personer fra majoriteten har en positiv
effekt på flere områder, spesielt områder som kan knyttes til økt integrering. Det kan blant
annet øke personens språkkunnskaper og være en kilde til informasjon om ulike aspekter ved
mottakerlandet (Fangen 2010b; Li 2004; Gericke et al. 2018; Damstra & Tillie 2016). Alle
personene jeg intervjuet hadde en eller annen form for kontakt med nordmenn, om enn kun
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gjennom NAV. Mange uttrykte også et ønske om å komme i kontakt med flere fra
majoriteten. På den andre siden delte flere en oppfatning av nordmenn som lite sosiale og
skeptiske til fremmede. Da jeg spurte Ervin, som har bodd i Norge i under fem år, om hvilket
inntrykk han hadde av Norge før han kom hit, svarte han med latter i stemmen: «Jeg visste at i
Norge er det veldig kaldt, og folk er kalde som været». Flere trakk også frem en
sammenligning med det sosiale mønsteret i opprinnelseslandet, da de skulle forklare hvorfor
de oppfattet nordmenn som mer innesluttede. Rashad forklarer:
Hvis jeg tenker på norske eller kanskje andre, de er litt skeptiske når det gjelder fremmede, ikke sant.
Jeg mener ikke at det er noe feil, da. Og jeg mener ikke at det sosiale liv vi hadde i [opprinnelsesland]
er riktig. Men vi vokste opp… Vi besøkte hverandre, vi ringte ikke hverandre. Vi hadde det veldig gøy!
Vi kunne gå til hverandre uten avtale og sånt. Vi traff hverandre veldig ofte og familien hadde veldig
god kontakt med hverandre og vi støttet hverandre.
(Rashad, 30-årene, bodd i Norge i under fem år)

Historier om sene kvelder med hele slekten samlet rundt middagsbordet og dører som alltid
var åpne i nabolaget, gikk igjen hos flere av de jeg intervjuet.
På tross av kulturforskjeller som dette, ønsker blant annet Nabil, som har bodd i Norge
i under fem år, å komme nærmere nordmenn. Han og konen håper på å en gang flytte til et
område der det er flere nordmenn enn der de bor nå, og han bruker sønnens oppvekst som et
hovedargument: «Ja, så vi må flytte til et annet område som har bedre kvalitet. Så mitt barn
kan få alt bedre. Lære riktig språk og integreres på riktig måte med nordmenn». Han forteller
meg at de ikke har mulighet til å flytte enda ettersom de områdene de ønsker å flytte til har
høyere boligpriser enn de har råd til for øyeblikket. Flere av personene jeg intervjuet bodde
også i nabolag med mange innvandrere da jeg intervjuet dem. Dette gjaldt spesielt de som
fortsatt bodde i boligen de fikk tildelt da de kom til Norge. Ekteparet Ashti og Ervin, som
begge har bodd i Norge i over fem år, skilte seg ut fra de andre ved at de var de eneste
innvandrerne i sitt nabolag. De fortalte videre at de opplevde noen av naboene som litt
skeptiske i starten, men at de nå er gode venner med flere av dem. Det er mye interessant å
diskutere knyttet til boligsegregering, men det jeg ønsker å se på her er betydningen av
relasjonene man kan ha til personer i ytre omgangskrets, som for eksempel naboer.
Her blir begrepet «svake bånd» relevant. Granovetter presenterte dette begrepet i sin
kjente tekst om «styrken av svake bånd». Hans argument er kort forklart at man ikke må
undervurdere svake bånd da disse ofte kan presentere andre muligheter enn det såkalte «sterke
bånd» kan (Granovetter 1977). Sterke bånd representerer er de relasjonene som er nære, som
for eksempel venner og familie. Svake bånd representerer på den andre siden de relasjoner
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som kan defineres som mindre nære, som for eksempel naboer og kollegaer. For mange
innvandrere og flyktninger vil sterke bånd ofte bestå av personer av samme opprinnelse som
en selv, mens svake bånd i større grad innebærer personer fra majoriteten. En studie som
hadde som mål å undersøke rollen til svake bånd i majoritetsmuslimske miljøer i VestEuropa, fant ut at nabolag var en av variablene som var svært signifikante. Den samme
studien fant blant annet også ut at språkkunnskaper og svake bånd hadde en sterk positiv
sammenheng, og at etnisk selv-identifikasjon hadde en negativ sammenheng med både svake
bånd og språkkunnskaper (Damstra & Tillie 2016). Dette sammenfaller noe med det vi har
diskutert tidligere, nemlig at en etnisk tilnærming til identitet kan ha negative konsekvenser
for integrering.
Enda viktigere er funnet om at svake bånd og språkkunnskaper har en sammenheng.
Ashti og Ervin, som bodde i et nabolag med mange nordmenn, fortalte meg at de snakket mye
med flere av naboene sine. Kanskje har disse svake båndene til naboene bidratt til å utvikle
deres norske språk? Janan hadde i en periode et veldig sykt barn, noe som gjorde at familien
ofte fikk besøk av sykepleiere. Sykepleierne begynte å snakke engelsk til henne da de skjønte
at hun var ny i landet, men Janan ønsket at de skulle snakke norsk. Dette startet en utveksling
over tid der Janan lærte mer norsk for hver gang sykepleierne kom på besøk.
Positive konsekvenser av svake bånd gjelder ikke nødvendigvis bare økt
språkkunnskap. Et annet slående eksempel på hva svake bånd kan bidra til, er relasjonen som
Bahir i 20-årene fikk til en som trente på samme treningsstudio i byen der han bodde på
asylmottak. Etterhvert som de ble bedre kjent, fortalte Bahir denne personen at han ønsket at
hans faste bosted også skulle gi han mulighet til å bedrive hans favorittsport.
«Treningsvennen» anbefalte da Oslo og hjalp han videre med å søke seg dit, i tillegg til å
finne en leilighet for han. Disse eksemplene støtter seg til det flere studier viser, nemlig at
sosial kapital bestående av flere svake bånd kan være fordelaktig for flyktninger (Damstra &
Tillie 2016; Gericke et al. 2018). Et annet aspekt ved dette beskrives av Fangen i sin studie av
norske somaliere: Kjennskap til etnisk norske og til ulike sider ved det norske samfunnet, kan
åpne for å se majoritetsbefolkningen med flere nyanser (Fangen 2010b:91). Kanskje vil et økt
antall svake bånd kunne føre til at flyktningene etterhvert ser på nordmenn som litt varmere
enn været5.

5

Ervin, som kalte nordmenn kalde som været, sa senere i intervjuet at han har lært seg å forstå nordmenn og at
vi bare er innesluttede i starten og at vi åpner oss mer etterhvert.
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7.2 Å bygge broer
Selv om man ikke bør undervurdere styrken av svake bånd, skal man heller ikke glemme at
sterke bånd er viktige. Det optimale er et nettverk bestående av både sterke og svake bånd. I
forskningslitteraturen velger noen å bruke skillet mellom det de kaller «bonding» sosial
kapital og «bridging» sosial kapital, eller horisontal og vertikal sosial kapital (Gericke et al.
2018). Disse begrepene favner mye av det samme som svake og sterke bånd, men jeg ønsker å
ha dette med i denne diskusjonen, da de fremhever relevante aspekter ved sosial kapital. De
fleste relasjoner kan deles inn i to forskjellige typer: Du har de relasjoner som er knyttet til
identitet og trygghet (bonding), og de som fungerer som broer mellom ulike sfærer (bridging)
(Gericke et al. 2018). I tillegg vil det finnes relasjoner som kan bære preg av begge deler.
Tidligere har jeg diskutert noe av det som kan være negativt med nettverk som er sterkt preget
av etniske relasjoner og etnisk identitet, spesielt med tanke på integrering. Slike nettverk er
ofte preget av mye bonding sosial kapital. På den andre siden kan etniske nettverk også
innebære «brobyggere», altså såkalt bridging sosial kapital.
Mange flyktninger velger å ta kontakt med organisasjoner og institusjoner som er
basert på deres religion, nasjonalitet eller etniske bakgrunn når de ankommer mottakerlandet
(Fangen 2010b; Gericke et al. 2018; Li 2004). Slike organisasjoner kan være viktige, spesielt
om man er helt ny, fordi man kan få hjelp til å omstille seg det nye samfunnet av personer
som snakker samme språk og som kjenner til din kulturelle og etniske bakgrunn (Li 2004).
Med andre ord kan etniske organisasjoner og institusjoner skape en trygghet for flyktningene;
en trygghet som flere mangler i startfasen. Blant mitt utvalg var Bahnam en av de som fortalte
meg om hans tilknytning til en slik institusjon, nemlig moskeen. Da jeg spurte han om hvorfor
han valgte å besøke moskeen ganske ofte svarte han:
En fordel er at det samles [personer fra opprinnelseslandet] der og at det blir en god kommunikasjon
mellom dem, da. De finner venner der. Det er alltid folk som går der. Det kommer leger, overleger... Hvis
et menneske har et eller annet problem, så kan de fortelle om problemet sitt og så får de hjelp med en
gang av den fagpersonen som er der. Og man kan si at det påvirker livet deres veldig bra.
(Bahnam, 40-årene, bodd i Norge i over fem år)

En institusjon som moskeen vil i hovedsak være en kilde til sterke bånd og bonding sosial
kapital (Gericke et al. 2018). Som Bahnam nevnte, kan man møte nye venner der og skape
nære relasjoner som bygger på et felles grunnlag; delt religion. Men man kan også møte
personer som har en sterkere tilknytning til mottakerlandet enn personen selv har, noe som
gjør at de kan fungere som «brobyggere» ved at de kan bli et ledd på veien mot å bli bedre
kjent med samfunnet i mottakerlandet. Som sitatet til Bahnam viser, kan flyktningene møte
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for eksempel leger som praktiserer i Norge. Det er tenkelig at noen flyktninger kan oppleve
usikkerhet rundt det å oppsøke en norsk lege. Vil legen ha forståelse for det du trenger hjelp
til? Å møte en lege med samme bakgrunn som deg selv, også på en annen arena enn et
legekontor, kan oppleves som en trygghet. Ikke bare kan du spørre om hjelp vedrørende
helsen din, men legen kan kanskje også fortelle om ulike aspekter ved det norske helsevesenet
slik at det blir lettere for deg å ta kontakt med en norsk lege neste gang.
Kort oppsummert kan vi si at etniske nettverk kan gi tilgang på verdifulle relasjoner
som både kan gi hjelp, trygghet og viktig informasjon. Det de derimot ikke like ofte gir
tilgang til, i følge forskningslitteraturen, er relasjoner som kan gi muligheter på
arbeidsmarkedet (Gericke et al. 2018; Li 2004; Ryan, Sales, Tilki & Siara 2008). Hvis man
ser på relasjonene i et veldig direkte nettverks-perspektiv, ser man hvorfor litteraturen
konkluderer med dette. På den andre siden er det sannsynlig at etniske «bonding» relasjoner
mer indirekte også kan påvirke en persons arbeidssituasjon. I følge sosialpsykologien relaterer
vi oss mer til personer i vår inn-gruppe. Når personer med samme gruppetilhørighet som oss
gjør det bra, kan det også øke vårt eget selvbilde (Smith, Mackie & Claypool 2015). Ut i fra
dette, vil jeg anta at personer med samme etniske bakgrunn som en selv, kan være et viktig
forbilde for flyktninger, et forbilde som også kan motivere til arbeid. Som vi har sett, kan vi
gjennom selvsosialisering endre våre handlingsmønstre. Dette gjør vi ved å inkorporere egne
og andres erfaringer i vårt indre bilde av hva vi ser på som ulike muligheter for oss selv
(Orupabo 2016). Derfor vil jeg tro at det å se at andre personer med samme bakgrunn gjøre
det bra i det norske arbeidsmarkedet, kan gi motivasjon ved at det viser til en mulighet: Hvis
hun fikk en så bra jobb, så kan vel jeg også få det?
Et mål i integreringsøyemed er at personen skal føle seg som en medborger i
mottakerlandet. Medborgerskap er noe annet enn statsborgerskap ved at det sikter til en sosial
dimensjon, der statsborgerskap på den andre siden bare omfatter det juridiske ved tilhørighet.
Medborgerskap innebærer for eksempel det å føle tilhørighet til et samfunn ved å delta aktivt i
samfunnslivet (Brochmann 2002). Å være en brobygger for andre flyktninger kan både
inspirere dem ved at man tar rollen som et forbilde, men det kan i tillegg gi en følelse av
medborgerskap. Som Fangen skriver i sin bok: «Å utøve denne brobyggerrollen kan ses som
et substitutt for en medborgerrolle som er vanskeligere å tilegne seg, nemlig den som
innebærer deltagelse i demokratisk representasjon i majoritetssamfunnet» (Fangen
2010b:150).
En av de personene jeg intervjuet, som på mange måter hadde tatt på seg en
brobyggerrolle, var Rashad, som har bodd i Norge i under fem år. Han hadde vært med i et
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prosjekt der formålet var å gi informasjon til nyankomne flyktninger fra personer med samme
bakgrunn som dem. Han uttrykte at han likte å hjelpe andre, og han opplevde prosjektet som
viktig: «Fordi hvis de får nok informasjon om systemet her i Norge så blir det enklere for
dem, ikke sant». Dette kan knyttes til de ulike strategiene som kan brukes for å håndtere en
«vanskelig» gruppetilhørighet. Som vi har sett, kan den tilskrevne posisjonen som flyktning
oppleves som uheldig da den kan føre med seg negative assosiasjoner. Ved å ta på seg en
brobyggerrolle kan Rashad fokusere på noe positivt ved den posisjonen han har blitt tildelt;
fordi han selv er flyktning, har han mulighet til å hjelpe andre flyktninger. Denne formen for
«sosial kreativitet» (Smith, Mackie & Claypool 2015) blir en individuell måte å øke den delen
av selvbildet som er knyttet til gruppetilhørigheten. Det er også en enklere og raskere måte å
gjøre det på, enn for eksempel å øke gruppens posisjon i samfunnet gjennom politiske
handlinger.
Det kan derfor se ut til at det optimale nettverket for flyktninger består av både sterke
og svake bånd. Sterke etniske relasjoner kan gi trygghet og tilhørighet, mens svakere
relasjoner til personer med majoritetsbakgrunn kan gi arbeidsrelaterte muligheter og
kjennskap til mottakerlandet. Jeg har allerede diskutert svake bånd i arbeidslivet, men jeg
ønsker også å fremheve andre svake bånd som kan være viktige. For det første kan de som
jobber i introduksjonsprogrammet få en betydningsfull rolle i flyktningenes overgang til å bli
en del av det norske samfunnet. Rådgivere, kursledere og lærere kan undervise, informere og
motivere. Dermed er det viktig at de ansatte i introduksjonsprogrammet holdes motiverte og
informerte. For det andre viser også forskningslitteraturen til at personer i frivillige
organisasjoner kan spille en rolle i flyktningers integreringsprosess. I motsetning til rådgivere
og lærere, er kontakt med frivillige nettopp frivillig og uten obligasjoner. Dette kan gjøre at
båndene som knyttes til frivillige, kan nærme seg vennskapsbånd og derfor oppleves som mer
motiverende (Gericke et al. 2018; Storebakken 2018). Som et tillegg til
introduksjonsprogrammet, kan kontakt med frivillige gjøre at flyktningene raskere når et av
målene med integreringen: Å føle seg hjemme i Norge. Det ser også ut til at personer som
selv har mottatt hjelp kan være mer tilbøyelige til å ønske å hjelpe andre. Da Esin, som har
bodd i Norge i under fem år, fortalte meg om hvor takknemlig hun var for den hjelpen hun har
fått i Norge, avsluttet hun med å si: «Jeg vil bare hjelpe andre. Det er meningen med livet. Jeg
klarer ikke finne noen annen mening egentlig, enn å være hjelpsom for andre.»
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7.3 Oppsummering
I dette siste analysekapitlet har jeg sett nærmere på flyktningens relasjoner, både til nordmenn
og til personer med samme bakgrunn som dem selv. Når det gjelder nordmenn har vi sett at
relasjoner til personer fra majoriteten kan være en viktig kilde til informasjon om samfunnet i
mottakerlandet, i tillegg til at det kan øke personens språkkunnskaper. Det ble også illustrert
hvordan såkalte «svake bånd» kan få en stor betydning for flyktningene: Naboer og
«tilfeldige» personer kan plutselig få rollen som språklærer eller informasjonskanal. Når det
gjelder flyktningenes relasjoner til personer av samme bakgrunn, har vi sett at flyktninger som
har fått et godt og stabilt liv i Norge, kan fungere som forbilder og brobyggere for andre
flyktninger. En person kan få en slik rolle ettersom han eller hun gjennom sin erfaring kan
dele informasjon og erfaringer som kan være av nytte for andre. Kanskje kan personen også
motivere andre til å følge sine drømmer og å oppnå de målene han eller hun har for sine liv i
Norge. Slik kan også et nytt forbilde bli til.
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8 Konklusjon
I denne oppgaven har jeg ønsket å se på hva ressurssterke flyktninger selv fremhever som
viktig i deres integreringsprosess. En integreringsprosess vil berøre flere deler av en
flyktnings liv, og i det første analysekapitlet fokuserte jeg på spørsmålet: a) Hvordan påvirker
det å være flyktning deres identitet? Et viktig funn fra denne delen, er at flyktningene jeg
intervjuet ønsket å fremstille seg selv som ressurssterke og «flinke». En nærmere analyse
viste at dette ønsket kan skyldes at de opplever det som vanskelig å stå i den tilskrevne
posisjonen som «flyktning». Kategorien flyktning kan gi assosiasjoner til hjelpeløshet og det
å være vanskeligstilt, noe som på mange måter er motsetningen til å være ressurssterk.
Personene jeg intervjuet hadde alle en utdanning eller arbeidserfaring fra opprinnelseslandet,
noe som også formet deres identitet, og jeg tror de ønsket å understreke denne delen av seg
selv for å unngå å bli tolket som «typiske flyktninger».
I lys av dette funnet kan det se ut til at det kan være viktig for flyktningene å bli
anerkjent som ressurssterke. En måte dette kan gjøres på, er for eksempel gjennom det nye
hurtigsporet som er under utvikling som en del av introduksjonsprogrammet. I sin
masteroppgave ser Sandmo på prosjektet AGN (Det akademiske gjestenettverket), som satser
på høyt kvalifiserte flyktninger. Hun påpeker at tiltak som dette kan løfte ressurssterke
flyktninger til et konkurransedyktig nivå i det norske arbeidsmarkedet (Sandmo 2019). Hun
legger også til at det eksisterer få prosjekter som er lignende AGN, og som har ressurssterke
flyktninger som målgruppe. Med andre ord virker det som at hurtigsporet er en svært positiv
utvikling, som kan fylle denne mangelen. Ser vi dette i sammenheng med et av de andre
funnene i denne oppgaven; at etnisk identitet kan bli attraktiv å søke til hvis personen
opplever vanskeligheter med å få innpass i det nye samfunnet, kan det å bli anerkjent som
ressursperson føre til økt motivasjon i et integreringsøyemed.
I kapittel seks fokuserte jeg på neste del av problemstillingen: b) Hvordan opplever de
det å skulle få innpass i det norske arbeidsmarkedet? Arbeidsmarkedet blir sett på som en
viktig arena for integrering i Norge, noe som gjør at det fra statens perspektiv er ønskelig at så
mange flyktninger som mulig kommer i arbeid. Flere av personene jeg intervjuet opplevde
praksisplassen de ble tildelt gjennom introduksjonsprogrammet som lite relevant for deres
utdanning og arbeidsinteresser. Praksisplass er en del av arbeidsrettingen av
introduksjonsprogrammet, hvor hovedmålet er å få deltageren ut i arbeid. At en person
opplever praksisplassen som lite relevant, er ikke bare negativt for arbeidsmotivasjonen, men
det gjør også at personen går glipp av å bli kjent med det feltet som personen ønsker å jobbe i.

68

At flyktninger stadig blir satt i de samme typene arbeid kan også få konsekvenser som
strekker seg enda lenger. Dette kan skape en symbolsk kobling mellom visse typer arbeid og
kjennetegn på flyktninger og innvandrere, som for eksempel andrespråkpreget norsk og
«utenlandsk» utseende. Med tanke på selvsosialisering kan dette føre til en slags
«selvoppfyllende profeti» hvor også andre flyktninger oppfatter disse jobbene som de eneste
mulige for dem.
Disse funnene har flere implikasjoner. For det første viser de at det kan være nyttig for
introduksjonsprogrammet å bruke flere ressurser på å skape et nettverk med ulike
praksisplasser. Det kan også være lettere for flyktningene å få en relevant praksisplass om de
får sin medbrakte utdanning godkjent. Flere av personene jeg intervjuet i denne teksten,
fortalte om vanskeligheter knyttet til dette. Som det også fremkommer i NOU 2017:2, er det
vesentlig at flyktningene får sin medbrakte utdanning godkjent. Med dette som bakgrunn kan
det se ut til at prosessene knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning har et
forbedringspotensiale. Et aspekt ved flyktningenes innpass i arbeidsmarkedet som det er
vanskeligere å endre på, er diskriminering. Som vi har sett, viser flere studier at etnisk
diskriminering forekommer i det norske arbeidsmarkedet. Doktorgradsstipendiat Edvard
Nergård Larsen, som har forsket på etnisk diskriminering i arbeidslivet, nevner i Podcasten
«Utafor» at etterhvert som andregenerasjonen med innvandrere vokser opp og kommer inn i
arbeidslivet, så vil demografien i arbeidslivet endre seg. Etterhvert vil flere ledere og personer
med ansvar for ansettelse ha minoritetsbakgrunn, noe som vil skape mindre rom for personer
med majoritetsbakgrunn til å diskriminere (Larsen 2019). Dette kan være et spennende
område å forske videre på. Er det for eksempel flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn
på arbeidsplasser hvor de(n) ansvarlige for ansettelser selv har en slik bakgrunn?
I det siste analysekapitlet, kapittel sju, så jeg nærmere på siste del av
problemstillingen: c) Hvilke relasjoner trekkes frem som viktige? I den første delen
undersøkte jeg hvilken rolle nordmenn kan ha i flyktningenes «nye liv» i Norge. Med
utgangspunkt i begrepet «svake bånd», ga jeg eksempler på relasjoner som har vært viktige
for noen av flyktningene i utvalget: Naboer som har blitt gode venner, sykepleiere som har
blitt språklærere og «treningsvenn» som har vært veiviser. I den andre delen fokuserte jeg på
relasjoner til personer med samme etniske bakgrunn. Fordi en flyktning kan ta andre
flyktningers erfaringer som utgangspunkt for egne handlinger, kan man se at personer som har
fått til mye bra i Norge kan fungere som et forbilde for andre. Denne rollen kan kalles en
brobyggerrolle ettersom personen med utgangspunkt i sine erfaringer kan dele informasjon
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med andre, og derfor fungere som en bro mellom disse andre flyktningene og ulike aspekter
ved det norske samfunnet.
En slik rolle kan for personen som innehar den, oppleves som meningsfull, og den kan
i tillegg føre til en opplevelse av medborgerskap og tilhørighet. Med andre ord er en
brobyggerrolle både er positivt for brobyggeren samt personene han eller hun bygger bro for.
Ut i fra dette, er det tenkelig at det å sette personer med etnisk minoritetsbakgrunn i roller
hvor de kan komme i kontakt med andre med samme bakgrunn, kan ha en positiv innvirkning
på begge i relasjonen. For eksempel kunne egne kurs med flyktninger som kursholdere ha en
positiv effekt på deltagerne i introduksjonsprogrammet. Ser man på dette i sammenheng med
funnene mine, kan man se at små nyanser kan skape en stor forskjell for flyktningene.
Gjentagende negative opplevelser kan lede til et ønske om å søke trygghet i det kjente, noe
som igjen kan lede til et fokus på det etniske. På den andre siden, kan én eller flere positive
opplevelser, som for eksempel det å bli anerkjent som en ressursperson, lede til en positiv
spiral og økt motivasjon. Motivasjon til å finne en jobb man liker og å lære språket, kan
videre føre til at flyktningene blir forbilder for andre flyktninger. Jeg håper at jeg med dette
har klart å illustrere hvordan de ulike aspektene som vektlegges knyttet til integrering, arbeid,
sosialt liv og språk, henger tett sammen.
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Vedlegg 1
Skjema for informert samtykke, norsk

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjekt
Mitt navn er Nora Toiviainen, og jeg er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Fra
august 2019 til mai 2020 skal jeg jobbe med min masteroppgave. I samarbeid med bydel
Østensjø ønsker jeg å undersøke hvordan bydelen jobber med integrering av flyktninger. Jeg
vil gjerne finne mer ut av hvordan flyktninger med utdanning fra opprinnelseslandet har
opplevd å komme til Norge, og hvilken betydning introduksjonsprogrammet har hatt for
denne opplevelsen. Oppgaven vil baseres på intervjuer med tidligere deltagere av
introduksjonsprogrammet.
Du blir spurt om å delta i denne studien fordi du har deltatt i introduksjonsprogrammet. Jeg
ønsker å intervjue deg om dine tanker og erfaringer fra å ha deltatt i dette programmet.
Intervjuet vil vare rundt én time. Jeg vil spørre noe om din bakgrunn fra opprinnelseslandet
ditt, men fokusere mest på dine opplevelser rundt det å komme til Norge. Intervjuet kan
gjennomføres på et tidspunkt og et sted som passer for deg, og du kan selv bestemme om du
ikke ønsker å svare på enkelte spørsmål under intervjuet.
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi
noen grunn. Det er også opp til deg om den informasjonen du deler i intervjuet skal brukes i
oppgaven eller ikke. Jeg vil bruke en lydopptaker under intervjuet for å sikre at dine sitater
blir så korrekt som mulig. Det er kun jeg og min faglige veileder som vil ha tilgang til
opptakene i løpet av prosjektet, og de vil slettes ved prosjektets slutt. Går alt som planlagt vil
prosjektet være avsluttet mai 2020. Om noe skulle dukke opp vil absolutt siste frist være
november 2020. Alle deltageres navn vil anonymiseres i oppgaven. Kjønn, omtrentlig alder
og yrke vil kunne komme frem i oppgaven dersom det er relevant. Om denne informasjonen
ikke sikrer din anonymitet vil den ikke brukes.
Fordi jeg gjennom intervjuet kan få vite personopplysninger om deg, har du som
deltager rett til a) å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, b) å få
rettet personopplysninger om deg, c) å få slettet personopplysninger om deg, d) få utlevert en
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kopi av dine personopplysninger, og e) å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet
om behandlingen av dine personopplysninger.
Prosjektet er meldt til, og godkjent av, Norsk senter for forskningsdata (NSD) som tar seg av
personvern knyttet til forskning. De kan kontaktes på e-post: personverntjenester@nsd.no,
eller telefon: 55 58 21 17. Personvernombudet kan kontaktes på e-post:
johannes.elgvin@sv.uio.no.
Min faglige veileder fra Universitetet i Oslo er Simon R. Birkvad, og min kontaktperson hos
bydel Østensjø er Castens Obeng
Dersom du har spørsmål knyttet til prosjektet, eller annet, kan jeg kontaktes på e-post:
n.e.toiviainen@sosgeo.uio.no, eller på mobil: 482 20 103.
Med vennlig hilsen,
Nora Toiviainen

Samtykke til deltagelse i prosjektet
Jeg har mottatt informasjon om prosjektet, er over 18 år gammel og ønsker å delta i intervju:

___________________________________________
(Signert av deltager, dato)
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Vedlegg 2
Skjema for informert samtykke, engelsk

Request to participate in a research project
My name is Nora Toiviainen, and I’m a master student in sociology at the University of Oslo.
From August 2019 until May 2020 I will work on my master thesis. The thesis is a
collaboration with the district of Østensjø. They want to know how they can facilitate their
introduction programme for refugees in a way that makes the integration process as good as
possible. I am particularly interested in knowing how refugees with an education from their
home countries experience the transition of moving to Norway, and how the introduction
programme has shaped this experience. The thesis will be based on qualitative interviews with
participants who has finished the programme.
You are asked to join this study because you have been through the introduction programme.
I wish to hear your thoughts and experiences of the time in the programme by doing an
interview. Participation involves being interviewed for around an hour. The interview will
mainly focus on your experiences with coming to Norway, but I will also ask you about your
background in your country of origin. The interview will be conducted in a time and a place
that suits you, and you are free to choose not to answer certain questions if you don’t want to.
Participation in the study is voluntary. This means you can choose to withdraw your
consent at any time without giving any reasons to why. You can also choose what kind of
information you want to share, and I won’t use any information from the interview that you
don’t want me to use. I’m going to use an audio recorder during the interview to make sure
that the information I use is as correct as possible. Only me and my professional supervisor
will have access to the recording during the project, and the recordings will be deleted when
the project is finished (hopefully by the end of May 2020). If something should delay the
process I have the possibility to keep the data until November 2020. The names of the
participants will be anonymized in the study. Gender, age and job may be used if this is
relevant for the discussions in the study. If this information will affect your anonymity I won’t
use it.
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Throughout the interview I might get to know some of your personal data. Because of
this you have certain rights as a participant: a) you have the right to know what kind of
personal data I have registered about you, b) you have the right to get your personal data
corrected if wrong, c) you have the right to have your personal data deleted, d) you have the
right to get a copy of the personal data I have registered about you, and e) you have the right
to send a complaint to the Data protection officer (personvernombudet) or the Data protection
agency (Datatilsynet) about the treatment of your personal data.
The project is approved by the Norwegian center for research data (Norsk senter for
forskningsdata/NSD), who takes care of the aspect of privacy during research. You can
contact them by e-mail: personverntjenester@nsd.no, or by phone: 55 58 21 17.
The Data protection officer can be contacted by e-mail: johannes.elgvin@sv.uio.no
My professional supervisor at the University of Oslo is Simon R. Birkvad, and my contact at
the offices for the district of Østensjø is Castens Obeng.
If you have any questions about the project, or anything else, you can contact me by
e-mail: n.e.toiviainen@sosgeo.uio.no, or by phone: 482 20 103.
With best regards,
Nora Toiviainen

Consent to participation in the project
I have received information about the project, I am over 18 years old, and I would like to
participate in an interview:

___________________________________
(Signed by participant, date)
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Vedlegg 3
Intervjuguide, norsk

Intervjuguide
Starter med gjennomgang av prosjektet, og kort hva jeg kommer til å spørre om. Går sammen
gjennom skrivet om informert samtykke. Hører om personen har noen spørsmål før vi starter.
Demografiske spørsmål
- Alder
- Hvor lenge har du bodd i Norge?
- Sivilstatus
- Barn
Bakgrunn
- Hvor vokste du opp?
- Hvilke familieforhold hadde du under oppveksten? (søsken, foreldre osv.)
- Hva gjorde du i [land]?
- Har du noe utdanning?
- Hvis ja: Hva er grunnen til at du tok utdanningen?
- Var det noe forventinger fra familien din knyttet til at du skulle ta utdanning?
Å komme til Norge
- Kan du fortelle meg litt om årsaken til at du kom til Norge?
- Hvordan så du for deg Norge før du kom?
- Hvordan stemte opplevelsen din av Norge med forventningene dine?
Introduksjonsprogrammet
- Hadde du noen forventninger til programmet?
- Hva var de første inntrykkene dine av programmet?
- Vil du fortelle meg hva du likte best med programmet?
- Hvorfor?

81

- Hva likte du minst?
- Hvorfor?
- Har du møtt noen andre fra [land] gjennom programmet?
- Hva med personer med annen landbakgrunn?
Situasjonen i dag
- Hva gjør du i dag? / Hvordan ser en vanlig uke ut for deg?
- Hvis jobb: Trives du med jobben? Hvorfor/hvorfor ikke?
- Hva gjør du på fritiden din?
- Har du fortsatt kontakt med noen du ble kjent med gjennom introduksjonsprogrammet?
- Har du kontakt med noen fra ditt opprinnelsesland/hjemland?
- Føler du fortsatt en tilhørighet til opprinnelseslandet ditt?
- Har du noen tanker om hva som er den største forskjellen mellom livet ditt nå, og livet ditt
da du bodde i [land]?
Fremtiden
- Vil du fortelle meg hvordan du ser for deg livet ditt om fem år?
- Hva med ti år?
Avslutning
- Har du noe mer du ønsker å fortelle om? Er det noe du tenker er viktig som du ikke har fått
sagt?
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Vedlegg 4
Intervjuguide, engelsk

Interview guide
Begin by going through the purpose of the project, and explain what I am going to ask about.
Then go through the informed consent with the participant. Ask if the participant has any
questions before we start.
Demographic questions
- Age
- For how long have you been living in Norway?
- Relationship status
- Any children?
Background
- Where did you grow up?
- How was your family situation? (siblings, parents etc.)
- What did you do in [country]?
- Do you have an education?
- If yes: Why did you choose to take an education?
- Did you experience any expectations from your family about having an education?
Coming to Norway
- Do you want to tell me a about why you came to Norway?
- How did you imagine Norway before you came here?
- How did you first experience Norway? Was it different from your expectations?
The Introduction Programme
- What did you expect of the Introduction Programme before entering it?
- What was your first impressions of the programme?
- Can you tell me about what you liked the most about the programme?
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- Why?
- What did you like the least?
- Why?
- Have you met anyone from [country] through the programme?
- What about people with a background from a different country?
The situation today
- What do you do today? / What does a regular week look like for you?
- If they work: Do you like your job? Why/why not?
- What do you do in your free time?
- Do you still have contact with any of the people you met through the Introduction
Programme?
- Do you have contact with anyone from your country of origin?
- Do you still feel some sort of connection to your country of origin?
- Can you reflect on your life in Norway compared to how your life in [country] was like?
What are the biggest differences?
The future
- How do you think your life will look like five years from now?
- What about ten years from now?
Ending
- Do you have anything more you want to tell me? Is there anything you think is important for
me to know, that you haven’t had the opportunity to tell me so far?
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